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RESUMO 

 

FERREIRA, Rejane Eleuterio. A motivação do enfermeiro para a realização do mestrado e sua relação 

com o desenvolvimento profissional. Mestrado (Dissertação). Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo 

Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/ 

UFF, 2015.  

 

O mestrado é o primeiro nível de acesso do profissional à formação acadêmica stricto sensu. Por esta razão, 

consideramos fundamental estudar as motivações pessoais dos profissionais de enfermagem nos processos 

condutores à pós-graduação. São muitos os fatores que podem motivar o enfermeiro a cursar a pós-

graduação e conhecê-los permitirá avançar a qualificação desses profissionais. O presente estudo buscou 

descrever as motivações dos enfermeiros para realizar o curso de mestrado acadêmico/profissional e sua 

relação com a ascensão/autonomia profissional. Objetivos: Identificar as motivações do enfermeiro para 

realizar o curso de mestrado acadêmico/profissional; Relacionar as motivações do enfermeiro para realizar 

o mestrado acadêmico/profissional com a ascensão/autonomia profissional, o reconhecimento social, o 

compromisso social e a cientificidade da profissão; Comparar as motivações para realizar o curso de 

mestrado entre os enfermeiros que realizam Mestrado Acadêmico e os que realizam Mestrado Profissional; 

Discutir as motivações do enfermeiro para realizar o mestrado acadêmico/profissional à luz da perspectiva 

crítica-humanística. Metodologia: foi utilizado o método descritivo-exploratório, de abordagem 

quantitativa e qualitativa. Realizado em quatro universidades públicas que oferecem curso de Mestrado 

Acadêmico e ou Profissional em Enfermagem, do Rio de Janeiro, sendo estas a Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade do Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Os sujeitos deste estudo 

foram os enfermeiros que cursam o mestrado nas quatro universidades. Os aspectos referentes a coletas de 

dados envolveram os seguintes instrumentos: questionário de caracterização socioeconômica e grupo focal. 

Foram aplicados 126 questionários em alunos do Mestrado Acadêmico e 50 questionários em alunos do 

Mestrado Profissional, perfazendo um total de 176 questionários, superando o erro amostral de 0,08 (8%), 

com 95% de confiança. O grupo focal contou com 12 mestrandos da EEAAC-UFF, sendo que 8 (oito) eram 

alunos do Mestrado Profissional e 4 (quatro) do Mestrado Acadêmico. A análise dos dados quantitativos foi 

feita no programa estatístico BioEstart 5.3, utilizando o   Teste Qui-quadrado de tendência linear, ao nível 

de significância estatística de 5% (p ≤ 0.05). Os dados qualitativos, coletados no grupo focal, foram 

descritos e os discursos dos participantes foram transcritos e processados no software IRAMUTEQ. Dentre 

os tipos de análises viabilizadas pelo programa, foram utilizadas a análise de similitude, nuvem de palavras 

e a classificação hierárquica descendente (CDH). A análise e a discussão dos dados na abordagem 

quantitativa foram realizadas em 6 (seis) categorias, já a análise e a discussão dos dados na abordagem 

qualitativa foi feita em 4 (quatro) categorias. Resultado: Os resultados quantitativos possibilitou conhecer 

o perfil dos alunos, no qual revelou a  forte presença das mulheres no mestrado. Observou-se que os 

profissionais mais jovens de idade e mais jovens na profissão, optam pelo mestrado acadêmico, enquanto 

no mestrado profissional o perfil dos alunos é o oposto. Verificou-se que o incentivo do aluno ainda no 

inicio da graduação a atividades acadêmicas ligada a investigações científicas é um potencial motivador 

para o aluno ingressar no mestrado, confirmando estudos anteriores que ja haviam revelado esse dado. A 

principal motivação dos enfermeiros para ingressar no mestrado esta na busca por novos conhecimentos. 

Os resultados qualitativos confirmaram o que o interesse pelos novos conhecimento foi que mais motivou 

esses alunos. A realização do mestrado representa um sonho idealizado por esses alunos, sendo 

representado com uma conquista profissional. Fatores relacionados ao capitalismos foram entendidos como 

consequência advindas do das conquistas referente aos saberes desenvolvidos no mestrado, sendo os 

interesses críticos humanísticos os principais valores que os mestrandos desejam obter com o mestrado 

dentre eles a valorização da profissão através da cientificidade, da qualidade, humanização e sistematização 

da assistência de enfermagem oferecida nos serviço de saúde. Conclusão: Verificou-se que existem 

enfermeiros interessados em mudar a realidade do serviço de saúde, que desejam, através da pesquisa, 

encontrar subsídios para o avanço da ciência, da profissão, atendendo às necessidades da população usuária 

dos serviços de saúde. 

Descritores: Educação de pós-graduação em enfermagem, Motivação, Ensino, Educação em enfermagem, 

Enfermeiras, Formação de recursos humanos, Prática profissional. 



 

 

 
SUMMARY 

 

FERREIRA, Rejane Eleuterio. The motivation of the nurse to accomplish the master and its relation to 

professional development. Masters (Dissertation). Advisor: Dr. Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: 

Nursing School Aurora de Afonso Costa at Federal Fluminense University / UFF, 2015. 

 

The Masters is the first professional level of access to academic strictly training. For this reason, we 

consider essential to study the personal motivations of nursing professionals in the conductors processes to 

graduate. There are many factors that can motivate nurses to attend graduate school and meet them will 

advance the qualification of these professionals. The study aims to describe the motivations of nurses to 

perform the academic / professional master's degree program and its relationship with the rise / professional 

autonomy. Objectives: To identify the nurses' motivations to take the course of academic / professional 

master; Relate the nurse's motivations to make the academic / professional master with the rise / 

professional autonomy, social recognition, social commitment and the scientific profession; Compare the 

motivations to do the Master's degree among nurses who perform Academic Master and performing 

Professional Master; Discuss the nurse's motivations to make the academic / professional master the light 

of critical-humanistic perspective. Methods: We used the descriptive-exploratory method, quantitative and 

qualitative approach. Conducted in four public universities that offer Master's course and Academic or 

Professional Nursing, the Rio de Janeiro, which are the Federal Fluminense University (UFF), Federal 

University of the Rio de Janeiro (UFRJ), State University of Rio de Janeiro (UERJ) and the Federal 

University of the State of Rio de Janeiro (UNIRIO). The study subjects were nurses who attend the Masters 

in four universities. The aspects related to data collection involved the following instruments: 

socioeconomic characterization questionnaire and focus group. 126 questionnaires were applied to students 

of the Academic Master and 50 questionnaires in the Professional Master students, a total of 176 

questionnaires, exceeding the sampling error of 0.08 (8%), with 95% confidence. The focus group included 

12 masters of EEAAC-UFF, and eight (8) were students of the Professional Masters and four (4) of the 

Academic Master. The analysis of quantitative data was performed using the statistical program BioEstart 

5.3, using the chi-square test for linear trend, the level of statistical significance of 5% (p ≤ 0.05). 

Qualitative data collected in the focus group were described and the speeches of the participants were 

transcribed and processed in IRAMUTEQ software. Among the types of analyzes made possible by the 

program, we used the similarity analysis, word cloud and descending hierarchical classification (HRC). The 

analysis and discussion of the data in quantitative approach were performed in six (6) categories, as the 

analysis and discussion of the data on the qualitative approach was made in four (4) categories. Result: The 

quantitative results helped understand the students' profile, which revealed a strong presence of women in 

the Masters. It was observed that younger professionals of age and younger in the profession, opt for the 

academic master, while the professional master's student profile is the opposite. It was found that the 

encouragement of student still at the beginning of the undergraduate academic activities linked to scientific 

research is a motivating potential for the student to enter the Master, confirming previous studies that had 

already revealed this information. The main motivation of nurses to enter the master is in the search for 

new knowledge. The qualitative results confirmed that the interest in new knowledge that was more 

motivated these students. The completion of the master is a dream conceived by these students, being 

represented with a professional achievement. Factors related to capitalisms were understood as a 

consequence arising from the achievements regarding the knowledge developed in the master, with the 

critical interests humanistic core values that the masters wish to master graduates among them the 

appreciation of the profession through scientific, quality, and humanization systematization of nursing care 

offered by the health service. Conclusion: It was found that there are nurses interested in changing the 

reality of health service they want, through research, find grants for the advancement of science, profession, 

serving the needs of the user population of health services. 

Keywords: Education graduate in nursing, Motivation, Education, Education, nursing, nurses, human 

resource training, professional practice. 



 

 

RESUMEN 
 

FERREIRA, Rejane Eleuterio. La motivación de la enfermera para llevar a cabo el maestro y su 

relación con el desarrollo profesional. Masters (Disertación). Tutor: Dra. Cláudia Mara de Melo Tavares. 

Niterói: Escuela de Enfermería Aurora de Afonso Costa de la Universidad Federal Fluminense / UFF,2014 

 

El Masters es el primer nivel profesional de acceso a la formación académica estrictamente. Por esta razón, 

consideramos esencial estudiar las motivaciones personales de los profesionales de enfermería en los 

procesos de conductores para graduarse. Hay muchos factores que pueden motivar a las enfermeras para 

atender a la escuela y cumplir con ellos hará avanzar la cualificación de estos profesionales. El estudio 

tiene como objetivo describir las motivaciones de las enfermeras para realizar el programa de maestría 

académica / profesional y su relación con la subida / autonomía profesional. Objetivos: identificar las 

motivaciones de las enfermeras para tomar el curso académico de maestro / profesional; Relacionar las 

motivaciones de la enfermera para que el maestro académico / profesional con el / la autonomía ascenso 

profesional, el reconocimiento social, el compromiso social y la profesión científica; Compare las 

motivaciones para hacer el Máster entre las enfermeras que realizan Maestro académico y la realización de 

Máster Profesional; Discuta motivaciones de la enfermera para que el maestro académico / profesional a la 

luz de la perspectiva crítica-humanista. Métodos: Se utilizó el método descriptivo-exploratorio, enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Se realiza en cuatro universidades públicas que ofrecen curso de Maestría 

Académica o Profesional de Enfermería, el Río de Janeiro, que son la Universidad Federal Fluminense 

(UFF), Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ) y la 

Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO). Los sujetos del estudio fueron enfermeras que 

asisten a la Maestría en cuatro universidades. Los aspectos relacionados con la recogida de datos 

participaron los siguientes instrumentos: Cuestionario de caracterización socioeconómica y grupo focal. 

126 cuestionarios se aplicaron a los estudiantes de la Maestría Académica y 50 cuestionarios en los 

profesionales estudiantes de maestría, un total de 176 cuestionarios, excediendo el margen de error de 0,08 

(8%), con una confianza del 95%. El grupo focal incluyó a 12 maestros de EEAAC-UFF, y ocho 

estudiantes (8) fueron de los Maestros profesionales y cuatro (4) de la Maestría Académica. Se realizó el 

análisis de los datos cuantitativos mediante el programa estadístico BioEstart 5.3, mediante la prueba de chi 

cuadrado de tendencia lineal, el nivel de significación estadística del 5% (p ≤ 0,05). Los datos cualitativos 

recogidos en el grupo focal fueron descritos y los discursos de los participantes fueron transcritas y 

procesadas en el software IRAMUTEQ. Entre los tipos de análisis que son posibles por el programa, se 

utilizó el análisis de similitud, nube de la palabra y descendente clasificación jerárquica (HRC). El análisis 

y discusión de los datos de enfoque cuantitativo se realizaron en seis (6) categorías, como el análisis y 

discusión de los datos en el enfoque cualitativo se hizo en cuatro (4) categorías. Resultado: Los resultados 

cuantitativos ayudaron a entender el perfil de los estudiantes, que reveló una fuerte presencia de las mujeres 

en el Masters. Se observó que los profesionales más jóvenes de edad y más jóvenes en la profesión, optan 

por el maestro académico, mientras que el perfil del estudiante de la maestría profesional es lo contrario. Se 

encontró que el fomento de estudiante todavía al inicio de las actividades académicas de pregrado 

vinculadas a la investigación científica es un potencial motivador para el alumno para acceder al Maestro, 

lo que confirma estudios anteriores que ya habían revelado esta información. La principal motivación de las 

enfermeras para entrar en el maestro se encuentra en la búsqueda de nuevos conocimientos. Los resultados 

cualitativos confirman que el interés en nuevos conocimientos que fue más motivado a estos estudiantes. 

La finalización de la maestra es un sueño concebido por estos estudiantes, que se representa con un logro 

profesional. Los factores relacionados con los capitalismos se entendieron como una consecuencia derivada 

de los logros con respecto a los conocimientos desarrollados en el maestro, con los intereses críticos valores 

fundamentales humanísticos que los maestros desean dominar graduados entre ellos la apreciación de la 

profesión a través científica, la calidad y la humanización sistematización de enfermería atención ofrecida 

por el servicio de salud. Conclusión: Se encontró que hay enfermeras interesadas en el cambio de la 

realidad de los servicios de salud que quieren, mediante la investigación, encontrar subvenciones para el 

avance de la ciencia, profesión, atendiendo las necesidades de la población usuaria de los servicios de 

salud. 

Descritor: Educación Graduado en Enfermería, Motivación, Educación, Educación, cuidado, enfermeras, 

formación de recursos humanos, la práctica profesional. 
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1. INTRODUÇÃO   

 

 Os cursos de pós-graduação no Brasil originaram-se no modelo norte-americano e 

foram regulamentados em 1965, pelo parecer 977 do Conselho Federal de Educação, que 

define as características da pós-graduação lato sensu e stricto sensu (TAVARES, LEITE, 

2011).
 
A pós-graduação surgiu no período de uma concepção política de promoção do 

desenvolvimento econômico do país quando se fazia necessária uma política de formação de 

recursos humanos qualificados (OGUISSO; TSUNECHIRO, 2005).  

 O curso stricto sensu veio para formar futuros cientistas, pesquisadores e técnicos 

aptos a desenvolver a pesquisa, indispensável à mudança econômico-industrial do país 

(PADILHA et al., 2007). A pós-graduação stricto sensu é de natureza acadêmica e de 

pesquisa, compreende programas de mestrado e doutorado com obtenção de diploma na 

conclusão do curso (BRASIL, 2005). 

 O primeiro curso de pós-graduação stricto sensu em enfermagem no Brasil foi criado 

em 1972, quando a Escola de Enfermagem Anna Nery (EEAN), da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou o Mestrado em Enfermagem Fundamental (PADILHA et al., 

2007). Ainda nessa década, ocorreu a implantação de mais sete cursos de mestrado:  quatro na 

Região Sudeste, dois na Região Nordeste e um na Região Sul. No início da década de 80, 

mais precisamente em 1981, teve início o curso de doutorado no Brasil, na Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo, (EEUSP) em parceria com a Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto (ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011). 

 Segundo Erdmann, Fernandes e Teixeira (2011), a pós-graduação stricto sensu vem 

crescendo de forma tímida, porém, de uma maneira planejada, está se consolidando no campo 

da educação brasileira e da formação científica, garantindo hoje uma posição de destaque do 

Brasil em relação ao contexto Latino-Americano. Entretanto, o acesso à pós-graduação stricto 

sensu em enfermagem ainda é muito restrito. 

 Atualmente, há no Brasil 63 programas de pós-graduação stricto sensu em 

enfermagem, totalizando 89 cursos. Destes, 47 cursos de mestrado acadêmico, 14 cursos de 

mestrado profissional e 28 cursos de doutorado. Os programas estão distribuídos da seguinte 

forma: 31 cursos de mestrado na região sudeste, seis na região Centro Oeste, treze na Região 

Nordeste, onze na Região Sul e dois na Região Norte. Os cursos de doutorado são distribuídos 
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da seguinte forma: quinze na Região Sudeste, cinco na Região Nordeste, seis na Região Sul e 

dois na Região Centro Oeste (BRASIL, 2013). 

 Para Nascimento et al. (2006), é através dos programas de pós-graduação que ocorre a 

construção dos saberes da enfermagem. É deles que emerge a maioria das produções 

científicas relativas à profissão. Segundo os autores supracitados, ao longo dos últimos 

tempos, o caminho da investigação científica é percorrido pelos profissionais de enfermagem 

que investem na especialização acadêmica a fim de adquirir reconhecimento social e reforçar 

o caráter de cientificidade da profissão. 

 Muitos enfermeiros têm procurado a pós-graduação, alguns nos últimos períodos da 

graduação, pois procuram cursar uma pós-graduação lato sensu para ingressar no mercado de 

trabalho como enfermeiros especialistas; outros graduandos se preparam durante o curso, 

fazendo parte de programas de iniciação científica, objetivando ingressar em uma pós-

graduação stricto senso ao término imediato da graduação. Outra parcela dos profissionais de 

enfermagem só procura a pós-graduação após muitos anos de experiência profissional. 

 O título de pós-graduação tem sido agente determinante em processos seletivos 

empregatícios na avaliação curricular do profissional, onde cada título recebe uma pontuação 

específica, estabelecendo-se um critério classificatório. O incentivo à busca de titulação 

acadêmica, aumento e produção de conhecimento é igualmente realizada através de 

programas de gratificações, planos de carreira e demais benefícios em algumas instituições 

públicas e privadas.  

           Considerando estes aspectos no desenvolvimento da pesquisa, o mestrado é o primeiro 

nível de acesso do profissional à formação acadêmica stricto sensu. Por esta razão, 

consideramos fundamental estudar as motivações pessoais dos profissionais de enfermagem 

nos processos condutores à pós-graduação. 

São muitos os fatores que podem motivar o enfermeiro a cursar a pós-graduação: 

busca por qualificação profissional; exigência do mercado de trabalho; incentivo institucional; 

atuar na área de educação e pesquisa, entre outros. Entretanto existem poucos estudos sobre 

esta temática. Além disso, os motivos que dificultam o acesso dos enfermeiros a este nível de 

formação também não são bem conhecidos e pouco se discute o problema no âmbito dos 

órgãos de classe da profissão e nos próprios cursos de graduação.  
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A motivação que me levou a realizar a pós-graduação stricto sensu foi a qualificação 

profissional, o interesse em ingressar na área da pesquisa e da educação para ter melhores 

oportunidades no mercado de trabalho.   

Formada em 2006, procurei a pós-graduação lato sensu apenas em 2008, quando fiz 

dois cursos de especialização: o de Enfermagem do Trabalho e o de Estratégia de Saúde da 

Família. O título de especialista somado à experiência profissional, aos cursos de 

aperfeiçoamento e de atualização foram de importância ímpar no processo seletivo do qual 

participei, por concurso público, para ingressar no corpo de oficiais da Marinha do Brasil em 

2011, como Primeiro-Tenente da Corporação de Saúde na área da enfermagem. Por esta 

razão, acredito na formação continuada como meio de ascensão social e profissional. 

             Pesquisa realizada por Monteiro et. al. (2012), mostra que a motivação para cursar 

uma pós graduação stricto sensu deve começar ainda na graduação. Segundo ele, os 

enfermeiros que receberam, no decorrer da graduação, incentivos para a pesquisa, sendo 

bolsistas ou voluntários, terem participado de monitoria e projetos extensionistas, com 

identificação de situações problemas e objeto de estudo a serem investigados, são os que 

apresentam maior motivação para fazer a pós-graduação stricto sensu. Em contrapartida, o 

desconhecimento ou conhecimento limitado dos programas são fatores desmotivadores do 

interesse em investimento na formação continuada.  

 A desmotivação é encontrada também nos enfermeiros que estão no mercado de 

trabalho, devido à sobrecarga de trabalho, à falta de incentivo das instituições e às 

dificuldades encontradas no processo seletivo para ingressar nos programas de pós-graduação 

stricto senso. Portanto, as questões referentes à motivação para o profissional investir em sua 

formação, devem ser bem estudadas, pois a sociedade precisa de profissionais qualificados e 

atualizados.  

Segundo Erdmann & Fernandes (2011), um dos grandes desafios para a enfermagem 

brasileira é o de acelerar o avanço em tecnologia e inovação de alta qualidade, o que muito 

depende dos conhecimentos e saberes produzidos pelos programas de pós-graduação em 

enfermagem.  

Acredita-se que a pós-graduação, além de colaborar para que os indivíduos se tornem 

um profissional mais qualificado, reflexivo e crítico para exercer a prática profissional de 

enfermagem com qualidade junto à população com a qual trabalha, permite a participação na 

construção de novos conhecimentos que podem ser consumidos por outros enfermeiros e 
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demais profissionais do campo da saúde e ao mesmo tempo instrumentalizá-los para atuar no 

campo da docência. Desta forma, acredita-se que a pós-graduação amplia não só o horizonte 

profissional do enfermeiro, mas também o pessoal e o social. 

Para um aprofundamento e conhecimento das publicações sobre essa temática, 

realizou-se uma busca do estado da arte, com o objetivo de encontrar artigos que abordem a 

motivação dos enfermeiros na profissão associada ao investimento na formação e ascensão 

profissional. Foram utilizados os seguintes descritores: educação de pós-graduação em 

enfermagem, ensino, educação em enfermagem, enfermeiras, formação de recursos humanos, 

práticas profissionais e motivação. 

Os descritores foram pesquisados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE) e Base de dados de enfermagem (BDENF), no período de outubro a 

novembro de 2013, sendo encontrados 174.081 trabalhos. Utilizando o pareamento entre os 

descritores, chegamos a um total de 1.970 trabalhos.  

Para uma nova seleção, foi feita a leitura de títulos e resumos, utilizando-se como 

critério de inclusão artigos desenvolvidos nos últimos cinco anos, nos idiomas português, 

inglês e espanhol, encontrados, na íntegra, na base de dados e que pudessem abordar a 

motivação dos enfermeiros com a profissão e sua ligação com a formação. Utilizou-se como 

critério de exclusão, artigos repetidos, editoriais e artigos de reflexão.  

Essa busca reforçou a relevância desse estudo, pois uma das limitações observadas na 

pesquisa foi encontrar artigos que abordem a pós-graduação stricto sensu. Na base de dados 

MEDLINE, a maioria dos artigos relaciona-se à área da medicina e da odontologia, o que 

resultou na seleção de apenas um artigo relacionado ao objetivo da pesquisa. Nas bases 

LILACS e BDENF foi possível encontrar um maior número de artigos da área de 

enfermagem. Entretanto, grande parte trata da graduação e da pós-graduação lato sensu. A 

partir dessas bases, foram selecionados sete artigos (Apêndice I). Ao proceder à leitura dos 

artigos selecionados, verificou-se que cinco estavam disponíveis em português, um em 

espanhol e um em inglês, indexados no período de 2008 a 2012, em revistas com Qualis na 

enfermagem entre A1 e B2. Estão entre os autores desses artigos enfermeiros no nível de pós-

graduação Stricto Sensu, que estejam cursando ou os já titulados em mestre e doutor.  

 

 

http://lilacs.bvsalud.org/
http://lilacs.bvsalud.org/
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 No levantamento do estado da arte, os resultados afirmam que a motivação do 

enfermeiro para ingressar em uma pós-graduação stricto sensu, começa ainda na graduação, 

considerando o envolvimento nas investigações científicas durante todo o curso de graduação 

como um facilitador para o processo de seleção. 

 Foi explicitado o desconhecimento ou pouco conhecimento dos profissionais com 

relação aos programas que oferecem tais cursos. Este representa um dos principais fatores de 

desmotivação do profissional para o ingresso no curso, além da falta de interesse pela 

pesquisa, demonstrada por profissionais envolvidos apenas com assistência, devido à 

dificuldade de associar a pesquisa com o serviço assistencial, sendo a ausência de incentivo à 

pesquisa durante a graduação um dos principais aspectos geradores da desmotivação.  

 O difícil acesso aos programas de pós-graduação stricto sensu encontrados em 

algumas regiões do Brasil foi apresentado como um empecilho, pois alguns enfermeiros 

precisam se deslocar para cidades onde são ministrados os cursos de mestrado e doutorado, 

gerando distorções nos custos orçamentários e mudança das atividades e rotinas. 

 A pesquisa apontou ser a motivação para realizar o mestrado dependente do preparo 

que o enfermeiro obteve durante a graduação, sendo relevante nesse estudo compreender se, 

além das motivações já apresentadas, existem outras razões, e, principalmente, pensar em 

estratégias para incentivar os enfermeiros envolvidos na prática profissional a ingressar na 

pós-graduação stricto sensu. 

 Quando graduando, não encontrei um olhar direcionado à pesquisa e também não tive 

acesso a informações sobre a pós-graduação stricto senso. Estes fatores dificultaram o 

caminho para ingressar no mestrado. Os motivos condutores para este ingresso são o interesse 

pela área docente e por acreditar que o investimento na formação acadêmica amplia 

horizontes profissionais, pessoais e sociais. 

 Por todas as razões ora apresentadas, considero relevante este estudo, no intuito de 

incentivar os enfermeiros que trabalham diretamente com assistência à população, pois 

possuem grande bagagem de experiência, habilidades e conhecimentos que precisam ser 

desenvolvidos de forma melhor na academia, transformando a aquisição gerada pela prática 

profissional em saber científico. Tal transformação, certamente, funcionará como mola 

propulsora para o compartilhamento com outros profissionais, proporcionando um 

atendimento de qualidade a ser estendido a um público maior.  
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Objeto de estudo: 

 Motivação do enfermeiro para realizar o curso de mestrado. 

 

 

Questões Norteadoras: 

 Quais as motivações do enfermeiro para realizar o curso de mestrado 

acadêmico/profissional? 

 De que maneira a realização do mestrado acadêmico/profissional está relacionada à 

ascensão/autonomia profissional do enfermeiro? 

 Quais os investimentos feitos pelo enfermeiro para aprimorar o seu desenvolvimento 

profissional, social e científico antes do ingresso no mestrado? 

 

 

Objetivo Geral: 

 Descrever as motivações dos enfermeiros para realizar o curso de mestrado 

acadêmico/profissional e sua relação com a ascensão/autonomia profissional. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar as motivações do enfermeiro para realizar o curso de mestrado 

acadêmico/profissional; 

 Relacionar as motivações do enfermeiro para realizar o mestrado acadêmico/profissional 

com a ascensão/autonomia profissional, o reconhecimento social, o compromisso social e 

a cientificidade da profissão;  

 Comparar as motivações para realizar o curso de mestrado entre os enfermeiros que 

realizam mestrado acadêmico e os que realizam mestrado profissional. 

 Discutir as motivações do enfermeiro para realizar o mestrado acadêmico/profissional à 

luz da perspectiva crítica-humanística.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA SOBRE TEMAS CORRELATOS À PESQUISA 

 

2.1 Perfil dos Profissionais Enfermeiros no Brasil 

 

 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) realizou uma pesquisa em 2011, a 

partir da análise das bases de dados dos Conselhos Regionais de Enfermagem (COREN) do 

país para traçar o perfil dos profissionais de enfermagem.   

 No ano de 2011, havia 1.535.568 profissionais de enfermagem inscritos no COREN, 

pelo Brasil. Desse total, 314.127 eram enfermeiros e 157.277 desses estão concentrados na 

Região Sudeste – equivalendo a 50,06 % dos enfermeiros do Brasil. 

 O estado de São Paulo é o que concentra o maior número de enfermeiros no Brasil- 

com 81.133 profissionais. Em seguida está o estado de Minas Gerias - com 35.351 

enfermeiros e o Rio de Janeiro - com 34.580 enfermeiros. 

  O Censo de 2010 do IBGE com resultados divulgados em 2011, mostrou que há 

190.732.694 habitantes no Brasil. Cruzando essa informação com o número de profissionais 

de enfermagem inscritos na profissão, constatamos que 0,8051% da população tem formação 

em enfermagem e que 0,1647% tem graduação em enfermagem. 

 Dos 80.353.724 habitantes da Região Sudeste 762.699 são profissionais de 

enfermagem, sendo que 157.277 são enfermeiros. 

 Os profissionais de enfermagem concentram-se na faixa etária de 26 a 55 anos, sendo 

que a grande maioria está na faixa de 26 a 35 anos, a qual representa 35,08% do total dos 

profissionais de enfermagem do Brasil. Esta faixa etária é predominante no Sudeste e também 

no Rio de janeiro, onde 29,50% dos enfermeiros estão na faixa de 26 a 35 anos. 

 A maioria dos profissionais de enfermagem é do sexo feminino, o que corresponde a 

87,16% dos profissionais do Brasil, já os do sexo masculino correspondem a 12,65% do total 

dos profissionais de enfermagem.  

 Esse perfil descrito pelo COFEN (2011) nos leva a refletir sobre a alta competitividade 

no mercado de trabalho de enfermagem no Brasil hoje. Um exemplo dessa competitividade é 

o número de enfermeiros inscritos em concursos públicos. Em abril deste ano, o Concurso 

realizado para enfermeiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil, 2013) teve 

6.253 candidatos inscritos para as 33 vagas oferecidas, prevendo uma carga horária de 

trabalho de 40 horas semanais para um salário de R$3.138,70. 
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 No que tange ao processo de avaliação dos candidatos neste concurso, foram descritas 

quatro fases: 1º- Prova Objetiva Geral, de caráter eliminatório e classificatório; 2º- Prova 

Objetiva Específica, de caráter eliminatório e classificatório; 3º- Prova Discursiva, de caráter 

eliminatório e classificatório e a 4º- Prova de Títulos, de caráter classificatório. 

 Como podemos observar, a prova de títulos tem um caráter classificatório decisivo no 

concurso. Nesse concurso específico, o curso de aperfeiçoamento ou de extensão com duração 

mínima de 80 horas vale 5, podendo chegar até 10 pontos; já os títulos de especialização 

valem 15 pontos; os cursos de especialização com duração mínima de 360 horas somam 15 

pontos e o mestrado, 20 pontos, podendo chegar ao máximo de 60 pontos oriundos das 

titulações. À experiência profissional nesse concurso eram, igualmente, atribuídos 2 pontos a 

cada período completo de 6 meses, podendo chegar a um total de 40 pontos.  Os títulos de 

formação somados à experiência profissional podem chegar a 100 pontos. Nessa seleção, de 

todos os enfermeiros aprovados para ocupar os cargos disponíveis, a nota máxima para 

titulação foi de 65 pontos, obtidos por um candidato à vaga de enfermeiro em pediatria. 

Alguns candidatos não alcançaram nenhuma pontuação na prova de títulos. 

  Para as vagas mencionadas no último concurso realizado pela UFRJ, a titulação de 

pós-graduação é definida como incentivo à qualificação. Os candidatos que ocuparam as 

vagas podem ter um acréscimo salarial em função das titulações de pós-graduação. O 

acréscimo é de R$941,61 para os profissionais com especialização; R$1.632,12 para os 

profissionais com título de mestrado e R$2.354,03 para os com título de doutor. 

 Apresenta-se aqui um exemplo da grande disputa no mercado de trabalho e as 

exigências para a seleção do melhor profissional, no caso, o mais qualificado, reforçando a 

importância do investimento na formação a fim de obter ascensão profissional, melhores 

salários, estabilidade e, acima de tudo, saber científico. 

 

2.2 Avanços da Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

 A pós-graduação stricto sensu em enfermagem, no auge dos seus 40 anos, permanece 

em expansão. Em 2009, havia 48 programas de pós-graduação em enfermagem e 72 cursos. 

Atualmente, contamos com 63 programas de pós-graduação stricto sensu em enfermagem, 

totalizando 89 cursos. Pode-se perceber o aumento gradual na titulação de mestres e doutores, 

nos programas na área da enfermagem, comparado aos últimos anos. Em 2006, ocorreram 
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mais de 500 defesas de mestrado e doutorado. Já nos anos de 2010 e 2011 foram titulados 306 

doutores e 1.326 mestres, dentre eles 1.275 do mestrado acadêmico e 48 do mestrado 

profissional (BRASIL, 2013).  

 Essa expansão, entretanto, não atinge todo o país. Ainda há regiões que não 

acompanham esse processo de crescimento. Nelas, a carência e/ou inexistência de programas 

de incentivo e de doutores em enfermagem que ministrem estes programas inviabilizam-lhes 

o progresso. A problemática pode estar relacionada à localização geográfica, consequente 

distorção social, econômica e ejeção de recursos financeiros oferecidos e distribuídos. 

 No Brasil, ainda é insuficiente o número de enfermeiros com título de doutor para 

atender a necessidade do mercado de trabalho. Por outro lado, o mestrado profissional tem 

contribuído na formação de enfermeiros qualificados inseridos no mercado de trabalho, tanto 

no campo do ensino como na atenção no sistema de saúde (MONTEIRO et al., 2012). 

 O Mestrado Profissional foi regulamentado em 1995 no Brasil e sua regulamentação 

trouxe muita polêmica no meio acadêmico, decorrente de sua finalidade, distinção de outros 

cursos lato e stricto sensu, atrelamento à demanda de mercado e principalmente do caráter 

autofinanciável ou autossustentável proposto (TAVARES; LEITE, 2011). 

 Em 1998, uma nova portaria foi apresentada, a 80/98, onde a CAPES reconheceu os 

cursos de mestrado profissional. Em 2009, o Ministério da Educação (MEC) junto com a 

CAPES, lançaram a portaria normativa 07, esclarecendo pontos importantes do mestrado 

profissional. Um deles é a validade e prerrogativas iguais as do diploma de mestrado 

profissional equivalentes à qualquer diploma de mestre (TAVARES; LEITE, 2011) 

 O investimento nos cursos de mestrado e doutorado na área da enfermagem provocou 

um grande salto na qualidade de produções científicas, publicados em periódicos de impacto 

nacional e internacional (MONTEIRO et al., 2012). 

           O crescimento da produção científica resultou no aumento excessivo do número de 

documentos indexados nas bases de dados.  A enfermagem brasileira encontra-se inserida no 

"ranking mundial". Em 2005, ocupava o 25.º lugar na produção da área, em 2010 ascendeu 

para o 6.º lugar, superado pelos Estados Unidos da América, Reino unido, Austrália, França e 

Canadá (BRASIL, 2013). 

 A próxima década exigirá pessoal altamente qualificado, que acompanhe o 

crescimento econômico projetado para o Brasil. Segundo Erdman et.al. (2011), o Plano 
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Nacional de Pós-graduação (PNPG) descortina o desafio de atingir até os anos de 2020 a 

titulação de doutores, equiparando o Brasil a alguns países de primeiro mundo.  

 Toda essa construção de conhecimentos científicos, tecnológicos e de inovação, só 

têm a acrescentar à prática profissional, contribuindo para um melhor desempenho 

profissional junto aos serviços, sejam eles de assistência e/ou de ensino. 

 

2.3 O Conceito de Motivação  

 A palavra motivação tem suas raízes no latim movere (mover).  As ciências humanas 

acreditam que a motivação influencia a direção do comportamento e a orientação para um 

objetivo, ou seja, é o impulso que promove a ação, justificando o comportamento do 

indivíduo (BARBOSA, 2011).  

 Segundo Almeida e Tobase (2011, p.138), "A motivação se refere ao direcionamento 

momentâneo do pensamento, da atenção, da ação para um objetivo, percebido pelo indivíduo 

como algo positivo. O direcionamento ativa o comportamento e mobiliza anseio, desejo, 

vontade, esforço, sonho, esperança, direcionando, então, a motivação intrínseca e extrínseca". 

Para este autor, a motivação intrínseca é gerada por necessidades e motivos pessoais, 

enquanto a motivação extrínseca é gerada por processos de reforço e punição. 

 A palavra motivação é muito abrangente e sua associação a uma determinada situação 

pode gerar vários sentidos e inclusive confusões, uma delas é conceber o processo 

motivacional como impulso. Isso significa dizer que instintos e pulsões são a força propulsora 

da ação, de forma que as necessidades internas geram no indivíduo uma tensão que exige ser 

resolvida. Outra forma é compreender a motivação como atração, levando em conta as 

preferências individuais, de maneira que um mesmo objetivo pode ser almejado por diferentes 

pessoas e diferentes razões, seja pelo desempenho ou pelo poder (ALMEIDA; TOBASE, 

2011). 

 Entender alguns conceitos de motivação pode contribuir para a qualidade do 

desempenho profissional. O profissional deve estar qualificado e devidamente motivado para 

oferecer um bom serviço. Levando-se em consideração este aspecto, assimilar e apreender o 

caráter motivacional certamente contribuirá para detectar fatores que interferem na motivação 

pessoal e coletiva, conduzindo-o à excelência de resultados pela motivação adequada, 

melhorando a qualidade e a produtividade no serviço.  
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 A área da educação em enfermagem no Brasil vem passando por transformações ao 

longo de sua existência, isso se dá em função do desenvolvimento econômico, tecnológico, 

político, social e cultural do país, que exige "formação de recursos humanos com perfil 

adequado às necessidades de saúde da população e à legitimidade de seu papel na produção de 

conhecimentos inovadores e de utilidade para a sociedade" (ERDMANN; FERNANDES; 

TEIXEIRA. 2011). 

 Segundo Almeida e Tobase (2011, p.140), "nos dias atuais, o atendimento ao cliente 

tornou-se uma importante ferramenta com um diferencial altamente competitivo e a boa 

qualificação profissional favorece a elevação do nível da assistência prestada". 

 As maiores chances de êxito no trabalho estão relacionadas à preparação e 

qualificação profissionais. Motivar o profissional para o desenvolvimento de sua formação 

seria um bom exemplo de investimento a ser feito pelos empregadores. Este investimento, 

entretanto, raramente é encontrado na área da Saúde, em particular, na atuação da 

Enfermagem. 

 As grandes instituições que trabalham com prestação de serviços na área da saúde têm 

como meta a produtividade. Para atrair usuários aos serviços oferecidos, investem em 

tecnologia, atendimento de qualidade, equipamentos sofisticados, reforma na estrutura física e 

na mão de obra, adotando políticas de aumento salarial. O que se esquecem é que o 

funcionário é um elemento relevante para o sucesso de suas empresas (BEZERRA, et.al., 

2010).  

  O profissional motivado tende a oferecer um atendimento qualificado, isso é o que 

acreditam muitos administradores. Porém, esta motivação é confundida com a satisfação do 

funcionário no ambiente de trabalho.   

 Grande parte de administradores e gestores acreditam que as políticas motivacionais 

aplicadas nas empresas, tais como melhorar as condições físicas no trabalho, salários, 

políticas organizacionais, processos administrativos, benefícios e segurança no trabalho são o 

suficiente para ter uma produção de qualidade. O objetivo de algumas empresas é somente 

moldar o comportamento do trabalhador e garantir que seus subordinados adotem as condutas 

esperadas pela organização (BEZERRA, et al., 2010). 

 Essa política das empresas influencia os conceitos dos profissionais quanto à 

motivação, pois segundo Bezerra, et al. (2010), as equipes de enfermagem entendem as 

motivações como técnicas voltados para a realidade e necessidades dos trabalhadores afim de 
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estimular os profissionais no ambiente de trabalho, alcançando-se maiores índices de 

produtividade. O comportamento motivacional está relacionado a um ambiente de trabalho 

organizado, bons salários, carga horária adequada, cursos de capacitação e programas 

motivacionais.  

 O que muitos esquecem é que a qualidade nem sempre está atrelada à quantidade. A 

qualidade envolve executar uma tarefa com excelência, pró-atividade e conhecimento teórico 

e prático sobre a ação executada. Estas características são agentes positivadores da produção.   

 A distinção da questão de satisfação e motivação é descrita por Bezerra (2010, p.34) a 

partir do pensamento de Frederick Herzberg. Segundo ele "a satisfação no trabalho não é 

capaz por si só de influenciar de forma permanente o comportamento do empregado; já a 

motivação, quando presente, torna-o mais equilibrado, mais produtivo com vontade de fazer 

mais e cada vez melhor".  

 Ainda relacionada à teoria de Frederick Herzberg, Bezerra (2009, p.34), a abordagem 

a seguir faz-se pertinente de citação: "A satisfação no trabalho garante uma maior estabilidade 

na organização, ajuda a diminuir a rotatividade e atua na manutenção de uma produtividade 

estável". O mesmo complementa que "no trabalho, por sua vez, a motivação faz com que o 

indivíduo torne-se mais responsável com seu trabalho, repercutindo consequentemente em um 

aumento da produtividade e da qualidade do trabalho”. 

 Os fatores que levam à satisfação no trabalho são chamados de higiênicos. Entre eles, 

estão: condições físicas no trabalho, salário, benefícios, segurança no trabalho, estando estes 

relacionados a condições do emprego. Já os fatores motivacionais como a liberdade de criar, 

de inovar, até mesmo de reconhecimento profissional estão relacionados a autorrealização do 

indivíduo (BEZERRA, et.al., 2010). 

 Outra confusão feita a respeito da motivação é associar algumas características de 

personalidade das pessoas - comportamento, posturas, forma de trabalho - à motivação.  Esta 

concepção acerca da motivação, acaba por vincular rótulos ao profissional, como a preguiça e 

a incompetência, quando, na verdade, sabe-se que a motivação é fruto da interação do 

indivíduo com a situação experimentada. Sendo assim, o nível de motivação será influenciado 

de acordo com cada situação em que o indivíduo se encontra (BEZERRA, et.al. 2010). 

 Para o profissional oferecer um serviço de qualidade, o conhecimento é fundamental. 

É através dos programas de pós-graduação em enfermagem - onde ocorrem a construção do 

saber em enfermagem - que deveriam estar centradas as motivações do enfermeiro.  
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 Segundo Mourrão e Marisn (2010), a motivação para aprender atinge bons resultados 

de aprendizagem e de transferência para o trabalho em relação ao que foi aprendido.  

 

 

2.4 As motivações do enfermeiro para realizar a pós-graduação Stricto Sensu. 

 

 A motivação do enfermeiro para cursar a pós-graduação Stricto Sensu pode começar 

ainda no curso de graduação, através da inserção o mais precoce possível dos graduandos em 

programas de iniciação científica, monitoria e projetos em grupo de pesquisa. A participação 

dos discentes nessas atividades contribui na formação de profissionais críticos e 

comprometidos com a pesquisa (MONTEIRO et al.,2012). 

Os graduandos que têm uma aproximação maior com a pesquisa durante a graduação 

conquistam saberes que podem auxiliá-los em processos seletivos e durante o curso de pós-

graduação Stricto Sensu, tais como o hábito de leitura, disciplina, compromisso, elaboração de 

projeto de pesquisa e publicação de artigos (PALMEIRA; RODRIGUÉZ, 2008). 

 Destaca-se, neste contexto, o grupo de pesquisa que permite uma interação entre 

alunos de graduação e pós-graduação, mestres, doutores e docentes o que funciona como 

incentivo para o acesso ao Stricto Senso, fortalece a graduação, a pós-graduação e a profissão. 

Neste caminho, por meio da articulação entre a graduação e a pós-graduação, haverá a 

oportunidade de reelaborar o cenário de ensino-aprendizagem, desmistificando e difundindo, 

para o graduando, o papel da pós-graduação no cenário acadêmico como centro formador de 

excelência e que, a partir do qual, através de sua produção intelectual, permite alavancar rumo 

ao reconhecimento da enfermagem enquanto ciência e profissão (MONTEIRO et al.,2012). 

Atualmente existem programas que integram o curso de graduação ao curso de 

mestrado. Um exemplo é a o Programa de Altos Estudos, que integra Curso de Graduação em 

Enfermagem e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde – Mestrado 

e Doutorado da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF. O programa tem o 

objetivo de desenvolver plenamente o potencial dos estudantes da UFF que se destaquem com 

habilidades especiais. Possibilitar que os estudantes experimentem o ambiente de pesquisa e 

pós-graduação inserindo-o no Curso de Mestrado durante a sua graduação; permitir a este 

estudante reduzir o tempo de conclusão da graduação e da pós-graduação stricto sensu, 

através de uma trajetória curricular avançada e integradora; contribuir para o desenvolvimento 
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de competências gerais, específicas e transversais necessárias a sua formação e projeção 

profissional e como cidadão; propiciar a este aluno um ambiente estimulador que favoreça a 

manifestação de suas altas habilidades (BRASIL, 2014). 

 Alguns artigos apontam que os alunos não pesquisam porque o curso não propicia o 

desenvolvimento das aptidões necessárias para tal. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

é o único e último ensaio científico dos alunos do curso da graduação.   

 Segundo Palmeira e Rodriguéz (2008, p. 73):  

A aprendizagem é reprodutiva, o ensino é tecnicista e não enfatiza o componente 

investigativo; os trabalhos realizados pelos alunos têm pouco rigor científico e a 

maioria dos professores apresenta inconsistente formação científico-investigativa 

tanto para orientar o TCC como para aplicar métodos e técnicas de ensino-

aprendizagem que possibilitem o alcance dessa formação.  

 

Esta premissa infere que formar o espírito científico requer criar condições favoráveis 

para o graduando, desde o seu ingresso até o último ano no curso, instigando e promovendo o 

desenvolvimento das habilidades e competências investigativas em temas transversais e 

específicos relevantes (PALMEIRA; RODRIGUÉZ, 2008) 

Novamente o desenvolvimento de trabalhos científicos, durante a graduação, 

proporcionará a aproximação dos alunos aos problemas reais da sociedade, possibilitando-

lhes possam aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridas, formando atitudes científicas 

extensíveis e atividade profissional (PALMEIRA; RODRIGUÉZ, 2008) 

 O desconhecimento ou pouco conhecimento dos enfermeiros sobre o programa de pós-

graduação Stricto Sensu, é um dos principais fatores desmotivadores para o profissional a 

ingressar em um curso de mestrado e doutorado. Os trabalhos apontaram que essas 

informações são pouco exploradas durante o curso de graduação e que muitos enfermeiros 

exercendo funções na assistência desconhecem ou conhecem pouco o funcionamento dos 

cursos e do processo de seleção (MONTEIRO et al.,2012).  

  Os enfermeiros gostariam de ter acesso às informações mais precisas do programa de 

pós-graduação Stricto Sensu e que tais informações poderiam motivá-los a investir na sua 

formação após a graduação (MONTEIRO et al., 2012; PALMEIRA; RODRIGUÉZ, 2008). 

 Outra justificativa para a falta de motivação em cursar o mestrado e o doutorado tem 

sido a falta de identificação com o perfil de pesquisador e o pouco interesse pela área 

acadêmica, de ensino e pesquisa, sendo observada uma maior aptidão para o desenvolvimento 

da profissão no âmbito assistencial. Havendo, então, um maior interesse na formação em 
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relação à especialização, residência ou mestrado profissional com enfoque na assistência de 

enfermagem. (MONTEIRO et al.,2012) 

 Por outro lado, foi percebido que há significativa dificuldade em distinguir os cursos 

de mestrado, especialização e residência, sendo este um fator desmotivador para o ingresso no 

curso Stricto Sensu. Essa dificuldade de distinção também está relacionada à falta de 

informações precisas sobre os programas de pós-graduação (PALMEIRA; RODRIGUÉZ, 

2008) 

  Vale destacar, que o mestrado profissional em enfermagem está se expandindo e tem 

contribuído na formação de enfermeiros qualificados inseridos no mercado de trabalho, tanto 

no campo do ensino como na atenção no sistema de saúde (MONTEIRO et al., 2012).  

 O mestrado profissional tem motivado os enfermeiros envolvidos, apenas com a 

assistência, a reingressarem nas universidades. Esses profissionais estudam sua própria 

realidade de trabalho e, através da atualização do conhecimento e capacitação, aplicam os 

resultados produzidos no curso Stricto Sensu nas suas instituições de serviço, melhorando 

cada vez mais a qualidade de assistência. 

 O acesso aos cursos de pós-graduação Stricto Sensu, em relação à localidade, foi outro 

fator relacionado à motivação dos enfermeiros com interesse na área de pesquisa, pois 

algumas regiões do Brasil ainda encontram-se carentes de cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu e, consequentemente, de profissionais com título de mestre e doutor (MONTEIRO et 

al., 2012). 

 É necessário superar essas barreiras que desmotivam os enfermeiros a permanecerem 

na Academia estudando e estimular ainda mais estes a produzir e reproduzir os 

conhecimentos necessários para as ações do exercício profissional.   
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Teoria do Capital Humano  

 

 A Teoria do Capital Humano surgiu em finais dos anos 50, início dos anos 60 do 

século XX, mesmo período em que foi regulamentada a pós-graduação no Brasil, no ano de 

1965.  

 A discussão a respeito do capital humano foi a pauta do mundo acadêmico na época 

nos países em desenvolvimento. O mundo passava por um processo de mudanças econômicas 

e tecnológicas, exigindo-se novos e mais elevados níveis de capital humano, resultando num 

pensamento voltado para a formação e recursos humanos qualificados. 

 Jacob Mincer (1958), Theodore Schultz (1961), Gary Becker (1960) e Milton 

Friedman (1955) e Edward Denison (1962) - economistas neoclássicos da Escola de Chicago 

- são os principais autores que desenvolveram essa teoria.  

 Esses economistas constataram que o crescimento econômico ia além da atribuição do 

capital físico, acreditavam na existência de outra variável implícita que não era atribuída a 

teoria do capital humano. Perceberam que a "a abordagem clássica dos modelos de 

crescimento econômico, que incorporava os fatores de produção, era insuficiente para explicar 

a elevação da produtividade e do crescimento que ocorria em alguns países e regiões" 

(VIANA; LIMA, 2010, p. 138).  

 Essa teoria teve impacto tanto na área da economia como na área da educação, sendo 

aplicada nas políticas educacionais. 

 Segundo Silva e Puziol (2009, p.2), "As políticas educacionais são um conjunto de 

ações, decisões e diretrizes sobre o controle do Estado, que permeiam cada vez mais a 

economia do país, sendo vistas como um investimento que trará um retorno financeiro."  

 No sistema educacional brasileiro, a teoria do capital humano aplicada nas políticas 

educacionais foi desenvolvida por meio das ações do Estado, dos programas e projetos 

educacionais, leis e documentos oficiais (SILVA; PUZIOL, 2009).    

  No Brasil, observa-se o apoio governamental para formação de pessoas, notadamente 

para níveis operacionais, uma vez que a baixa escolaridade tem sido um dificultador para 

recolocação no mercado de trabalho (RUTHES; CUNHA, 2009). 
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 A educação passou a ser vista, simultaneamente, como o motor das "etapas do 

crescimento econômico" e do atendimento aos planos de desenvolvimento sociais (PAIVA, 

2001). 

 Essa ideia é articulada ao modelo capitalista, que tem o caráter formador de 

pensamento, com o objetivo de legitimar as desigualdades, a mesma "se preocupa tão 

exclusivamente com a educação como formadora de força de trabalho, de uma maneira que 

esse investimento educacional traga retorno financeiro para o país, colaborando com seu 

desenvolvimento" (SILVA; PUZIOL, 2009, p.6).  

  O progresso tecnológico depende muito da qualificação profissional e do nível de 

instrução da população. Segundo Viana e Lima (2010), "Paralelo ao empreendedorismo, a 

capacidade de inovar com as novas tecnologias e usá-las de forma adequada no processo 

produtivo tem maiores chances de êxito quando o elemento humano está bem preparado e 

qualificado".  

 Cunha, Junior e Martins (2010) acrescenta que “o homem qualificado, aumenta 

empregabilidade, produtividade e rendimento potencial, consequentemente contribui para o 

progresso das sociedades na forma de bem-estar social e inovação tecnológica”.  

 Para Silva e Puziol (2009, p. 2), essa teoria "visa apenas ao desenvolvimento da 

capacidade profissional na busca do desenvolvimento sustentável da economia globalizada e à 

integração da sociedade mediante as atribuições que seriam de responsabilidade do Estado". 

 O investimento na educação melhora o nível de produtividade, ameniza as 

discrepâncias salariais, reduz as desigualdades econômicas causando impacto no sistema 

econômico como um todo (VIANA; LIMA, 2010), 

 Schultz considerava os trabalhadores como potenciais possuidores de capital humano, 

podendo transformar-se, por decorrência, em capitalistas, já que as aquisições de 

conhecimentos e de capacidades possuem valor econômico (BARBOSA, 2009). 

  Para Viana e Lima (2010), a educação pode oferecer externalidades positivas diretas e 

indiretas na economia. Um melhor rendimento do indivíduo, resulta, num caráter coletivo, em 

maior crescimento econômico, apresentando-se como exemplo de externalidade direta. A 

externalidade indireta proporciona maior equidade e justiça social. A mesma autoria aponta, 

entretanto, um diferencial entre quantidade e qualidade, uma vez que, o aumento contínuo da 

educação, não necessariamente reflete em um nível qualitativo suficiente para dinamizar a 

produtividade e o progresso econômico-social na população. 
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 Becker define capital humano como "o conjunto das capacidades produtivas que um 

indivíduo adquire por acumulação de conhecimentos, sejam eles gerais ou específicos.” 

(SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p. 214).
 

 Segundo o mesmo autor:  

Essa teoria fundamenta-se na decisão da pessoa em trabalhar de imediato ou 

continuar investindo na própria formação, o que lhe permite receber salários mais 

elevados no futuro. A decisão de investir em um ano a mais de estudos leva em 

consideração o retorno que este aumento de escolaridade proporcionará em termos 

de renda. A decisão de gastar em capital humano leva em conta os custos e os 

benefícios dessa decisão. Os benefícios incluem maiores salários e ganhos não 

monetários, como cultura e prestígio social.
 
(SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p.214). 

 

 O conceito de capital humano não está somente relacionado ao investimento em 

educação, mas também a um conjunto de investimentos nos agentes humanos que têm como 

objetivo beneficiá-lo seja no campo econômico, social ou político (BARBOSA, 2009). 

 Segundo Shultz, os indivíduos que investem em si próprio obtém maiores 

possibilidades de escolhas e aumentam o nível de renda e de bem estar (SOUZA; OLIVEIRA, 

2006). 

 O esforço do trabalhador em alcançar maiores níveis de qualificação profissional, 

possibilitaria ganhos individuais mobilidade social e ganhos salariais, e globais elevações da 

produtividade e do volume da produção do país. (SOUZA e OLIVEIRA, 2006).  

 O investimento no capital humano oferece muitos benefícios tanto do ponto de vista 

empresarial quanto do trabalhador, uma vez que ele possibilitará vantagens para ambos 

(VIANA; LIMA, 2010). 

 Para Souza e Oliveira (2006, p.211):   

A educação aparece como fator de redução das desigualdades sociais ao melhorar os 

salários dos trabalhadores, permitindo sua ascensão social. Gastos com educação 

proporcionam retornos crescentes para os indivíduos e para o setor produtivo, ao 

elevar os ganhos salariais e a produtividade. Esses gastos constituem apenas uma 

parte dos gastos com capital humano, devendo incluir-se aqueles referentes à saúde, 

cultura e lazer.  

 

 Barbosa (2009), faz uma relação dos ganhos com o investimento em educação, isto é 

capital humano, com a área da saúde, afirmando que os benefícios transcendem a 

possibilidade de maiores ganhos econômicos, pois possibilita  a inserção no competitivo 

mercado de trabalho e ascensões à posição de chefia ou gerência, o que esbarra na questão de 

ganhos não-monetários e de prestígio social (BARBOSA, 2009). 
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 Terra (2000 apud RUTHES; CUNHA 2009, p. 903) acredita que "o segmento da 

saúde deverá gerar cada vez mais empregos, porém a posição que cada indivíduo ocupará vai 

depender, cada vez mais, do conhecimento que ele tiver construído ao longo de toda a sua 

vida".  

 Os Enfermeiros deverão estar preparados para avaliar os recursos tecnológicos, 

organizacionais e humanos exigidos para a criação e a gestão do conhecimento, como também 

desenvolver competências conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para planejar, 

organizar, dirigir e controlar a gestão do conhecimento nas organizações de seu capital 

humano (RUTHES; CUNHA, 2009). 

 Vivemos em uma sociedade espantosamente dinâmica, instável, desafiadora e, ao 

mesmo tempo, evolutiva. Portanto, o enfermeiro que decidir permanecer passivo, corre o sério 

risco de ficar obsoleto e perder o campo de ação, já que as oportunidades estão abertas para 

um profissional mais ágil e abrangente nas competências profissionais e organizacionais. "A 

adaptação à realidade atual será cada vez mais uma questão de desafios à 

sobrevivência"(RUTHES; CUNHA, 2009, p.903). 

 Este estudo propõe discutir as motivações dos enfermeiros para realizar o curso de 

mestrado acadêmico/profissional e sua relação com a ascensão profissional. A teoria do 

capital humano descreve uma gama de fatores pessoais, profissionais e financeiros que se 

modificam quando o indivíduo investe na sua própria formação.  

 Cunha (2007), utilizou 19 fatores da teoria do capital humanos, para avaliar, através 

das aplicações da técnica Delphi, como esses fatores influenciam os doutores em ciências 

contábeis após sua formação. Os fatores considerados foram: respeitabilidade e 

reconhecimento acadêmico/profissional, diferenciação profissional, espírito acadêmico, 

amadurecimento pessoal, produção acadêmica, oportunidades na carreira, autonomia 

profissional, habilidade cognitiva, competências analíticas, empregabilidade, prestígio, 

produtividade, mobilidade profissional, responsabilidade social, status, remuneração, 

promoção social, estabilidade profissional e estilos de vida.  

 A expectativa de que o título de doutor alterava positivamente aspectos do 

desenvolvimento profissional e social dos egressos se confirmaram. Diante desse resultado, 

utilizo seis (6) principais fatores considerados como um diferencial social e profissional, 

dentre eles: respeitabilidade e reconhecimento acadêmico/profissional, diferenciação 

profissional, empregabilidade, remuneração, prestigio e status. 
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 Com base nos estudos de Cunha (2007), o significado de cada um dos fatores dessa 

forma conceituado:   

Respeitabilidade e reconhecimento acadêmico/profissional: representa a valorização da 

opinião do titulado na comunidade acadêmica e é a base para o reconhecimento nacional e 

internacional, conferindo respeitabilidade à pessoa e maior deferência no tratamento 

(CUNHA, 2007, p. 146).  

 

Diferenciação profissional: maior valor atribuído pelo mercado (DUGAN et al., 1999 apud 

CUNHA, 2007, p. 145). 

 

Empregabilidade: alargamento das escolhas disponíveis ao indivíduo que a escolaridade 

permite, não sendo necessariamente monetárias. (SCHULTZ, 1961; WEISBROD, 1962 apud 

CUNHA, 2007, p. 144). A empregabilidade englobará oportunidade de carreira, autonomia e 

independência profissional, mobilidade profissional devido à flexibilidade, adaptabilidade 

ocupacional e estabilidade profissional.  

 

Remuneração: retorno econômico proporcionado pela escolaridade ao indivíduo e até 

mesmo aos membros da comunidade em que vive (BLAUG, 1975; RAUCH, 1993; DUGAN 

et al., 1999 apud CUNHA, 2007, p. 143). 

 

Prestígio: reconhecimento da comunidade e do mercado como simbólico do conhecimento 

superior adquirido (FREZATTI; KASSAI, 2003; HUNTON; STONE; WIER, 2005 apud 

CUNHA, 2007, p. 144).  

 

Status: relacionamento provocado pelo prestígio na posição social. Advém de uma mistura de 

salário e prestígio, glamour, privilégios e discriminação (DINIZ, 2000 apud CUNHA, 2007, 

p. 145). Engloba-se nesse aspecto a promoção social, sendo critério de inclusão social 

representada pelas qualidades adquiridas pela educação e aprendizagem (DINIZ, 2000 apud 

CUNHA, 2007, p. 145). 
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3.2 Para uma ciência com consciência  

 

A pós-graduação Stricto Sensu é de natureza acadêmica e de pesquisa e, mesmo 

atuando em setores profissionais, tem objetivo essencialmente científico, diferente da pós-

graduação Lato Sensu que, via de regra, tem sentido eminentemente prático-profissional. 

 De modo algum, um curso de mestrado e doutorado pode ser considerado educação de 

massa. Existe uma seletividade intelectual rigorosa, ainda no processo de admissão, com 

exames eliminatórios. A produção intelectual permanente será exigida do aluno ao longo do 

curso, daí a filtragem dos candidatos.  

 No entanto, pode-se questionar se os conhecimentos ofertados nestes cursos estão 

acompanhando a complexidade do tempo científico atual, que passa por uma transição de 

ruptura do paradigma dominante. Acredita-se que os conhecimentos das ciências naturais já 

não dão conta do cenário presente, pois diversos dilemas buscam respostas em outros campos, 

como as ciências sociais e o próprio senso comum.  

 Boaventura de Sousa Santos é um dos pensadores que debate esta questão. Para ele, a 

ciência moderna suprimiu a emergência de saberes diversos ao modelo dominante, porém um 

conjunto de intervenções epistemológicas denuncia essa supressão, valorizando os saberes 

que resistiram e buscando condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos 

(SANTOS, 2007). 

    Na trajetória acadêmica de Boaventura de Sousa Santos, é importante destacar que ele 

é um autor português, nascido em Coimbra, no ano de 1940, doutor em Sociologia do Direito 

pela Universidade de Yale, internacionalmente reconhecido como um intelectual importante 

da área de Ciências Sociais, e que tem especial popularidade no Brasil. Seus escritos dedicam-

se ao desenvolvimento de uma Sociologia das Emergências (SANTOS, 2014).
 

No livro "Um discurso sobre a ciência", o sociólogo traz a transição de um modelo de 

racionalidade científica onde eram considerados somente como conhecimentos científicos as 

ciências naturais e depois passam a admitir as ciências sociais (senso comum e estudos 

humanísticos). Neste livro, o autor mostra toda essa transição, o impacto que teve e vem tendo 

e traz a proposta de um paradigma emergente. 

O paradigma dominante desde o século XVI traz a influência das Ciências Naturais 

que compromete-se unicamente com uma forma singular de se buscar o conhecimento 

verdadeiro, baseando-se em seus princípios epistemológicos e em metodologias restritas, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociologia_das_Emerg%C3%AAncias&action=edit&redlink=1


37 

 

desconsiderando outros tipos de conhecimentos empírico. Este ainda é um modelo de 

racionalidade que preside a ciência moderna. Somente no século XIX, os moldes da razão se 

estendem para as Ciências Sociais emergentes e passam a admitir duas formas de 

conhecimento não científico: senso comum e estudos humanísticos, como históricos, 

filosóficos, jurídicos e teológicos (SANTOS, 1995).  

A crise do paradigma dominante é considerada por Boaventura como profunda, 

irreversível e sem previsão de acabar. Para isto, ele aponta quatro condições teóricas que 

contribuíram para esta crise: a teoria da relatividade de Einstein, que veio revolucionar as 

nossas concepções de espaço e tempo, mostrando que não há simultaneidade universal.  A 

mecânica quântica demonstra que não é possível observar ou medir um objeto sem 

interferência do sujeito nele, a tal ponto que o objeto, ao sair de um processo de medição, não 

é o mesmo que lá entrou.  O questionamento do rigorismo matemático demonstra a carência 

de fundamentos, pois, mesmo seguindo à risca da lógica matemática, é possível formular 

proposições indecidíveis. O avanço do conhecimento nos domínios da microfísica, química e 

biologia nos últimos 20 anos, demonstra uma nova concepção da matéria e da natureza, que 

propõe uma concepção dificilmente compaginada com a que herdamos da física clássica. 

Para Boaventura, no tempo científico presente, vive-se a ambiguidade e a 

complexidade na fase de transição paradigmática, onde ainda há necessidade de dar respostas 

a perguntas simples, elementares e inteligíveis para entender o mundo. Isso gera uma reflexão 

sobre os limites do rigor científico e o impacto dos riscos e benefícios com as descobertas 

científicas, que influenciam o tempo presente (SANTOS, 1995). 

Esse movimento científico e as demais inovações teóricas que definem a crise do 

paradigma dominante propiciam uma profunda reflexão epistemológica sobre o conhecimento 

científico que caracteriza a situação intelectual do tempo presente, no qual coloca em dúvida 

uma segurança epistemológica sustentada pelas ciências naturais e passa a utilizar os 

conhecimentos das ciências sociais (SANTOS, 1995).   

A partir de crise do paradigma atual, o autor especula um perfil de uma ordem 

científica emergente, que vai além do paradigma científico, ampliando-se ao paradigma 

social, no qual ele discute o paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente. 

Para justificá-lo, ele traça quatro condições que norteiam e alimentam a ciência que deverá 

florescer: "todo o conhecimento científico-natural é científico-social", a distinção dicotômica 

entre as duas ciências deixa de ter sentido e utilidade - "todo conhecimento local é total"- já 
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que, na ciência moderna, o conhecimento avança pela especialização. O autor acredita que o 

conhecimento avança à medida que o seu objeto se amplia, ou seja, não devemos parcelar o 

conhecimento.  Ele expõe, igualmente, tornar necessário o incentivo aos conceitos e às 

teorias, desenvolvidos localmente, de emigrarem para outros lugares cognitivos, de modo a 

poderem ser utilizados fora do seu contexto de origem: " todo conhecimento é 

autoconhecimento", porque a ciência não descobre, cria, e o cientista cria quando ele passa a 

conhecer e explicar o real. Dessa forma, a ciência é uma autobiografia que pode ser capaz de 

conhecer, prevenir e controlar os fenômenos; e "todo conhecimento científico visa a 

constituir-se em senso comum", pois o conhecimento do senso comum é vulgar e prático, com 

o qual no quotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa vida. Nesta forma, 

são reconhecidas algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo, e esse 

conhecimento pode ser ampliado através do diálogo com o conhecimento científico.   

 Outro autor também apresenta reflexões sobre o paradigma emergente: o antropólogo, 

sociólogo e filósofo francês, Edgar Morin. Nascido no ano de 1921, o autor tem formação 

também em Direito, História e Geografia, é pesquisador emérito do CNRS (Centre National 

de la Recherche Scientifique), considerado um dos pensadores mais importantes do século 

XX e XXI e importante teórico da complexidade, dedicando seus estudos à Filosofia, 

Sociologia e Epistemologia, defendendo a ciência com consciência. Dentre seus mais de 30 

livros, merece destaque "Os sete saberes necessários para a educação do futuro", escrito em 

1999, a pedido da UNESCO (United Nations Education, Scientifc and Cultural), com 

objetivo de aprofundar a visão transdisciplinar da educação, através de ideias sobre a 

educação do amanhã.  

 “Os sete saberes necessários à educação do futuro” não são modalidades a ser 

aplicadas e seguidas pelas escolas. São inspirações e reflexões para todos os envolvidos com a 

educação, a fim de melhorá-la para o futuro, com uma boa prática educacional. O livro, 

escrito na última década do século passado, pretende expor problemas centrais ou 

fundamentais que permanecem totalmente ignorados ou esquecidos e que são necessários para 

se ensinar neste século.   

 O autor propõe sete pontos de discussão indispensáveis para serem refletidos na 

educação nos dias atuais.  As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão; Os princípios do 

conhecimento pertinente; Ensinar a condição humana; Ensinar a identidade terrena; Enfrentar 

as incertezas; Ensinar a compreensão; A ética do gênero humano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CNRS
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 As civilizações tradicionais viviam na certeza de um futuro repetitivo e progressivo, 

isso porque a ciência permitiu que adquiríssemos muitas certezas. A tomada de consciência da 

incerteza histórica acontece hoje com destruição do mito do progresso e as inúmeras zonas de 

incerteza na ciência. O progresso é certamente possível, porém incerto. Para isso é preciso 

“Enfrentar as incertezas”. A educação atual precisa ensinar princípios de estratégias que 

permitam enfrentar o imprevisto, o inesperado e a incerteza. O conhecimento e a realidade, 

algo mutável no qual devemos reconhecer essa incerteza e estarmos preparados para lidar com 

ela, confrontando as "certezas" e nos preparando para imprevistos, até porque o futuro 

permanece aberto e imprevisível. 

 “As cegueiras do conhecimento: o erro e a ilusão” vêm atentar que todo o 

conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão e acrescenta que subestimar o problema 

dessas possibilidades é o maior erro e ilusão. O conhecimento é uma necessidade permanente 

que deve ter apoio indispensável pela educação. Os erros mentais, intelectuais e os erros da 

razão levam ao princípio da incerteza racional. Sendo assim, todos os erros devem ser 

integrados no processo de aprendizagem e não afastados, assim como todos os aspectos dos 

problemas devem ser considerados, sejam eles antropológicos, políticos, sociais ou históricos 

para um progresso de base no século XXI. 

 Para conhecer e reconhecer o mundo e seus problemas é necessário reformar o 

pensamento, sendo uma necessidade intelectual e vital. "Os princípios do conhecimento 

pertinente”  vêm mostrar que as questões do contexto, o global, o multidimensional, o 

complexo devem tornar-se evidentes na educação para que o conhecimento seja pertinente.  

 O ser humano precisa, ao mesmo tempo, tomar conhecimento e consciência de sua 

identidade complexa e de sua identidade comum aos outros humanos, logo é necessário 

“Ensinar a condição humana”. Para conhecer o humano é preciso situá-lo no universo e não 

separá-lo. 

 O "humano continua esquartejado, partido como pedaço de uma quebra-cabeça no 

qual falta uma peça", porém, o ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, 

cultural, social, histórico, que é visto de forma desintegrada na educação, visto existir um 

avanço no conhecimento das partes e um agravamento na ignorância do todo.  

 É importante que se consiga estabelecer as relações entre as partes e o todo em um 

mundo complexo. Morin propõe para educação do futuro um remembramento dos 

conhecimentos oriundos das ciências naturais a fim de situar a condição humana no mundo, 
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dos conhecimentos derivados das ciências humanas para colocar em evidência a 

multidimensionalidade e a complexidade humana, bem como integrar a filosofia e a história, a 

literatura, a poesia e a arte. 

 O destino planetário do gênero humano ainda é ignorado pela educação. O problema 

planetário é um todo que se nutre de ingredientes múltiplos, conflitivos, nascidos de crises e 

de processos descontrolados. Para Morin, o planeta não é um sistema global, mas um 

turbilhão em movimento, desprovido de centro organizado. Alguns episódios de 

desenvolvimento técnico-industrial e técnico-econômico chegam ao ponto insustentável, 

gerando mais problemas que soluções, incluindo-se aqui o chamado desenvolvimento 

sustentável. Morin afirma ser este tipo de desenvolvimento uma espécie de herança de morte 

(armas nucleares, vírus, drogas etc.).  

 Se não conseguirmos manter o planeta sustentável ele dará sinais de irritabilidade 

tornando-se imprescindível no processo de formação “Ensinar a identidade terrena”, 

enfatizando a importância da união planetária consciente. É necessário à educação ensinar a 

se unir concentricamente as pátrias (família, região e nação) e utilizar toda as experiências, 

sabedorias, virtudes, não mais como antagônicos e sim como complementares, em busca de 

um futuro melhor. 

 Apesar da evolução dos sistemas e meios de comunicação, a incompreensão 

permanece geral, ou seja, a comunicação não garante a compreensão. A educação para a 

compreensão está ausente no ensino e o planeta necessita de uma compreensão mútua que a 

educação deve oferecer em todos os níveis.  É necessário durante a formação “Ensinar a 

compreensão”.  Morin fala de duas formas de compreensão, a intelectual ou objetiva, que 

significa aprender em conjunto através da explicação (o texto e seu contexto, as partes e o 

todo, o múltiplo e o uno), e a compreensão humana intersubjetiva, que vai além da 

explicação, comportando o conhecimento de sujeito a sujeito. Para isso é necessário um 

processo de empatia, de identificação e de projeção, e a compreensão pede abertura, simpatia 

e generosidade. O egocentrismo, o etnocentrismo, o sociocentrismo como obstáculos às duas 

compreensões. Esses obstáculos têm como traço comum estarem situados no centro do mundo 

e considerar como secundários, insignificantes ou hostil tudo o que é estranho ou distante, ou 

seja, a incompreensão pode levar ao racismo, à xenofobia e desprezo. 

  A ética da compreensão seria compreender de modo desinteressado, além da 

consciência da complexidade humana, como simpatia e tolerância. A respeito da compreensão 
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ética e cultual planetária, ou “a mundialização da compreensão”, ele diz que compreender é 

também aprender e reaprender incessantemente e as culturas são enriquecedoras nesse 

processo. A missão da educação é ensinar a compreensão entre as pessoas como condições e 

garantia da solidariedade intelectual e moral da humanidade, tornando-se imprescindível que 

a educação do futuro trabalhe a questão da compreensão, em todas as idades e em todos os 

níveis de educação. 

 A educação deve conduzir à “antropoética” (ética propriamente humana), levando em 

conta indivíduo/sociedade/espécie, que são coprodutores um do outro, de onde emerge nossa 

consciência e nosso espírito primariamente humanos. A "antropoética" compreende a 

esperança da completude da humanidade, como consciência de cidadania planetária. O autor 

diz que a ética não pode ser ensinada a partir de lições de moral, mas com base na consciência 

de que o humano é ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade ou parte da espécie. A 

educação deve contribuir não somente para a tomada de consciência de nossa terra pátria, mas 

também permitir que esta consciência se traduza em vontade de realizar a cidadania terrena. O 

autor reforça a importância da democracia para a educação do futuro e conclui, salientando, 

que a educação do futuro tem como finalidade a busca da hominização na humanização, pelo 

acesso à cidadania terrena. 

 Esses aspectos emergentes defendidos pelos dois autores, apesar de terem sido 

refletidos ainda no século passado, continuam sendo um desafio da atualidade, em um mundo 

permeado pelo rompimento dos valores éticos da família e da sociedade.  

 Uma pesquisa feita recentemente nas propostas do site dos programas de mestrado 

acadêmico e profissional de quatro universidades do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo 

de verificar se os paradigmas emergentes faziam parte das propostas dos cursos, evidenciou 

que alguns aspectos do paradigma emergente estão presentes nas pospostas. Dentre eles, as 

ciências sociais têm sido associadas ao estudo das ciências naturais através da filosofia e 

psicologia. 

 A interdisciplinaridade está nas propostas com a perspectiva de articular profissionais 

de diferentes áreas da saúde e construir um modelo de pensar e fazer, portanto já está sendo 

ampliado.  

 As propostas avaliadas oferecem a oportunidade de apresentar o conhecimento como 

autoconhecimento, uma vez que as produções científicas geradas ao longo do curso estão 

voltadas para a prática do profissional. As pesquisas científicas também têm aproximado à 
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ciência dos conhecimentos do senso comum, pois os enfermeiros têm maior proximidade do 

cotidiano e do conhecimento popular, para entender a realidade e transformar a prática da 

enfermagem, através da divulgação dos conhecimentos oriundo dos trabalhos científicos. 

 Esta pesquisa nos mostra o enfraquecimento do paradigma dominante nos programas 

de mestrado atuais, através da utilização do senso comum e das ciências humanas, porém não 

é possível saber como são trabalhados os aspectos emergentes com os alunos, o que o 

referente estudo propõe-se verificar. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido através do método descritivo-exploratório. A pesquisa 

descritiva tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, estabelecendo relação entra as variáveis, estudando as características 

específicas de determinado grupo (GIL, 2009). 

  Para Leopoldi et al., 2001, p.139, um estudo descritivo “explora uma situação não 

conhecida, da qual se tem necessidade de maiores informações. Explorar uma realidade 

significa identificar suas características, sua mudança ou sua regularidade”. A finalidade dos 

estudos descritivos é observar, descrever e documentar os fenômenos de uma determinada 

realidade (POLIT; BECK. 2011). 

 O estudo exploratório permite ao investigador aumentar sua experiência em torno de 

um determinado problema e possibilita o levantamento do problema de pesquisa (TRIVIÑOS, 

1987). Sendo assim, a realização de um estudo descritivo exploratório, que possibilita 

explorar a realidade de uma determinada população, e que valoriza o significado que as 

pessoas atribuem às experiências é fundamental para alcançar os objetivos desta pesquisa. 

 A abordagem metodológica utilizada para este estudo foi a quantitativa e qualitativa. 

Os dois tipos de método têm seu papel, seu lugar e sua adequação. Não havendo sentido 

atribuir prioridade de um sobre o outro, tendo em vista que ambos podem conduzir a 

resultados importantes sobre a realidade social (MINAYO, 2010, p.57). Segundo Polit e Beck 

(2011, p. 317), "os pesquisadores têm condições de permitir a manifestação do melhor de 

cada um dos métodos, evitando, possivelmente, as limitações de uma única abordagem". 

 A pesquisa qualitativa estuda a história, as relações, as representações, as crenças, as 

percepções e as opiniões, interpretando o que os humanos fazem, como eles vivem, o que 

pensam, o que sentem. Essa abordagem de grupos particulares permite desvelar processos 

sociais ainda pouco conhecidos, propicia a construção de novas abordagens e criação de 

novos conceitos e categorias durante a investigação. Sua principal característica é o 

empirismo e a sistematização progressiva de conhecimento e a compreensão da lógica interna 

do grupo ou do processo em estudo (MINAYO, 2010 p.57). 
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 A pesquisa quantitativa trabalha com raciocínio dedutivo para gerar predições, que são 

testadas no mundo real. A pesquisa é focada e avança logicamente, seguindo um plano 

preestabelecido para chegar a solução do problema. Uma característica da pesquisa 

quantitativa é minimizar as parcialidades (vieses) e maximizar a precisão e a validade da 

pesquisa, por isso as pesquisas são bastantes rígidas e usam mecanismos e uma série de 

passos destinados a controlar a situação de pesquisa (POLIT e BECK, 2011). 

 A metodologia quantitativa e a metodologia qualitativa não agem sobre o mesmo 

campo. A abordagem qualitativa é fiel e exata e analisa dados descritos por meios de 

estatísticas. A abordagem qualitativa apresenta um procedimento mais intuitivo, apesar de 

maleável e adaptável para a evolução das hipóteses. Por esta razão, a abordagem quantitativa 

deve ser lançada na fase de verificação da hipótese, dada sua rigidez da abordagem, enquanto 

que a abordagem qualitativa será utilizada na fase de lançamento das hipóteses, já que dá 

margem para tratar possíveis relações entre um índice da mensagem e as diversas variáveis do 

locutor (BARDIN, 2011). 

 A escolha de um estudo utilizando duas abordagens: quantitativa e qualitativa, oferece 

mais segurança a respeito de suas inferências e a validade dos resultados, oferecendo 

oportunidade para testar interpretações, alternativas dos dados, o que possibilita alcançar o 

objetivo do estudo. 

 

4.2 Cenário do Estudo  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado do Rio 

de Janeiro, localizada na Região Sudeste do Brasil. A capital possui 43.780,72 Km, 92 

municípios e uma população estimada de 16.369.179 habitantes.  O município onde realizou a 

pesquisa é o do Rio de Janeiro, que é a segunda maior metrópole do Brasil, possuindo um 

território de 1.200,278 Km e uma população estimada em 6.429.923 milhões de habitantes e o 

município de Niterói que possui um território de 133,916 Km e uma população estimada em 

494.200 milhões de habitantes (IBGE, 2010a, 2013). 

Para atender à necessidade da pesquisa, foram utilizados como campo de estudo as 

universidades públicas recomendadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível 

Superior (CAPES), que tem programa de Pós-Graduação Stricto Sensu e oferece curso de 

mestrado acadêmico e ou profissional em enfermagem, localizada próximo a região central do 
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Rio de Janeiro.  A partir desses critérios, foram selecionados quatro, universidades: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade do Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (UNIRIO). 

 A Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, atualmente 

denominada Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF) e cujo nome de origem era Escola de 

Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro, foi criada em 19 de abril de 1944 através 

do Decreto N.º 1.130, com a finalidade de formar enfermeiros com competência e habilidade 

para responder às principais demandas advindas do setor saúde e desenvolver atividades 

de pesquisa e extensão, favorecendo o desenvolvimento científico e tecnológico da profissão. 

Atualmente a escola contempla três programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA), Mestrado Acadêmico em Ciência do 

Cuidar em Saúde (MACCS) e Mestrado Profissional do ensino a saúde (MPES) e um 

programa de Doutorado (UFF, 2004). 

 O MPEA, criado em 2004, foi o primeiro programa de pós-graduação 

profissionalizante em enfermagem criado no Brasil. O Programa oferece ensino orientado 

para a formação e o aprimoramento em alto nível de pessoal qualificado, comprometido com 

o avanço do conhecimento, visando o exercício de atividades técnicas, docentes e de pesquisa 

para fundamentação de uma prática profissional de enfermagem baseada em evidências 

científicas, conduzindo à obtenção do título acadêmico de Mestre em Enfermagem 

Assistencial. Atualmente possui nota três na CAPES, segundo a Avaliação Trienal 2013 

(UFF/MPEA, 2014). 

 O MACCS, teve início em 2007. Trata-se de um curso o multiprofissional, com nota 

quatro na CAPES, na Avaliação Trienal 2013. O curso congrega conhecimentos técnicos, 

científicos e filosóficos originados de estudos sobre as experiências do cotidiano do cuidado 

em distintos cenários. O Mestrado coloca-se em uma perspectiva de adensamento da 

qualificação de profissionais capazes de intervir no contexto da saúde atual, tanto no espaço 

geográfico da Universidade, como no cenário Nacional da Saúde (UFF/MACCS, 2014).  

 O MPES é o curso mais recente aberto em 2011, trata-se de um curso 

multiprofissional, com nota três na CAPES, na Avaliação Trienal 2013,  e tem como objetivo 

formar profissionais capazes de produzir resultados relacionados às diferentes áreas de 

atuação em saúde, com vistas ao fortalecimento do SUS, mediante o aprofundamento das 
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bases teórico-metodológicas das Ciências Humanas, Sociais e Biológicas que fundamentam o 

campo multidisciplinar, estando esta formação orientada para o campo de atuação profissional 

(UFF/MPES, 2014). 

 O Curso de Mestrado da Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ iniciou-se em 1972, 

sendo o primeiro a ser implantado no Brasil, na área de Enfermagem.  Oferece Mestrado 

Acadêmico e Doutorado, ambos com conceito cinco no CAPES, Avaliação Trienal 2013.  A 

regulamentação do curso de Mestrado tem o objetivo de preparar enfermeiras para atuarem no 

planejamento e desenvolvimento dos programas de assistência à saúde da população, 

estimulando o espírito crítico e criativo frente às realidades e proporcionar fundamentação 

teórico-prática que favoreça o desenvolvimento da investigação na enfermagem, capacitando 

para a docência no Curso de Graduação (UFRJ/EEAN, 2014).  

 O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGENF/UERJ), foi iniciado em 1999 com o 

Curso de Mestrado Acadêmico e em 2010 iniciou o Curso de Doutorado Acadêmico. É 

regulamentado pela Deliberação nº. 18/2009 e classificado pela CAPES com a nota cinco 

(Avaliação Trienal 2013). O seu maior objetivo é formar mestres e doutores para o 

desenvolvimento de pesquisa científica, nos campos da Enfermagem e da Saúde, em 

consonância com as prioridades de pesquisa no Brasil e com as necessidades e demandas 

colocadas pelo Sistema Único de Saúde (UERJ/FAENF) 

 O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf), da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), criado em 1982, contempla um programa de mestrado 

e um de doutorado, ambos com nota quatro na Capes, Avaliação Trienal 2013. O curso de 

Mestrado em Enfermagem tem por missão promover a formação continuada de enfermeiros 

para produzir conhecimento no contexto dos saberes da enfermagem e da saúde, por meio de 

uma postura ética, crítica, reflexiva e transformadora, tendo por referência o processo saúde-

doença e seus determinantes, contribuindo para a melhoria das condições de vida da 

população (UNIRIO/PPGEN, 2013).  

 O Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar 

(PPGSTEH), criado pelo processo nº 23102002396/2012, tem como proposta articular 

profissionais de diferentes áreas da saúde e construir um modelo de pensar e fazer 

fundamentado nos princípios da interdisciplinaridade. Seu objetivo principal é qualificar 

profissionais que trabalham no Espaço Hospitalar para a aquisição de um alto nível de 
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competência no desenvolvimento de suas habilidades práticas na área da saúde, 

desenvolvendo estudos interventivos a partir de evidências identificadas na prática que 

resultem em benefícios não só para área de conhecimento de cada um, mas para os clientes 

que serão atendidos por eles (UNIRIO/PPGSTEH, 2011).  

 

4.3 Sujeitos do Estudo 

            

          Os sujeitos deste estudo foram os enfermeiros que cursam o Mestrado nas quatro 

universidades públicas selecionadas. Como critério de inclusão no estudo estabeleceu-se: 

alunos matriculados no curso de mestrado, que sejam enfermeiros, que estejam cursando entre 

o 1º ao 4º semestre, matriculados nas disciplinas obrigatórias, no primeiro semestre de 2014. 

E como critério de exclusão: alunos que não estejam disponíveis para participar da pesquisa, 

alunos com matrícula trancada e alunos ouvintes. Estimou-se que participem do estudo um 

total de 170 alunos. 

 Segundo informações coletadas nas secretarias de cada curso, em 2014 existiam 

matriculados 340 mestrandos em enfermagem, sendo que apenas 237 alunos estavam 

cursando disciplinas obrigatórias e eletivas: 160 alunos matriculados no Mestrado Acadêmico 

e 77 alunos matriculados no Mestrado Profissional, distribuídos da seguinte forma: 

 UERJ (Mestrado Acadêmico): 30 alunos matriculados em 2014 

 UFRJ (Mestrado Acadêmico): 33 alunos matriculados em 2014 

 UNIRIO (Mestrado Acadêmico): 33 alunos matriculados em 2014  

 UNIRIO (Mestrado Profissional):  19 alunos matriculados em 2014  

 UFF (Mestrado Acadêmico): 64 alunos matriculados em 2014  

 UFF (Mestrado Profissional) - MPES: 27 alunos matriculados em 2014  

 UFF (Mestrado Profissional) - MPEA: 31 alunos matriculados em 2014  

       

4.4 Coleta Dados 

 

Os aspectos referentes a coletas de dados envolvem os seguintes instrumentos: a) 

questionário de caracterização socioeconômica - esse instrumento possibilitou conhecer o 
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perfil do aluno e b) grupo focal - através desse foi possível detalhar a motivação dos alunos 

para cursar a pós-graduação. 

 

4.4.1Estudo Piloto 

 

 Antes de aplicar o questionário foi realizado um pré-teste que nada mais é que um 

ensaio destinado a determinar se o instrumento é útil e capaz de gerar as informações 

desejadas (POLIT e BECK 2011).  

Os interlocutores-chaves que participaram do pré-teste foram profissionais não 

enfermeiros, voluntários, matriculados no mestrado. O instrumento testado foi o questionário 

sociodemográfico, aplicação na EAAC-UFF, nos dias 16 e 19 maio de 2014, com três alunos 

do mestrado profissional e de três do mestrado acadêmico. Foram respeitados os princípios 

éticos da pesquisa, garantindo aos participantes do estudo o respeito à sua individualidade e 

privacidade, o sigilo de suas respostas e o seu anonimato e o direito de retirar-se da pesquisa a 

qualquer momento que desejasse.  

O questionário sociodemográfico foi de autoaplicação, formulado com perguntas 

fechadas divididas em oito categorias: dados pessoais, família primária, família atual, 

formação, dados referentes ao período da graduação, trabalho, período pregresso ao mestrado 

e motivação para ingressar no mestrado. Para aplicação do pré-teste, foi formulado um outro 

questionário, que é semelhante ao oficial, porém, na última categoria, as questões foram 

formuladas com perguntas abertas, com o objetivo de observar se há algum aspecto 

motivacional descrito pelos participantes que não constasse no questionário com perguntas 

fechadas. Ambos os instrumentos continham cinco páginas. 

 A aplicação do questionário foi feita no intervalo entre as aulas dos participantes, em 

uma sala da universidade, no qual haviam somente os interlocutores-chaves e eu como a 

responsável pela pesquisa. No primeiro momento, foi explicado do que se tratava a pesquisa, 

após foi oferecido os termos de consentimento livre e esclarecido, no qual todos assinaram, e 

logo após foram apresentados os dois questionários, sem que os participantes soubessem que 

os questionários eram diferentes. Após recolher os instrumentos, foi elucidada a técnica 

utilizada e o objetivo esperado com a aplicação do pré-teste. O exame foi concluído com uma 

avaliação do instrumento e da técnica de coleta, através de um formulário com perguntas 

abertas e uma breve discussão avaliativa de todo o processo.    
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 No dia 16 de maio, foi realizado com os alunos do Mestrado Profissional, entre eles, 

um médico, um fisioterapeuta e um educador físico, o processo do pré-teste que levou 20 

minutos. Foram aplicados dois questionários oficiais e um questionário teste. Os participantes 

levaram entre 7 a 14 minutos para responder o questionário. Em seguida foi feita a avaliação 

do instrumento. Nesta avaliação, verificou-se que os sujeitos estavam satisfeitos em ter 

participado do teste, apontaram a clareza das questões abordadas, e não se sentiram 

constrangidos com nenhuma pergunta. Foi sugerido pelo grupo ler as questões com os 

participantes, para que não corresse o risco de marcação errada nas respostas. Na avaliação 

dos questionários preenchidos, encontraram-se dificuldades no preenchimento do quadro de 

avaliação do idioma e apensas um participante não preencheu corretamente as questões, onde 

se solicitava enumerar em ordem de prioridade. 

 No dia 19 de maio, realizou-se com os alunos do Mestrado Acadêmico, entre eles, 

uma psicóloga, um servidor social e um educador físico, o processo do pré-teste que levou 20 

minutos. Foram aplicados dois questionários oficiais e um questionário teste. Os participantes 

levaram entre 13 a 15 minutos para responder o questionário. Prosseguiu-se o levantamento 

com a aplicação de avaliação do instrumento e foi verificado que os sujeitos estavam 

satisfeitos em ter participado do teste, acharam as questões abordadas claras e não se sentiram 

constrangidos com nenhuma pergunta. Na avaliação dos questionários preenchidos verificou-

se que um dos participantes preencheu o quadro dos idiomas de forma incorreta, porém fez a 

correção posterior após observar melhor o quadro. 

 Com a aplicação do pré-teste, identificou-se a necessidade de reorganizar as questões 

cujas respostas apresentavam opção de escala. Foi verificado também a necessidade de ler as 

questões com os sujeitos para não correr o risco de marcações erradas e nas questões abertas 

foram encontradas questões motivacionais que não estavam contempladas no questionário 

oficial, sendo então anexadas. 

 

 

4.4.2 Aplicação do questionário Sociodemográfico 

 

O questionário é um instrumento estruturado, no qual o participante completa o 

documento por conta própria. Este permite que todos os participantes tenham acesso às 

mesmas questões e na mesma ordem. O conteúdo do questionário foi organizado com 
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perguntas fechadas, oferecendo ao sujeito alternativas de respostas, devendo o mesmo 

escolher apenas uma. Esse instrumento propicia comparação das respostas e facilita a análise 

(POLIT e BECK 2011). (Apêndice III) 

 A aplicação dos questionários ocorreu no mês de junho, logo após a aprovação do 

CEP. Os sujeitos foram caracterizados como enfermeiros, mestrandos da UFF, UERJ, UFRJ e 

UNIRIO, de sete programas de mestrado: quatro programas do mestrado acadêmico e três 

programas do mestrado profissional.  

 Considerando que a população de todos os alunos do curso de mestrado em 

enfermagem no grande rio é formada por 340 alunos, sendo que 237 estavam, efetivamente, 

cursando uma disciplina, tomou-se esse valor como o N da população em estudo. Sendo 

assim, o tamanho da amostra (n), ou seja, número de alunos respondentes para essa pesquisa 

foi de 150, com erro amostral de 8%, baseando-se no cálculo de amanho de amostra simples, 

onde a proporção utilizada foi equivalente ao valor que fornece a variância máxima, ou seja, 

p=0,5. Cabe ressaltar que o tamanho de amostra aumenta inversamente proporcional ao erro 

amostral, ou seja, quanto menor o erro maior o tamanho de amostra, conforme a fórmula 

abaixo (BOLFARINE, BUSSAB; 2005):  

 

  
    
       

  
 

    
                                

            

                

 

 Para aplicação dos questionários, estabeleceu-se um contato prévio com os 

coordenadores dos cursos, para tomar conhecimento dos dias e horários em que os alunos 

estariam cursando disciplinas nas universidades, sendo então feito um cronograma para poder 

aplicar o instrumento.  

 Os questionários foram aplicados nas salas de aula dos alunos, no intervalo concedido 

pelos professores. Os participantes receberam informações referentes à pesquisa, assinaram o 

termo de consentimento e preencheram o questionário após orientação quanto ao 

preenchimento. O tempo em média dos processos de coleta de dados foi de 20 minutos em 

cada turma. 
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 O tamanho de amostra ideal com erro amostral, erro máximo admitido cometer, de 

0,08 (8%) com 95% de confiança com uma população de tamanho N=340, é de n =150, sendo 

que 101 no mestrado acadêmico e 49 no mestrado profissional, baseando-se na amostragem 

aleatória estratificada por tipo de mestrado, ou seja, pelo total de alunos em cada programa de 

mestrado, ou seja, acadêmico e profissional.   

 Seguindo o mesmo raciocínio de estratificação, o tamanho das amostras ideal para o 

Mestrado Acadêmico seria, n 19, na UERJ, n 21 na UFRJ, n 21 na UNIRIO e n 40 na UFF.  

Sendo assim, foram aplicados 47 questionários em alunos da UFF, 22 em alunos da UERJ, 26 

em alunos da UFRJ e 31 em alunos da UNIRIO. Dessa forma, a coleta feita, superou a 

amostragem estatística para essa modalidade de mestrado. (Organograma 1) 

 O tamanho de amostra estatisticamente ótimo para o mestrado profissional foi de n 

=49, ou seja, para alcançar essa expectativa foram aplicados 37 questionários na UFF e 12 na 

UNIRIO.  Dentre as duas instituições que oferecem mestrado profissional, foram aplicados 32 

questionários em alunos da UFF e 18 em alunos da UNIRIO, sendo assim, a coleta feita, 

superou a amostragem estatística para essa modalidade de mestrado. (Organograma 1) 

 

 

 

                 Organograma 1: Distribuição dos participantes 

 

 

Mestrado 

MA 

126 

UERJ 

22 (17%) 

UFF 

47 (37%) 

UFRJ 

26 (21%) 

UNIRIO 

31 (25%) 

MP 

50 

UFF 

32 (64%) 

UNIRIO 

18 (36%) 
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 Todos os questionários foram aproveitados. Observou-se durante a coleta a 

disponibilidade dos mestrandos em participar da pesquisa através do preenchimento do 

questionário e nenhuma recusa foi encontrada. Grande parte dos professores responsáveis 

pelas disciplinas cederam um intervalo para que fosse realizada a coleta de dados. Alguns 

aproveitaram o momento para incentivar a pesquisa e para falar sobre esse processo de coleta 

de dados.  Alguns professores não foram tão receptivos e incentivadores e, por esta razão, o 

questionário foi aplicado no intervalo de almoço dos participantes. Alguns fatores 

funcionaram como elementos negativos nessa fase de coleta de dados, entre eles o fechamento 

do semestre e a copa do mundo, que ocorreu no Brasil no presente ano.  

 

4.4.3  Realização do Grupo Focal 

  

 O grupo focal é uma técnica que aborda aspectos qualitativos da realidade que se 

pretende investigar. Sua origem é atribuída às pesquisas de marketing, mas atualmente sua 

utilização vem se difundindo para diferentes áreas e em especial para a área da saúde. O valor 

principal dessa técnica fundamenta-se na capacidade humana de formar opiniões e atitudes na 

interação com outros indivíduos (KRUEGGER, 1988; DEBUS, 1988).  

  Segundo WESTPHAL et al. (1996), o grupo focal é uma técnica de pesquisa que 

utiliza sessões grupais como um foco facilitador de expressão de características 

psicossociológicas e culturais. Constitui-se de uma sessão grupal em que os sujeitos do estudo 

discutem vários aspectos relacionados a um tópico específico. Sua essência consiste na 

interação entre os participantes e o pesquisador, objetivando colher dados a partir de 

discussão sobre aspectos e diretivos, considerando que a discussão nas reuniões ocorre 

efetivamente visando a fornecer informações sobre o que as pessoas pensam ou sentem, ou 

ainda, sobre a forma como agem.  

 Os dados obtidos com o uso do Grupo focal são ricos, pois ele possibilita capturar 

expressões e formas de linguagem não apreensíveis por outra técnica. Segundo Aschidamini e 

Sauper (2004), a técnica permite investigar questões complexas produzindo conhecimento em 

pouco tempo e a baixo custo. 

 O grupo focal é um ambiente mais natural e holístico, onde os participantes levam em 

consideração os pontos de vista dos outros. "A interação do grupo focal pode gerar emoção, 
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humor, espontaneidade e intuição criativa. As pessoas nos grupos estão mais propensas a 

acolher novas ideias e a expor suas implicações". (GASKELL, 2005, p.76). 

 A utilização do grupo focal nessa pesquisa teve o objetivo de aprofundar questões 

apontadas pelos participantes no questionário sociodemográfico. As etapas definidoras da 

estrutura do grupo focal incluem a composição do grupo, do número de participantes e do 

local das sessões. 

 O grupo compõe-se de um moderador, um observador e os participantes. O moderador 

é quem conduz a técnica, sendo o catalisador da interação social entre os participantes. O 

observador tem a função de avaliar a condução da técnica (GASKELL, 2005). Para fins desse 

estudo, o pesquisador assumiu o papel de Moderador e o Orientador, junto a uma aluna de 

graduação bolsista do projeto de iniciação científica (PIBIC), assumiram o papel de 

observadores. Levando em consideração que os participantes devem ser formados por um 

grupo pequeno de (seis a doze) - segundo Minayo (2007) - para essa reunião foram escolhidos 

aleatoriamente 12 alunos do mestrado acadêmico/profissional. 

 O grupo focal foi programado para ser realizado em um dos cenários da pesquisa, 

sendo a EEAAC - UFF, o local mais acessível para os participantes. O cenário apresentou 

condições para dispor as cadeiras em círculos, facilitando a interação entre os participantes e a 

pesquisadora, atendendo ao preconizado por Gaskell (2005). 

 Não há padrão rígido no número de sessões. Há casos em que um ou dois encontros, 

com o grupo são suficientes, há outros em que são necessários mais encontros para que os 

objetivos sejam atingidos, variando de acordo com a complexidade da temática e o interesse 

da pesquisa (ASCHIDAMINI, SAUPE, 2004). 

 Nesse estudo foi realizada uma sessão no dia 17 de outubro de 2014, e teve duração de 

uma hora e 30 minutos, pois segundo Gastekell, (2005), o período preconizado é de até duas 

horas, visto que nesse intervalo de tempo a população mostra-se acessível e interessada em 

participar. Períodos superiores podem ocasionar cansaço e desgaste mental, prejudicando o 

alcance dos objetivos e dos resultados (WESTPHAL et al., 1996). 

 Esta sessão seguiu um roteiro (Apêndice IV), que contém oito passos: explicar o 

objetivo da pesquisa e do grupo, assinatura do termo de consentimento, dinâmica de 

apresentação, dinâmica dos sentidos, discussão mediada em grupo, síntese da discussão em 

grupo (criação de um cartaz), agendamento da contra-análise, despedida e agradecimento.  
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 A sessão iniciou-se com apresentação do pesquisador, explicação dos objetivos da 

pesquisa de do grupo focal, sendo informado que o áudio seria gravado para transcrição. Em 

seguida foi solicitada a assinatura do termo de consentimento (Apêndice II) e foi distribuída 

uma lista de presença numerada com as seguintes informações a serem preenchidas: sexo, 

idade, tipo de mestrado (acadêmico ou profissional) e o período em que estão cursando (1.º ou 

2.º ano). Solicitou-se que cada um gravasse o número que preencheu nas informações, pois o 

número seria a forma de identificação dos participantes. Ainda nesse momento foi passado 

uma folha em branco para que eles colocassem o nome e o contato para participarem da 

próxima sessão.  

 O grupo focal contou com 12 mestrandos da EEAAC-UFF, 8 eram alunos do mestrado 

profissional (MPES) e 4 (quatro) do mestrado acadêmico (MACCS). Destes, 9 (nove) 

mestrandos estão cursando o primeiro ano do mestrado e 3 (três) estão no segundo ano. Os 3 

(três) mestrandos que estão no último ano são do sexo feminino. Uma é aluna do MP e as 

outras duas são alunas do MA (Tabela 1).   

 Quanto ao sexo dos mestrandos, haviam 8 (oito) mulheres e 4 (quatro) homens, sendo 

1(um) homem do MA e 3(três) do MP. A idade dos participantes situou-se na faixa entre 26 a 

59 anos. Os alunos mais jovens são os do mestrado acadêmico: 2 (dois) alunos têm 26 anos e 

2 (dois) têm 29 anos. No mestrado profissional, a idade varia de 31 a 59 anos (Tabela 1).  

 
 

Mestrado Acadêmico (MA) 
 

Mestrado Profissional (MP) 

SEXO SEXO 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

3 1 5 3 

 

IDADE  IDADE 

20a 29 anos 4 20 a 29 anos 0 

30 a 39 anos 0 30 a 39 anos 3 

40 a 49 anos 0 40 a 49 anos 3 

> 50 anos 0 > 50 anos 2 

 

PERÍODO DO CURSO  PERÍODO DO CURSO 
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1.º Ano 2.º Ano 1.º Ano 2.º Ano 

2 2 7 1 

Total: 12 

       Tabela 1: Perfil dos Mestrandos 

 A dinâmica de apresentação foi feita com a construção de um crachá de identificação. 

Para essa dinâmica foram utilizados os seguintes materiais:  folhas de papel cartão, giz de cera 

variados, fita crepe, caneta esferográfica e fósforo.  

 O Monitor do grupo solicitou que os participantes criassem um crachá com um 

desenho ou um símbolo que os identificassem, não sendo permitido palavras ou frases 

(Apêndice V). Pediu-se que os crachás fossem identificados com o número de identificação 

assinalado na lista de presença. 

 Após a confecção dos crachás, cada um teve a chance de se apresentar e de justificar o 

seu desenho. O tempo da apresentação individual foi controlado por um fósforo aceso. Cada 

participante recebeu um palito de fósforo e poderia se apresentar enquanto seu fósforo 

estivesse aceso. O monitor e os observadores também confeccionaram seus crachás e se 

apresentaram. Todos permaneceram com o crachá até o fim da sessão. Essa dinâmica de 

apresentação, foi um momento de descontração e criatividade entre os participantes, 

entrecortadas por algumas risadas e preocupação com o tempo de apresentação. A partir dessa 

dinâmica, foi criado um quadro com as características dos participantes, sendo originado as 

identificações dos mesmos (Apêndice VI). 

 Na sequência, foi realizada a dinâmica dos sentidos, que se constitui numa dinâmica 

de caráter lúdico, que procura aguçar o uso dos cinco sentidos humanos, como uma forma de 

casamento entre a busca da objetividade factual e a captação da busca de elementos da 

subjetividade humana. Nessa dinâmica, o interlocutor procura descentralizar seus pontos de 

vista a fim de compreender os dos demais, criando um fluxo de informação de conhecimento 

aberto a novos entendimentos da realidade marcada pela produção coletiva. (LACHOWSHI, 

2013) 

 Nesta dinâmica, os alunos foram vendados e permaneceram sentados durante todo o 

momento nas carteiras. O primeiro sentido trabalhado foi a audição. Para esse sentido inseriu-

se uma música relaxante para que os participantes se acomodassem de forma confortável na 

cadeira, respirando devagar e escutassem a música e refletissem uma questão da pesquisa 

"Qual sentido me faz realizar o mestrado? Os participantes foram induzidos a memorizar 
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experiência sonora e a reflexão feita a partir da questão proposta. O material utilizado foi um 

notebook e um CD com sons relaxantes. O sentido auditivo foi trabalhado por 5 minutos. 

Nesse período, todos permaneceram em silêncio e relaxados. 

  Com o som desligado e ainda com os olhos vendados, foi informado aos participantes 

que o próximo sentido a ser trabalhado seria o tato. Os materiais utilizados foram: rato de 

pelúcia, sapo de pelúcia, geleca, uma raiz de cacto, uma tartaruga envernizada, um ursinho de 

gesso, escova de cabelo, descanso macio de pescoço, um véu de noiva preso em um arco de 

cabeça, massageador de cabeça, fone de ouvido, esponja de aço, pedaço de madeira para 

massagem, guardanapo para limpar as mãos. 

 Os objetos foram entregues nas mãos dos participantes e eles passavam uns para os 

outros durante 5 minutos. Nesse período, os participantes ficaram agitados e ansiosos, 

fazendo expressões de nojo, satisfação e medo. Alguns tentaram conversar entre si, mas foram 

alertados sobre a necessidade de concentração para que eles refletissem a questão da pesquisa 

e que memorizassem as experiências vivenciadas com os objetos tateados por suas mãos. 

 Ainda com os olhos vendados, foram recolhidos os objetos. Sendo informado aos 

participantes que o próximo sentido a ser trabalhado seria o olfato. Os materiais usados 

foram: incensos, vela, papel com perfume borrifado, protetor solar, cola branca em um pote, 

Xilocaína gel em um potinho, geleca, pedaços de chocolate.  

 Os objetos passaram nas mãos dos participantes e pediu-se que os mesmos sentissem 

os cheiros, memorizassem a experiência sentida e refletissem na questão da pesquisa 

proposta. Esse sentido também foi trabalhado por 5 minutos. Nesse momento, os participantes 

estavam menos agitados, mas tentaram conversar entre si e demonstraram satisfação com 

determinados aromas como o perfume e o chocolate, e insatisfação com a cola e os demais 

cheiros que não conseguiram identificar.   

 O penúltimo sentido trabalhado foi o paladar. Os participantes mantiveram-se com os 

olhos vendados e por 5 minutos degustaram: chocolate, balas macias, balas azedas e balas 

doces. Nesse período, os participantes voltaram a ficar agitados ansiosos, manifestando muita 

satisfação ao saborear o chocolate e alguns demonstraram insatisfação ao experimentar as 

balas azedinhas. Preocuparam-se se estavam sendo filmados. Foi esclarecido que não estava 

sendo filmado, apenas o áudio estava sendo gravado, solicitado silêncio e concentração, e que 

memorizassem a experiência sentida no paladar, refletindo a questão da pesquisa. 
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 Por fim, convocou-se que os participantes retirassem a venda dos olhos e foi 

informado que o último sentido a ser trabalhado seria a visão. Durante 5 minutos os 

participantes ficaram observando objetos como: rato de pelúcia, geleca, uma raiz de cacto, 

uma tartaruga envernizada, um ursinho de gesso, escova de cabelo, descanso macio de 

pescoço, um véu de noiva preso em um arco de cabeça, panelinha, bolsinha de guardar 

moeda, catavento, massageador de cabeça, livro, relógio, manta de fuxico, agenda, vaso de 

flor artificial e celular. Os participantes, ainda agitados e falantes, observaram os objetos e 

refletiram a questão da pesquisa e memorizaram a experiência como solicitado. 

 Antes de passar para o próximo passo, realizou-se uma pausa de 15 minutos para os 

participantes fossem ao banheiro e fizessem um lanche. Materiais usados: biscoito club social, 

patê, requeijão, pãezinhos, palitos de chocolate, café, água, sucos: laranja, pêssego e manga, 

balas. 

 Os participantes conversam entre si, trocaram experiências sentidas com os objetos no 

tato e da degustação do paladar, riram e brincaram entre si, demonstrando muita animação 

com a experiência. Nesse período um dos participantes recebeu uma ligação e precisou se 

ausentar do grupo. 

 Os participantes retornaram as carteiras e receberam folhas de desenho e uma caixa 

com giz de cera foi colocada no centro da sala. Os participantes foram orientados a fazer uma 

Mandala.  Cada um escolheu um giz de cera com a cor de sua preferência e fez um círculo 

grande no papel e um ponto no centro do círculo. A seguir foram convidados a fazer desenhos 

que representassem cada um dos cinco sentidos trabalhados, utilizando-se giz de cera com as 

cores de sua preferência. O Moderador relembrou cada sentido na ordem em que os mesmos 

foram trabalhados e estabeleceu uma média de 2 minutos por sentido, para cada um desenhar.  

Esses desenhos foram organizados em um quadro para facilitar a analise (Apêndice VII).   

 Em seguida, foram oferecidos 5 minutos para que eles respondessem atrás da folha a 

questão da pesquisa:  "Qual sentido me faz realizar o mestrado? Foi orientado que, com base 

em cada sentido trabalhado durante a dinâmica, eles respondessem essa questão. Todos 

receberam a orientação de que a folha deveria ser identificada com o número da lista de 

presença passada no início da sessão.   

 Posteriormente, foi iniciada a discussão mediada em grupo, quando, aleatoriamente, os 

participantes explicavam os desenhos e as sensações que tiveram com os sentidos trabalhados, 

respondendo a questão da pesquisa e a experiência em ter participado desse grupo focal. Os 
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participantes demonstraram fortes emoções ao falar da sua experiência com os sentidos 

trabalhados e do sentido do mestrado na vida de cada um. Após a discussão, um a um foi 

convidado a usar uma palavra para expressar o sentido da realização do mestrado, sendo 

confeccionado um cartaz com essas palavras. Uma participante foi voluntária a escrever o 

cartaz enquanto os demais falavam as palavras, sendo elas: gratidão, criatividade, tesão, novo, 

conhecimento, diferente, inovação, sentido e equipe. 

 O Grupo Focal foi encerrado com o agradecimento do pesquisador aos participantes e 

ficou acordado caso houvesse alguma necessidade de mais coleta de dados que seria feito um 

novo contato.  A despedida se deu com muita emoção, animação e fotos. 

 Os dados foram registrados por meios de gravador de voz, complementados por 

anotações do observador. A gravação foi transcrita para ser analisada. 

 Vale ressaltar que optou-se pelo desenho em dois momentos da pesquisa, tanto na 

construção do crachá de identificação, quanto na discussão mediada em grupo quando se 

sugeriu que os participantes criassem uma Mandala com desenhos expressando as sensações 

que tiveram em cada sentido trabalhado.  

 O desenho é a representação gráfica de pensamentos e sentimentos, sendo uma das 

formas de comunicação humana mais primitivas.  A partir do século XX, o desenho passou a 

ser utilizado como técnica de avaliação psicológica, para investigar habilidades cognitivas e 

características da personalidade humana (BORSA, 2010; MENDES, MARÉ, CRUZ, 2008). 

 A construção de desenhos trata-se de uma técnica que visa a estimular a manifestação 

de dimensões emocionais, psicológicas e políticas, pouco privilegiadas por técnica de cunho 

racional. Existem diversos motivos para sua utilização, o motivo maior é ir além das palavras 

escritas ou do que os discursos orais podem revelar (VERGARA, 2007). 

 

 

4.5 Análise dos dados 

 

 Os dados quantitativos, relativos à caracterização dos sujeitos, foram organizados em 

um banco de dados produzido no Microsoft Office Excel 2007, processado e analisados de 

forma descritiva e de acordo com a literatura pertinente. 

 As análises foram feitas no programa estatístico BioEstart 5.3, utilizando o   Teste 

Qui-quadrado de tendência linear, ao nível de significância estatística de 5% (p ≤ 0.05).  
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 Os resultados foram descritos e apresentados em forma de quadros e gráficos que 

foram os melhores meios para a visualização dos dados encontrados, pois segundo Lakatos e 

Marconi (2010), essa forma de organizar e apresentar os dados facilita a compreensão e a 

interpretação rápida da massa de dados pelo leitor, que poderá apreender importantes detalhes 

e relações. 

 Os procedimentos estatísticos possibilitam ao pesquisador organizar, interpretar e 

transmitir informações numéricas, sendo utilizadas médias e porcentagens nas estatísticas 

descritivas para sintetizar e descrever dados (POLIT; BECK; 2011). 

 Os dados qualitativos, coletados no grupo focal, foram devidamente descritos e o 

discurso dos participantes foi transcrito. Para auxiliar a análise desses discursos, foi utilizado 

o software IRAMUTEQ (Interface de R pour analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionneires), um software gratuito, criado em 2009, de fonte aberta, desenvolvido por 

Pierre Ratinaud, sob a lógica da open source. Ele ancora-se no ambiente estatístico 

do software R e na linguagem python (CAMARGO, 2013). 

 O IRAMUTEQ viabiliza diferentes tipos de análise de dados textuais, desde aquelas 

bem simples, como a lexicografia básica (cálculo de frequência de palavras), até análises 

multivariadas (classificação hierárquica descendente - CDH - e análises de similitude). Este 

programa organiza a distribuição do vocabulário de forma facilmente compreensível e 

visualmente clara (análise de similitude e nuvem de palavras). A partir desta utilização, foi 

construído um banco de dados processados no software IRAMUTEQ. Foram utilizadas, na 

pesquisa ora apresentada, a análise de similitude, nuvem de palavras e a CDH (CAMARGO 

2013).  

 A análise de similitude possibilita identificar as co-ocorrências entre as palavras e seu 

resultado traz indicações da conexidade entre as palavras, distinguindo, igualmente, as partes 

comuns das especificidades e auxiliando na identificação da estrutura de um corpus textual. 

(CAMARGO 2013). 

 A nuvem de palavras é um tipo de análise textual que agrupa e organiza graficamente 

e de forma visualmente clara os termos mais utilizados no estudo. As palavras apresentadas 

em corpo maior e ao centro do gráfico são aquelas de ocorrência mais frequente. As que se 

encontram às margens e em tamanhos diferenciados e menores são menos frequentes.  A 

nuvem de palavras é uma análise lexical mais simples, porém graficamente bastante 
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interessante, na medida em que possibilita rápida identificação das palavras-chaves de um 

corpus. (CAMARGO, 2013) 

 O  método de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) classifica os segmentos 

de texto em função dos seus respectivos vocabulários e o conjunto deles é repartido com base 

na frequência das formas reduzidas. Esta análise visa a obter classes de segmentos de texto 

que, ao mesmo tempo, apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente 

dos segmentos de texto das outras classes. O texto fica disponível no Coupus em Couleur, que 

é uma interface de navegação da internet que permite visualizar os segmentos de texto 

característicos de cada classe, identificando-a pelas cores das classes, conforme as 

apresentadas no dendograma abaixo.  (CAMARGO, 2013) 

 Lê-se o dendograma da esquerda para a direita. Foi dividido (1.ª partição ou iteração) 

em dois subcorpus, alcançando-se a classe 6 (seis). Num segundo momento, um dos 

subcorpus foi dividido em dois (2.ª partição ou iteração), obtendo-se a classe 5 (cinco). E num 

terceiro momento, há mais partições, originando-se de um lado, as classes 1(um) e 2 (dois) e, 

do outro, as classes 3 (três) e 4 (quatro).  A Classificação Hierárquica Descendente foi 

encerrada após as conclusões supracitadas, já que as 6 (seis) classes mostraram-se estáveis, ou 

seja, compostas de unidades de segmentos de texto com vocabulário semelhante. 
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 Dendograma: Classificação de classes IRAMUTEQ 

 

 

 Na descrição dos resultados apresentados pelo IRAMUTEQ, as principais 

características da análise a serem consideradas são as seguintes:  

 Número de textos (nombre de textes) = 11 (o programa reconhece a  

separação do corpus em 11 unidades de texto iniciais). 

 Número de segmentos de textos (nombre de segments de textes) = 148 (o  

programa reparte em 148 segmentos de texto) 

 Número de formas distintas (nombre de formes) = 1.176. 

 Número de ocorrências (nombre d'occurrences) = 5.286 

 Frequência média das formas (moyenne d'occurrences par forme) = 4.494.898 

 Número de classes (nombre de classes) =  6 

 Retenção de segmentos de texto: 123 segments 148 (83.11%) 

 

 Para facilitar a análise, após a leituras das classes apresentada no Coupus em Couleur, 

foi criado um quadro, com as principais ideias apresentada nas classes. (Quadro 1) 
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Classe 1: A contribuição do mestrado para o progresso profissional 

Reconhecimento, Valorização Pessoal e Profissional, Ascensão Pessoal e 
Profissional, Exemplo, Melhorar o Campo Profissional, Norteador na Formação 

Classe 2 : A renovação proporcionada no mestrado 

Experiência Nova, Conhecimento, Esclarecimento de Dúvidas, Novas 
Metodologias, Novos Contatos, Nova Maneira de Enxergar o que a Rotina não te 
deixa Perceber 

Classe 3: Inovação do conhecimento como conquista  

Iluminação, Esclarecimento, Processo de Ttansformação quanto Docente, Querer 
Multiplicar Conhecimento, Caminho que Mostra o Horizonte,  Barreira Sendo 
Ultrapassada, Mais Uma Etapa  de uma Conquista Maior. 

Classe 4: Possibilidades de realizações com o Mestrado 

Outra visão das coisas, Avaliar e intervir , Crescimento, Esperança de construir 
uma enfermagem um pouco melhor  

Classe 5: Processo de transformação 

Passa por transformações, Transformações do começo ao fim, Enxergar melhor a 
questão do cuidado; Prazer com descoberta do novo, Encantamento. 

Classe 6: Desafios  do Mestrado 

Difícil de concentrar, Abriu o horizonte, Tem um destino que vai chegar, 
Caminhando a passos lentos, Idealizar,  Desfrutarno futuro, O tempo não para,, 
Correr contra o tempo, diferente do que agente vive na pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1:  Síntese das classes indicada pelo dendograma 
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4.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento do estudo, foram atendidas as exigências da Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que normatiza a realização de pesquisas envolvendo 

seres humanos, de modo a assegurar os preceitos éticos (BRASIL, 2012). O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa - CAAEE N.º 25141213.5.0000.5243 (ANEXO). 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

5.1 RESULTADOS DA ABORDAGEM QUANTITATIVA 

 

5.1.1 Características sociodemográficas dos participantes de Mestrado Acadêmico 

Profissional. 

 

 Essa categoria objetivou traçar um perfil dos alunos do Mestrado Acadêmico e do 

Mestrado Profissional, permitindo uma comparação do perfil dos alunos de cada curso. Essa 

categoria justifica algumas diferenças apontadas pelos participantes nas demais categorias a 

serem apresentadas. 

 Dentre os participantes que responderam o questionário, 77% estão no primeiro ano do 

mestrado. A amostra apresentou esta característica, porque muitos alunos que estão no 

segundo ano do curso, em algumas instituições, já cumpriram sua carga horária de disciplinas 

realizadas em sala de aula.  

 Comprovou-se que 85% dos alunos do Mestrado Acadêmico e do Mestrado 

Profissional são do sexo feminino. Esse dado reproduz a característica histórica da 

Enfermagem, profissão exercida quase exclusivamente por mulheres (Tabela 2).   

 A escolha do tipo de mestrado não está relacionada ao gênero dos alunos. Esse fato foi 

verificado através de teste do Qui-Quadrado com (p) = 0,808. 

 No que se refere às características étnico-raciais dos mestrandos, utilizando-se a 

classificação usada pelo IBGE, verificou-se que 98 alunos se classificaram como brancos, 13 

negros, 63 pardos e 2 (dois) não responderam (Tabela 2).  

 A Lei de cotas N.º 12.711/2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e 

turno, nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia. 

As vagas reservadas às cotas serão subdivididas, metade para estudantes de escolas públicas - 

com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio -, e metade para 

estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. Em 

ambos os casos, também será levado em conta percentual mínimo correspondente ao da soma 

de negros, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os demais 50% das vagas permanecem 

para ampla concorrência. (MEC, 2013) 
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 Abordando-se o sistema de cotas como uma lei recentemente implementada nos 

processos seletivos para os cursos de graduação, pode-se verificar que nos programas de pós-

graduações Stricto Sensu avaliados, 43% dos alunos são negros, pardos e indígenas, sendo 

que apenas 7% dos alunos são negros.  

 No entanto, a última pesquisa de características étnico-raciais da população realizada 

pelo IBGE constatou um aumento expressivo da parcela da população que espontaneamente 

declara a própria etnia como negra ou parda. Ou seja, nas últimas décadas houve uma maior 

valorização da negritude, refletida na mudança das declarações (IBGE, 2013). Tal valorização 

se fez retratar nas respostas dos mestrandos entrevistados às questões relativas à declaração de 

raça. Sob o ponto de vista estatístico, na população em questão, não se verificou diferença 

significativa da etnia nos programas de mestrado avaliados, avaliado pelo teste do Qui-

Quadrado com (p) = 0,9651. 

 Quanto à faixa etária da população estudada, identificou-se que os alunos do mestrado 

acadêmico estão na faixa etária entre 25 e 30 anos e os alunos do mestrado profissional estão 

na faixa entre 35 e 40 anos (Tabela 2). Estes resultados estatísticos indicam que os alunos 

mais jovens ingressam em maior número no Mestrado Acadêmico, enquanto os mais velhos 

buscam o Mestrado Profissional. O comportamento analisado é comprovado pelo teste do 

Qui-Quadrado com p<0,05. A idade dos mestrandos é correspondente à faixa etária dos 

profissionais enfermeiros apontada pelo COFEN, onde a grande maioria dos enfermeiros tem 

entre 26 a 35 anos.  

 Quanto ao estado civil, grande parte dos mestrandos declararam-se solteiros em ambos 

os cursos, com predominância no Mestrado Acadêmico, onde mais da metade - 58% - dos 

alunos são solteiros. A predominância de casados encontra-se no Mestrado Profissional, 

perfazendo um total de pouco mais de 30%. Na sequência, os divorciados, os desquitados e os 

viúvos, encontrados, igualmente, no Mestrado Profissional, não perfazendo o total de 10% da 

amostra total. Esta característica pode estar relacionada à idade dos mestrandos, pois os 

alunos dos Mestrados Acadêmicos são mais jovens e, por conseguinte, muitos ainda não 

constituíram família (Tabela 2).  

 Ao avaliar o número de mestrandos com dependentes de parentesco filial, verificou-se 

que apenas 29% dos mestrandos têm filhos, sendo que, desses, grande parte - 56% - são do 

Mestrado Profissional e têm de 1(um) a 4 (quatro) filhos. Já no Mestrado Acadêmico, 89% 

dos mestrandos não têm filhos (Tabela 2). Existe uma diferença significativa em relação ao 
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número de filhos nos grupos analisados de mestrandos acadêmicos e de mestrandos 

profissionais, verificado no teste Qui-Quadrado, no qual (p) = < 0.0001.  Este perfil é 

correlato à análise de situação de estado civil dos mestrandos profissionais, onde mais da 

metade dos alunos são ou já foram casados.  

 

DADOS PESSOAIS  

 

Mestrado Acadêmico (MA) 
 

Mestrado Profissional (MP) 

SEXO SEXO 

Feminino Masculino Feminino Masculino 

106   (72%) 20 (28%) 44 (88%) 6 (12%) 

  

IDADE IDADE 

25 a 30 anos 35 a 40 anos 

  

Características Étnico- raciais  Características Étnico-raciais 

Branco  70 (56%) Branco  28 (56%) 

Negro 10 (8%) Negro  3 (6%) 

Pardo 44 (35%) Pardo  19 (38%) 

  

ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL 

Solteiro 73 (58%) Solteiro 18 (36%) 

Casado 40 (31%) Casado 17 (34%) 

Divorciado 6 (5%) Divorciado 7 (14%) 

Desquitado 1 (1%) desquitado 1 (2%) 

Viúvo 1 (1%) Viúvo 2 (4%) 

União Estável 4 (3%) União Estável 3 (6%) 

  

FILHOS FILHOS 

Sim  Não Sim  Não  

23 (82%) 103 ( 18%) 28 (56%) 22 (44%) 

Total:  126 Total:  50 

     Tabela 2: Perfil dos alunos  
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          No que se refere à naturalidade, 152 mestrandos nasceram na Região Sudeste, 12 na 

Região Nordeste, 4 (quatro) na Região Sudeste e 8 (oito) não responderam. Destes, grande 

parte é natural do Rio de janeiro, perfazendo um total de 152 alunos e indicando um 

percentual de 86%. Seguidos de Minas Gerais com 11 alunos (6%); São Paulo com 6 (seis) 

alunos (3%) e Espírito santo com 4 alunos (2%).  

          Quanto à escolaridade dos pais, comprovou-se neste grupo que 127 pais e 134 mães 

têm formação até o segundo grau, ou seja 74%. Com formação de nível superior são 45 pais e 

42 mães, ou seja 25%. Nesta amostragem, 10 pais e 18 mães de alunos do Mestrado 

Acadêmico têm pós-graduação lato sensu, enquanto no Mestrado Profissional apenas um pai 

tem pós-graduação lato sensu. Quanto à pós-graduação stricto sensu, apenas 2 (dois) pais do 

Mestrado Acadêmico têm essa formação. Quatro alunos não souberam responder sobre a 

formação de seus pais.  

 Apurou-se que 56 mestrandos têm algum familiar com pós-graduação stricto senso, ou 

seja, 32%. Menos da metade dos participantes tem uma referência familiar com título de 

mestre e doutor, sendo estatisticamente sem significância apontar este resultado em valores 

percentuais, conforme verificado no teste Qui-Quadrado, onde (p) = 05406. A motivação para 

ingressar em um curso de mestrado apontada pelo estudo em questão provém de um modelo 

familiar repetitivo e progressista, onde os sujeitos buscam outros elementos motivacionais e 

pessoais para investir em sua formação.  

 

 

5.1.2 Formação dos participantes do Mestrado Acadêmico e Profissional 

 

 Esta categoria permitiu conhecer a origem universitária de cada grupo, quais foram os 

investimentos dos participantes no aprimoramento profissional e o perfil de cada universidade 

quanto às escolhas dos alunos selecionados para o mestrado.  

           Verificou-se que apenas 3% dos participantes da pesquisa têm outra graduação além da 

Enfermagem. Esses alunos estão matriculados no Mestrado Acadêmico. Igualmente, 83 

mestrandos, 47% que participaram da pesquisa, fizeram a graduação em Enfermagem na 

mesma instituição onde cursam o mestrado. Destes, 83% são do (MA) e 17% do (MP). O 

teste Qui-quadrado revelou significância na relação de mestrandos egressos da mesma 
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instituição entre os mestrandos acadêmicos e os do Mestrado Profissional, resultando em (p) = 

0,0011. 

          Entre os todos os entrevistados, 42 mestrandos (24%) são alunos graduados na UFF, 

não sendo significativa a relação de egressos da UFF com o ingresso no mestrado, pois o teste 

Qui-quadrado aponta o resultado (p) = 0,1382. A UFF foi a instituição com mais mestrandos 

(MA e do MP) graduados na própria instituição, representando relevância estatística, quando 

aplicado o teste Qui-quadrado, onde (p) = 0,0369. Este resultado relevante sob a ótica 

estatística mostra que a UFF é uma instituição diferenciada das demais citadas por este 

estudo. Uma das razões apontadas como origem e causa dos dados conclusivos é a existência 

do programa Altos Estudos, que promove a integração entre os cursos de graduação e a pós-

graduação, acelerando e tornando viável a formação de alto nível. 

          Dos 93 mestrandos não graduados pela mesma instituição onde fazem o mestrado 

(52%), verificou-se que 23 mestrandos - 25% - fizeram uma pós-graduação lato sensu na 

mesma instituição. Com a análise desses dados, constatou-se que 60% dos mestrandos já 

estudaram na instituição onde fazem o mestrado, bem como é significativa a relação de ex-

alunos realizando mestrado na instituição, conforme o resultado obtido no teste do Qui-

Quadrado com (p) = 0,0011. (Tabela 3)   

          Os alunos egressos de instituições privadas representam 30%. Destes, 33 alunos estão 

no (MA) e 20 alunos estão no (MP), ou seja 40% dos alunos do (MP) foram graduados em 

uma universidade privada (Tabela 3). O ponto de vista estatístico mostra que não há nenhuma 

significância entre a relação do mestrando ser oriundo de instituições privadas e públicas com 

o fato de estarem realizando o curso de mestrado, conforme o resultado obtido no teste do 

Qui-Quadrado com (p) = 0,1975. Entre as instituições pesquisadas, a UFF foi a universidade 

onde mais ingressaram alunos no Mestrado Acadêmico e Profissional oriundos de graduação 

em universidades privadas, como indica a seguinte conclusão da amostragem: dos 53 

mestrandos oriundos de universidades privadas, 30 alunos (57%) estão na UFF, sendo que 

deste quantitativo, são15 alunos matriculados no Mestrado Acadêmico e 15 no Mestrado 

Profissional. Entretanto, segundo os dados colhidos e analisados não há significância 

estatística em relação a este estudo, conforme mostra o resultado obtido no teste Qui-

Quadrado com (p) = 04048.  

 Com relação ao tempo de formação, 52% dos alunos formaram-se nos últimos 5 

(cinco) anos, ou seja, um pouco mais que a metade. Sendo que 19% do total dos alunos tem 
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até um ano de formação. Este grupo apontado em forma percentual está cursando o Mestrado 

Acadêmico. Formados no período correspondente entre 5 (cinco) e 10 anos, encontram-se 

24% dos alunos, 23% têm mais de 10 anos de formação e menos de 1% não informou. Nos 

cursos do Mestrado Acadêmico encontram-se mais alunos com menos de 5 (cinco) anos de 

formação. Já no Mestrado Profissional encontram-se alunos com formação entre 5 (cinco) a 

10 anos. Também no Mestrado Profissional é possível encontrar muitos alunos com mais de 

10 anos de formação. Essa amostragem tem relação com a idade dos mestrandos, pois os 

alunos mais jovens estão mais presentes no Mestrado Acadêmico e os mais velhos no 

Mestrado Profissional.  

(Tabela 3)  

 Verificou-se que 86% dos participantes da pesquisa têm pós-graduação lato sensu. 

Entretanto, no MP apenas um aluno não tem pós-graduação lato sensu. Enquanto que no MA 

esse número chega a 24 alunos. Estreitando a análise, 46% dos alunos do MP têm de 2 (dois) 

a 4 (quatro) cursos de pós-graduação lato sensu, enquanto no Mestrado Acadêmico 26% têm 

de 2 (dois) a 4 (quatro) cursos de pós- graduação. Logo, verifica-se que há associação 

significativa com o fato do aluno ter realizado um curso de pós-graduação antes de ingressar 

no mestrado, conforme teste estatístico que vem sendo empregado, cujo o (p) < 0.0001. 

(Tabela 3)  

 

FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Mestrado Acadêmico (MA) 

 

Mestrado Profissional (MP) 

GRADUAÇÃO  GRADUAÇÃO 

 4 alunos 3% tem mais de uma 

graduação. 

Todos têm apenas uma graduação. 

  

TEMPO DE FORMAÇÃO TEMPO DE FORMAÇÃO 

Últimos 5 anos  81 (64%) Últimos 5 anos 12 (24%) 

Últimos 10 anos 26 (21%) Últimos 10 anos 16 (32%) 

Depois de 10 anos 19 (15%) Depois de 10 anos 21 (42%) 
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PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU PÓS-GRADUAÇÃO LATU SENSU 

Nenhuma Um ou mais Nenhuma Um ou mais 

24 (19%) 102 (81%) 1 (2%) 40 (98%) 

  

EGRESSOS  EGRESSOS  

Mesma instituição Instituição privada  Mesma instituição Instituição privada  

69  (55%) 33 (26%) 14 (28%) 20 (40%) 

Total:  126 Total:  50 

       Tabela 3: Formação dos participantes da pesquisa 

  

5.1.3  Outras atividade acadêmicas durante o período da graduação 

 

 Essa categoria objetivou conhecer as atividades acadêmicas das quais os mestrandos 

participaram durante a graduação e a contribuição motivacional das mesmas para o ingresso 

no mestrado, já que alguns estudos detacam que determinadas atividades acadêmicas 

exercidas na graduação podem incentivar os alunos a cursar uma pós-graduação stricto sensu.  

 Durante a análise de dados, constatou-se que 53 alunos trabalharam no período em que 

cursavam a graduação, ou seja, 30%.  Estes participantes representam o número de 35 do 

Mestrado Acadêmico e de 18 do Mestrado Profissional. Este dado é mais representativo no 

MP, equivalente a 36% do grupo, enquanto no MA equivale a 28% dos alunos desse curso. 

Esta informação pressupõe com base nos resultados da amostragem que mais da metade do 

grupo estudado teve tempo direcionado à formação acadêmica. 

 Quanto às atividades acadêmicas, 12 mestrandos responderam não ter participado de 

nenhuma atividade acadêmica. Dos 164 que informaram ter participado de alguma atividade 

acadêmica, 91 foram Monitores, 75 participaram de projeto de extensão, 69 de grupo de 

pesquisa, 84 foram bolsistas, 87 fizeram estágio extracurricular,130 participaram de 

congressos, 22 marcaram a opção outros (GRÁFICO 1).  

 O congresso foi a atividade da qual os mestrandos mais participaram durante a 

graduação, com índices de 23%, seguidos da monitoria, com 16%, do estágio extracurricular e 

bolsa, com 15% cada um, projeto de extensão, com 13% e grupo de pesquisa, com 12%. 

 Foi utilizado o teste Qui-Quadrado para verificar sob o ponto de vista estatístico se é 

relevante a relação dos alunos cursarem o Mestrado Acadêmico e Profissional com o fato de 
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terem realizado durante a graduação atividades acadêmicas como projeto de extensão e grupo 

de pesquisa. Verificou-se na análise dos dados colhidos que há relevância estatística a ser 

considerada nas relações testadas, pois o (p) = 0,0008.  

 

 

        GRÁFICO 1: Atividades acadêmicas na graduação 

 

 A participação nas atividades acadêmicas contribuiu totalmente para que 44 alunos 

ingressassem no mestrado; contribuiu muito para 68 alunos; contribuiu pouco para 38 alunos, 

nem um pouco para 19 alunos e apenas 7 (sete) não responderam essa questão (Gráfico 2). Os 

alunos do MA foram responderam que as atividades acadêmicas contribuíram muito e/ou 

totalmente para que eles ingressassem no mestrado. Oitenta e oito (88) alunos foram 

interrogados, o que equivale ao quantitativo de 70% desse grupo. Já no MP, 24 alunos 

afirmaram que contribuiu, ou seja, 48%, o que representa um valor percentual menor que a 

metade. No ponto de vista estatístico, a relação entre o desenvolvimento de atividades 

acadêmicas e o ingresso no curso de mestrado tem significância estatística, como mostra o 

resultado do teste Qui-Quadrado: (p) = 0,035. 

 As informações colhidas confirmam o resultado de outros estudos, que "apontavam" a 

inserção precoce dos graduandos em atividades científicas como um dos fatores 

motivacionais do enfermeiro para o ingresso no mestrado. Os saberes desenvolvidos nas 

atividades acadêmicas durante a graduação contribuem para a formação de um profissional 
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crítico, reflexivo e comprometido com a pesquisa e, por conseguinte, funcionam como 

agentes de auxílio determinantes no processo seletivo e durante o curso de uma pós-

graduação stricto sensu.  

 

 

GRÁFICO 2: Contribuição das atividades acadêmicas para o ingresso no mestrado. 

  

 

 As discussões realizadas na Categoria 5.2 indicam que grande parte dos alunos do 

Mestrado Acadêmico (no estudo em questão) se graduaram em uma universidade pública. As 

universidades públicas apresentam como objetivo oferecer subsídios para que os alunos 

exerçam, durante o período da graduação, atividades de iniciação científica, enquanto que as 

universidades privadas nem sempre estabelecem esses parâmetros no conteúdo curricular, 

apresentando-os nos trabalhos de conclusão de curso (TCC), que se constituem basicamente o 

único e último ensaio científico no curso de graduação. A análise desse estudo revelou que no 

Mestrado Profissional, 40% dos alunos são oriundos de universidades privadas. Os dados 

quantitativos ora apresentados podem alicerçar e justificar o número de alunos do Mestrado 

Acadêmico que indicam as atividades acadêmicas como fator de contribuição, em maior ou 

menor intensidade, para o ingresso na Academia. 
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          Torna-se necessário, então, repensar as "diretrizes curriculares", acrescentando nos 

cursos um maior número de atividades acadêmicas que estimulem a produção científica, não 

só no curso de Enfermagem, mas também nos demais cursos de graduação superior. 

          O criação e regulamentação de universidades privadas, que se deu durante a década de 

70, facilitou o acesso de todas as camadas da pirâmide social aos cursos de graduação. O 

perfil da sociedade brasileira e, consequentemente, da Educação se modificou. A necessidade 

da graduação para um melhor trânsito no mercado de trabalho transformou-se num discurso 

comum, amparado pelas mídias. Em contrapartida, o número massivo de graduados conduziu 

à necessidade de ingresso nos cursos de pós-graduação lato senso e stricto senso como agente 

e de diferenciação dos profissionais no mercado. A afirmação “Há pouca ciência guardada 

nos diplomas” indica a motivação dos profissionais que buscam o Mestrado Acadêmico.   

Pedagogicamente, os graduandos devem conquistar muito mais que um diploma, no 

seu egresso da universidade. Eles devem sair com todo o instrumental necessário para 

enfrentar e desenvolver sua vida profissional, atingindo níveis de excelência.  “E é 

responsabilidade das instituições de ensino e seu corpo docente, formar profissionais críticos 

e reflexivos que sempre busquem novos conhecimentos” (MARTINS, NAKAO e FÁVERO, 

2006, p.106). 

 

 

5.1.4 Trabalho 

 

 O objetivo dessa categoria é determinar onde os mestrandos exercem suas atividades 

profissionais, o vínculo com o emprego e o salário. Justifica-se a importância da análise 

desses dados em razão da influência exercida na escolha pelo ingresso em uma pós-graduação 

Stricto Senso, já que a titulação é classificatória na maioria dos concursos de seleção e é 

citada em todas as instituições que oferecem Plano de Cargos e Salários. A motivação com 

vistas à ascensão profissional é determinante para o ingresso nos cursos de mestrado.  

 Todos os alunos do MP trabalham, enquanto que no MA, 35 alunos declararam não 

trabalhar, ou seja, 28% do grupo. Sob o de vista estatístico, a relação de alunos que trabalham 

entre os dois mestrados tem significância, dado o resultado do teste Qui-Quadadro deu (p) < 

0.0001. Em relação à maioria dos participantes dos dois mestrados, 77 alunos trabalham em 

hospitais públicos, representando 44%. Uma outra parte de 43 alunos trabalha em 



74 

 

universidades, o que equivale ao percentual de 24%. Destes, 25 alunos em universidades 

públicas e 18 em universidades privadas (Gráfico 3). Como grande parte dos participantes que 

declararam exercer atividades profissionais remuneradas são empregados vinculados a 

hospitais públicos e ingressaram nos cursos de Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional, 

foi aplicado o teste Qui-Quadrado. Verificou-se, após análise dos dados colhidos que há 

representação significativa nas relações feitas, sendo o (p) = 0,0996. 

 

 

      Gráfico 3: Local onde os alunos trabalham 

 

          O estudo do grupo em questão verificou que 73 participantes são concursados. Desses, 

35 são do Mestrado Profissional, o que equivale 70% do grupo. No Mestrado Acadêmico, 

apenas 38 alunos são concursados, ou seja, 30% (Gráfico 4). No teste estatístico empregado, 

existe significância na relação dos mestrandos dos dois programas serem concursados, pois 

(p) < 0.0001. Este resultado tem relação com o tempo de formação dos profissionais, pois a 

maioria dos alunos do Mestrado Profissional têm de 5(cinco) a 10 anos de formados, como 

descrito na categoria 5.2, sendo confirmado no teste Qui-quadrado, onde (p) < 0.0001.  
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        Gráfico 4: Vínculo de trabalho dos alunos 

 

 Quanto à renda individual, verificou-se que grande parte dos participantes recebe de 

2.001 a 4.000 reais (2 salário mínimos e meio a 5 salários mínimos). Pode-se perceber que os 

alunos do MP têm uma remuneração mensal superior aos alunos do MA. No Mestrado 

Profissional, 38 participantes, ou seja, 76% recebe acima de 4.000 reais e, no MA, 77 

participantes, 61%, ganha até 4.000 reais, o que também pode ter relação com o tempo de 

formação e com o vínculo de trabalho, confirmado com o teste Qui-quadrado, onde (p) < 

0.0001 (Gráfico 5). 

 Diante desta análise dos dados, pode-se dizer que, para alguns profissionais sem ainda 

estabilidade profissional e financeira, o mestrado é uma possibilidade de empregabilidade, 

possibilitando a oportunidade de carreira, autonomia e independência profissional e 

estabilidade profissional confirmando o que disse Cunha (2007). 
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      Gráfico 5: Renda dos alunos 

 

 

5.1.5 Período egresso ao mestrado  

 

 Tem essa categoria o objetivo de investigar qual o investimento feito pelos mestrandos 

na carreira profissional antes de ingressar no mestrado, quais foram os incentivos que 

contribuíram para seu ingresso no curso e quantos mestrandos têm qualificações 

classificatórias utilizadas no processo de seleção do mestrado. 

 No período egresso ao mestrado, verificou-se que 83 alunos (47%) fizeram alguma 

disciplina eletiva antes de ingressar no mestrado, 99 alunos (56%) participaram de grupo de 

pesquisa e 82 alunos (46%) apresentavam artigo científico publicado e 26 alunos (15%) não 

marcaram nenhuma dessas três opções. Isso mostra uma grande parte dos alunos com 

requisitos que, num processo de seleção, podem influenciar na classificação do candidato 

durante a fase de avaliação curricular (Gráfico 6). Mas, estatisticamente, não há nenhuma 

significância na relação entre a participação em grupos de pesquisa e a realização de alguma 

disciplina eletiva como aluno especial e a publicação de artigos antes do ingresso no 
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mestrado, entre os dois programas, pois o teste aponta o resultado mínimo, inferior à metade 

investigada (p) = 0,5678.  

 

 

 

    Gráfico 6: Investimento anterior ao ingresso no mestrado 

 

 Quanto ao incentivo para cursar o mestrado, 78 participantes informaram ter recebido 

incentivo de um professor do curso de graduação, sendo que os 65 alunos a responder 

afirmativamente esta questão são do MA. Apenas 17 alunos receberam incentivos da 

instituição onde realizaram a graduação. Nessa questão, 15 alunos que receberam esse 

incentivo são do MA. Quanto à instituição onde trabalham, 45 participantes responderam ter 

recebido incentivo, sendo 31 do MA e 14 do MP. A opção “outras” foi marcada por 43 

participantes, 31 do MA e 12 do MP, que descreveram ter recebido incentivo de professores 

da especialização, amigos e familiares.  Apenas 37 participantes responderam que não 

receberam nenhum tipo de incentivo, representando 21% (Gráfico7). 

  Foi verificada uma relação significativa no fato do aluno ingressar no mestrado 

através de incentivo de um ou mais docentes, da instituição onde realizou a graduação e a 

instituição onde trabalha. Entre os dois programas, a conclusão estatística do teste do Qui-

Quadrado foi de (p) = 0,0042. 
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 Pode-se entender que a ideia de que o conhecimento desenvolvido na pós-graduação 

Stricto Sensu é uma maneira de acelerar o avanço em tecnologia e inovação de alta qualidade, 

vem sendo absorvido pelas instituições de ensino e pelas empresas que necessitam desses 

serviços. 

 

        Gráfico 7: Incentivo para ingressar no mestrado 

 

 Quanto ao idioma, o Francês foi a língua apontada com menor domínio, para 132 

participantes, ou seja 75%. Desses, 33 responderam que não sentem necessidade de aprender 

e 99 não têm conhecimento, mas gostariam de aprender (Gráfico 8).   

 O idioma sobre o qual os participantes responderam ter conhecimento razoável foi o 

inglês, com 87 respostas (49%), seguido do espanhol, com 71 respostas (40%). Esse 

conhecimento é relativo à proficiência na leitura de textos nesses dois idiomas (Gráfico 8). 

 O idioma apontado como o de maior fluência pelos alunos foi o inglês, com 25 

respostas (14%), seguido do espanhol, com 12 respostas (7%).  A fluência nessas duas línguas 

está ligada também à leitura de texto. Um dos alunos respondeu ter conhecimento razoável de 

libra e outras ter fluência no italiano na leitura, escrita e conversação.  Ou seja, 38 

participantes, (21%) têm fluência em um idioma (Gráfico 8).  
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 Estatisticamente, nos dois programas, não existe significância na relação de fluência 

em um idioma pelo aluno com seu ingresso no mestrado, conforme constatado no teste Qui-

Quadrado, onde se revela um (p) = 0,9672.  

 Obter fluência em algum idioma não tem sido o critério mais importante para o aluno 

ingressar no mestrado. Como podemos perceber nos resultados, o conhecimento razoável na 

leitura e na escrita de um idioma estrangeiro foi considerado suficiente. Entretanto, o 

incentivo e o investimento no ensino e aprendizagem de idiomas vêm, gradativamente, 

tornando-se comum nos últimos dez anos. O Idiomas sem Fronteiras (IsF), por exemplo foi 

promovido pelo Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Superior 

(SESu) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),  com o 

objetivo de incentivar o aprendizado das línguas inglesa e francesa, oportunizando o acesso, 

através do programa Ciência sem Fronteiras, à universidades de países onde a educação 

superior é conduzida, em sua totalidade ou em parte, através do inglês e do francês. Essas 

ações também atendem a comunidades universitárias brasileiras na mesma proporção em que 

aumentam o número de professores e alunos estrangeiros em seus campus.  Para atender tal 

demanda, muitas ações incluem a oferta de cursos à distância, além dos presenciais, e 

aplicação de testes de proficiência. Contudo, o IsF oferece uma seleção restrita aos alunos de 

graduação, de mestrado ou de doutorado com matrícula ativa nas universidades federais 

credenciadas como Núcleo de Línguas (NucLi). Detecta-se nesta abordagem a ausência de 

incentivo para os alunos de universidade privada.  (Brasil, 2014) 

 O Ciência sem Fronteiras é uma iniciativa em conjunto dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), por meio de suas 

respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes –, e Secretarias de Ensino Superior e de 

Ensino Tecnológico do MEC, que busca promover a consolidação, expansão e 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por 

meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. 

 O projeto prevê a utilização de até 101 mil bolsas em quatro anos para promover 

intercâmbio, de forma que alunos de graduação e pós-graduação façam estágio no exterior 

com a finalidade de manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à 

tecnologia e inovação. Além disso, busca atrair pesquisadores do exterior que queiram se 

fixar no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias 
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definidas no Programa, bem como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas 

recebam treinamento especializado no exterior. 

 Esses programas de incentivo à educação, com oportunidade de estudo no exterior, 

exemplificam muito bem a Teoria do Capital Humano. É fato comprovado de que a educação 

funciona como um motor da etapa do crescimento econômico. O progresso da sociedade 

moderna atribui à educação a responsabilidade por formar a força de trabalho de um país. O 

investimento educacional deve, obrigatoriamente, trazer retorno financeiro para uma nação, 

pois acredita-se que o progresso tecnológico depende muito da qualificação e do nível e 

instrução da população. (SILVA; PUZIOL,  2009, p.6). 

 

                          

Gráfico 8: Conhecimento dos alunos quanto os idiomas 

 

 

5.1.6 Motivação 

 

 Nas categorias apresentadas, foram apontados alguns fatores motivacionais geradores 

de influência para o aluno a ingressar no mestrado, seja sob o ponto de vista capitalista, 

pedagógico e humanístico. 

 Os participantes foram questionados se estão no mestrado de sua escolha e 173 

participantes responderam estar no mestrado por sua escolha, representando 98%. 
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 Quanto às condições de estudo durante o curso, verificou-se que 5 (cinco) recebem 

incentivo financeiro da instituição onde trabalham, 40 recebem liberação de horário para 

estudo pela instituição onde  trabalham, 131 utilizam recursos financeiros próprios para 

manter-se no curso, 30 têm incentivo financeiro e familiar para realizar o curso, 95 recebem 

incentivo emocional e familiar  para realizar o curso, 37 são bolsistas, 4 (quatro) têm 

convênio com a instituição onde trabalham e 26 participantes informaram enfrentar 

dificuldades financeiras ou sociais para manter-se no curso (Gráfico 9). 

 Verificou-se que os que 131 mestrandos - 74% - utilizam recursos próprios para 

manter-se no mestrado e 30 participantes, (17%), recebem incentivo financeiro da família 

para realizar o curso. Desses, 26 alunos são do Mestrado Acadêmico. Existem 26 

participantes, num quantitativo de 15%, que informaram enfrentar dificuldades financeiras e 

sociais para manter-se no mestrado. Apenas alunos do MA recebem bolsa para estudar, porém 

somente 37 alunos, (21%), são bolsistas. O incentivo emocional e familiar para realizar o 

curso foi apontado por 95 participantes, ou seja, 54% (Gráfico 9). 

 Estabelecendo relação entre o incentivo familiar, emocional e financeiro com os 

alunos dos dois mestrados, não se verificou relação significante no teste Qui-quadrado, pois o 

(p) = 0,1943.  

 Observou-se que 49 mestrandos, 28%, recebem incentivo da instituição onde 

trabalham para realizar o mestrado, sendo que: 5 (cinco) participantes recebem incentivo 

financeiro -3(três do MA e 2 (dois) do MP-; 40 participantes têm liberação de horário de 

estudo na instituição onde trabalham (25 do MA e 15 do MP) e 4 (quatro) participantes do 

Mestrado Profissional utilizam-se de convênio da instituição na qual trabalham com as 

universidades onde cursam o mestrado. 

 Foi utilizado o teste Qui-Quadrado para verificar a relação do Mestrado Acadêmico e 

do Mestrado Profissional com o incentivo oferecido pela instituição de trabalho dos 

mestrandos. Ao verificar e estabelecer relações entre os benefícios recebido para cursar o 

mestrado, seja o incentivo financeiro concedido pela instituição, a liberação de horário para 

estudo e o convênio, não foi encontrada nenhuma relação significante, pois o (p) = 0,0162. 

Analisando o pouco incentivo das instituições de trabalho para a realização do mestrado pelos 

empregados, foi possível encontrar alguns convênios e facilidades oferecidas por algumas 

empresas. Algumas instituições ainda confundem motivação com satisfação, logo, encontram-

se com relativa facilidade investimentos para melhorar a qualidade de assistência voltados 
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unicamente para a estrutura física do trabalho, política da empresa e aumento salarial, 

distanciando-se da formação científica. O investimento no capital humano através da 

educação oferece muitos benefícios para o segmento empresarial, com elevação da 

produtividade e do volume de produção do país e também para o trabalhador, tais como 

mobilidade social e ganhos salariais. (SOUZA e OLIVEIRA, 2006.  VIANA; LIMA,2010)  

 

                        Gráfico 9: Recursos para cursar o mestrado. 

 

 Quanto ao critério utilizado para cursar o mestrado na instituição atual, o mais 

apontado, com 156 respostas, 89%, foi a qualidade da Academia, seguido da preferência pelo 

orientador e pelo fato de terem sido aprovados no processo seletivo da instituição, com 130 

respostas para cada opção, ou seja, 74% cada uma. Depois vem o fato de serem egressos, com 

76 respostas, 43%, sendo que 67 respostas são dos alunos do MA.  A seguir, a localidade foi 

apontada por 73 participantes, acompanhado pelo fato de 59 alunos acharem que a instituição 

de escolha é financeiramente mais econômica. Por último, o convênio da instituição onde 

trabalham com o mestrado que estão fazendo, com 12 respostas, sendo que 11 são dos alunos 

do MP (Gráfico 10). 

 Pode-se constatar que uma boa parte dos participantes foi motivada a estar no 

mestrado por ser egresso da universidade. A participação em atividades acadêmicas durante a 

graduação teve grande influência nessa escolha e a preferência pelo orientador teve forte 

impacto motivador, ou seja, como já foi demonstrado em outros estudos, a motivação do 

enfermeiro para ingressar no mestrado começa ainda na graduação, com o investimento em 

pesquisa científica. Sendo, então, verificado através do teste Qui-Quadrado, a relação dos dois 
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mestrados com os critérios utilizado para o ingresso nos mesmos: participação de atividades 

acadêmicas, orientador e o fato de serem egressos. O teste apontou que não há significância 

na relação feita, pois o (p) = 0,0148. Não se deve esquecer a grande responsabilidade do 

professor e da instituição durante o processo de formação do aluno, pois o reflexo dessa 

formação será evidenciado na prática profissional futura e no prosseguimento da vida 

acadêmica. 

 

Gráfico 10: Critério utilizado pelos alunos para escolher a instituição em que faz o 

mestrado. 

 

 Quando perguntados sobre o que os participantes esperam do curso de mestrado, 

verificou-se que 152 esperam qualificação para o ensino de enfermagem, ou seja, 86%, 

seguido da formação teórica voltada para a pesquisa, com 149 respostas (85%), qualificação 

para o mercado de trabalho, com 143 respostas (81%), cultura geral e ampla, com 130 

respostas (74%) e melhorar a atuação na atividade prática que estão desempenhando, com 124 

respostas (70%). Destes, 82 respostas foram de alunos do Mestrado Acadêmico, o que 

representa, neste grupo, 65% e 42 de alunos do Mestrado Profissional, representando 84% da 

opinião desse grupo. (Gráfico 11) 

 É notório que os interesses dos alunos do Mestrado Acadêmico e do Mestrado 

Profissional são distintos. Os alunos do MA buscam qualificação para o ensino e a pesquisa, 

enquanto que os alunos do MP, que estão mais envolvidos com sua prática, buscam melhorar 

a atuação profissional. 
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 Foi utilizado o teste Qui-Quadrado para avaliar se existe relação entre as expectativas 

ligadas ao mercado de trabalho e prática profissional e a qualificação para a pesquisa e o 

ensino em enfermagem, com os alunos dos dois mestrados. O teste revelou que não existe 

relação significativa nem nos interesses práticos, (p) = 0,4007, e nem pedagógicos, (p) = 

0,7636.  

 

                           Gráfico 11: As expectativas dos alunos no curso de mestrado. 

 

 Quanto a motivação para a realização do mestrado, 152 participantes, 86%, 

responderam que a motivação está em ampliar conhecimentos;  150 responderam que seria 

capacitação para a pesquisa, o que equivale a 85% dos entrevistados; 144 responderam, 82%, 

que seria a valorização através da cientificidade da profissão; 138 responderam, 78%, que  

desejam realizar posteriormente o doutorado; 135 responderam, 77%, que  a motivação está 

no aprimoramento da prática profissional; 134 responderam, 76%, que desejam exercer o 

magistério no ensino superior; 133 responderam, 75%, buscar melhorar a qualificação para 

consequente atuação profissional e/ou docente. A importância da pesquisa para o 

aprimoramento pessoal foi marcada por 124 participantes, 70%; a utilização de novas 

metodologias e estratégias de ensino foram respondidas por 121 participantes; 69%; a 

educação permanente foi encontrada em 118 respostas, 67%; a maior possibilidade de 

emprego no mercado de trabalho obteve um total de 114 respostas, 65%. A recompensa 

financeira teve 103 respostas, 58%; o compromisso social foi marcado por 100 participantes, 
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outros projetos teve 91 respostas, 52%; o status profissional foi marcado em 70 respostas, 

40%; o desejo de implantar um projeto na instituição onde  trabalha teve 69 respostas, 39%; o 

prestígio social foi marcado por 64 participantes, 36%  e a menor motivação apontada foi o 

desejo de exercer o magistério no ensino técnico-profissional, com  61 respostas, em valores 

percentuais de 35%.  

 

 

               Gráfico 12: As motivações dos enfermeiros para realizar o mestrado 
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5.2 RESULTADOS DA ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

         Aqui relataremos os resultados obtidos através do grupo focal. Para efeito didático, os 

resultados serão apresentados em dois subitens: observação da dinâmica de apresentação 

grupal e dinâmica dos sentidos – Motivações para realizar o Mestrado. 

 

5.2.1 Observação da dinâmica de apresentação grupal 

 

 Foram utilizadas para a confecção dos crachás cores vivas e grande parte dos desenhos 

dos crachás referentes à apresentação individual continham elementos da natureza como: 

árvores, flores, sol, nuvens, arco-íris, borboleta, mar, peixe. Poderíamos interpretar tais 

símbolos, segundo Chevalier & Gueerbrant (1994), como a necessidade dos participantes 

expressarem vida, dinamização, movimento, metamorfose e evolução. Apenas cinco crachás 

não continham esses elementos e foram representados por: uma casa, uma cruz vermelha 

(também remete à ascensão e à vida), um sorriso (símbolo da força criadora e, por 

aproximação, a boca - símbolo da palavra e do alimento), uma lâmpada (simboliza sabedoria 

e vida e é também símbolo da profissão de enfermagem) e uma coroa de rainha (simboliza o 

caráter transcendente de uma realização bem-sucedida, promessa de vida).  

        Com base na interpretação simbólica realizada acima, poderíamos inferir que todos os 

participantes do grupo focal encontram-se identificados com a profissão – tomada como 

promoção da vida e, principalmente, com a realização do mestrado - tido como experiência de 

elevação, criação e dinamização da vida. 

 

    

5.2.2 Dinâmica dos sentidos – Motivações para realizar o Mestrado. 

 

 O resultado da dinâmica dos sentidos foi analisado e discutido à luz do referencial 

teórico e da literatura pertinente. Para auxiliar na criação das categorias de análise, foi 

utilizado o software IRAMUTEQ. 

 Os depoimentos dos participantes obtidos por meio do grupo focal foram exportados 

para o software IRAMUTEQ e, a partir de um banco de dados, algumas análises textuais 
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foram realizadas. Entre as análises realizadas, aqui apresentamos a análise de similitude, a 

nuvem de palavras e a Classificação Hierárquica Descendente (CDH). 

 Com base nos discursos que deram origem à análise de similitude, foi possível 

identificar as co-ocorrências entre as palavras: mestrado, estar, conseguir, passar, desenhar, 

assim, minha, gente, outro, todo, achar, assim, coisa. A análise feita com base nesse gráfico 

possibilitou identificar três "expressões" dos participantes.   

 Conseguir estar no mestrado 

Foi verificado que o mestrado é muito idealizado por grande parte dos mestrandos, 

então, estar no mestrado é a realização de um sonho. 

 Ingressar no mestrado  

Os mestrandos demonstraram que estar no mestrado é um sonho, porém nem todas as 

experiências vividas nesse processo de formação são boas, embora reconheçam que 

são necessárias para seu aprimoramento profissional e pessoal.  

 Conseguir achar no mestrado coisas para mim e os outros, ou seja para todos 

Uma das motivações para cursar o mestrado é tornar-se capaz de modificar a própria 

realidade, abandonando o papel de sujeito passivo na sociedade onde vivem. Então, os 

alunos durante o curso se deparam com conhecimentos que podem influenciar a sua 

vida pessoal e profissional, ajudando a transformar não só a realidade imediata que 

experimentam, mas, igualmente, a realidade de um todo que depende dos cuidados em 

Enfermagem.   
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Figura 1- Análise de similitude sobre motivações para realizar o mestrado. Niterói, 2014. 

  

A nuvem de palavras agrupou e organizou graficamente, de forma visualmente clara, os 

termos mais utilizados no estudo, entre eles: mestrado, estar, coisa, gentes, assim, outro, 

passar, sonho, cheiro, ouvir, doce,desenhar, ficar, questão conhecimento, vida, gosto, falar, 

novo, depois, saber, achar, minha, todo, momento, sentido, consegui, lugar. Na nuvem de 

palavras também foi possivel identificar quatro "informações" dos participantes.  

 Consegui estar no mestrado 

Esta frase se repete na nuvem de palavras e o conseguir representa a conquista de 

poder cursar o mestrado, tão sonhada e tão idealizada. 

 

 Coisas que a gente passa no mestrado 

Essa frase támbem refere as experiências boas e ruins, conforme apontado na análise 

de similitude.  

 

 Fica a questão do conhecimento  

O conhecimento foi apontado como um dos maiores objetivos dos alunos no mestrado,   

consequentemente, a maior conquista durante todo o curso. Os alunos demostraram 

que o conhecimento seria do novo, coisas novas, novas amizades, novas metodologias, 

ou seja,  tudo que pode influenciar a vida desse aluno como um todo.  
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 Lugar do saber novo 

A universidade, em especial a pós-graduação Stricto Sensu, é o lugar onde são feitas 

pesquisas, reflexões, ou seja, onde se investe em inovação e tecnologia. É, portanto, 

considerado o lugar dos novos saberes, onde os mesmos são construídos. 

  

 

 Figura 2: Nuvem de palavras motivações para realizar o mestrado. Niterói, 2014. 

 

 Inferindo um olhar sobre a  nuvem de palavras e a análise por similitude, podemos 

concluir que estar no mestrado representa uma conquista para os enfermeiros. Algo que 

consideram novo, que tem cheiro de sonho, de possibilidade de desenhar um novo futuro para 

si e para a profissão pautado em conhecimentos diferentes do tradicional. Cursar o mestrado é 

uma experiência muito significativa para os enfermeiros, trazendo maior segurança para a 

vida profissional. Sentem-se também muito empoderados por esta experiência, que os 

potencializa para operar mudanças na prática instrumentalizados pelo conhecimento. 
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 Com base nas interpretações da nuvem de palavras e da análise por similitude, 

utilizando-se as classes definidas pelo CHD, foram criadas quatro categorias de discussão dos 

dados: O sentido de estar no mestrado, motivações relacionadas aos aspectos de 

desenvolvimento pessoal-profissional, motivações relacionadas à possibilidade de inovação e 

aprimoramento da prática profissional e "liberdade" e Processo de transformação profissional 

no mestrado e os enfrentamentos necessários para se tornar um mestre.  

       Os desenhos realizados pelos participantes, base para discussão da questão norteadora 

para o trabalho de grupo, de um modo geral, estavam bem coloridos. A cor amarela estava 

presente nos 11 desenhos; o azul e o verde estavam presentes em 10 desenhos; o laranja foi 

utilizado em 8 (oito) desenhos; o vermelho em 5 (cinco) desenhos; a cor rosa em 4 (quatro) 

desenhos e o preto e o marrom estavam presentes em 3 (três) desenhos.  

 Os participantes procuraram se apresentar nos desenhos em forma de bonecos, 

desenhados por 5 (cinco) participantes.  O sol e a nuvem foram desenhados por 4 (quatro) 

participantes e as flores apareceram em comum em 3 (três) desenhos (Apêndice V). 

 Verificou-se, com base nos desenhos e depoimentos, que o sentido auditivo permitiu 

que as pessoas relaxassem e pensassem no mestrado como um sonho. As nuvens 

representavam o céu e a sonoridade parecia ser boa. A Rainha associou o livro a uma carinha 

feliz e o céu à felicidade. 

            No tato, o mestrado foi representado com uma interrogação pelo Cruz Vermelha, por 

não saber o que existe no porvir e pelas inúmeras dúvidas que os mestrandos têm ao ingressar 

no curso Stricto Senso, acompanhada pela sede de novos conhecimentos. O desenho da mão 

representou a chance de estar no mestrado. A ampulheta, desenhada pelo Bombeiro, 

representa o tempo que passa rápido e não volta mais, sendo o presente a oportunidade única 

de realização. 

 No olfato, o mestrado foi representado como uma coisa boa, cheirosa, boa de estar 

vivendo. Em contrapartida, no paladar, os participantes expressaram o lado bom e o ruim de 

estar cursando o mestrado, como o Lâmpada verde, com uma carinha triste e feliz, e o Peixe, 

com uma árvore com frutos bons e ruins.  

 Na visão, o mestrado foi representado como um lugar bom, que amplia o 

conhecimento, sendo uma oportunidade de conhecer o mundo. 

          Com base na sistematização dos depoimentos, apresentamos abaixo as categorizações 

obtidas. 
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5.2.2.1 O sentido de estar no mestrado 

 

 O curso de mestrado foi bastante idealizado por muitos dos participantes dessa 

pesquisa, estando a motivação para realizá-lo relacionada à conquista profissional, sonho 

realizado, oportunidade de realização e valorização pessoal e profissional, conforme podemos 

verificar nos depoimentos abaixo:  

Na primeira sensação, eu desenhei esse bonequinho que sou eu aqui. Na realização 

de um sonho, sonho que estou buscando há algum tempo, há alguns anos. Enfim, e 

parte desse sonho é estar no mestrado. (Bombeiro) 

Primeiramente o sentido de eu estar realizando o mestrado é pela minha realização 

profissional e pessoal. (Sorriso) 

 

Construção pessoal e profissional, pela realização de um sonho, enquanto 

aquariana e sonhadora, nas nuvens estou. (Rainha) 

 

 Fazer mestrado para mim é realizar um sonho que passei a ter desde o dia em que 

entrei na universidade pela primeira vez. (Peixe) 

 

 Para Almeida e Tobase (2011), a motivação se refere ao direcionamento do 

pensamento, da ação para um objetivo, que ativa o comportamento e mobiliza desejos, 

anseios, esperança, esforço e sonho.    

  A Enfermagem ao longo das últimas décadas tem se empenhado na construção do 

conhecimento, através da investigação científica, a fim de adquirir reconhecimento social e 

reforçar o caráter de cientificidade da profissão (NASCIMENTO; et al., 2006).   

 Os cursos de pós-graduação Stricto Sensu ainda possuem um acesso restrito no país, 

sendo insuficiente o número de enfermeiros com títulos de mestre e doutor no Brasil. Deste 

modo, para os participantes da presente pesquisa, cursar o mestrado constitui a realização de 

um sonho, a realização profissional, uma vez que o título é reconhecido por toda sociedade.  

 O título de pós graduação Stricto Sensu representa uma valorização na comunidade 

acadêmica e é a base para o reconhecimento nacional e internacional, conferindo 

respeitabilidade à pessoa e maior deferência no tratamento (CUNHA, CUNHA; JUNIOR; 

MARTINS, 2010). 

 A valorização pessoal tão desejada pelos participantes, começa em seu núcleo 

familiar, com a necessidade de ser um símbolo e um exemplo, principalmente, para os filhos, 

sendo expressada pela Arco-íris, quando diz que gostaria de ser um exemplo de perseverança 
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para os filhos e a Lâmpada verde que expressa o quanto as filhas ficaram ainda mais 

motivadas ao ver a mãe realizando o mestrado profissional.   

 Segundo Almeida; Tobase (2011), o ser humano busca ser competente, alcançar 

objetivos, obter aprovação e reconhecimento, fortalecendo dois tipos de estima, a autoestima 

que é acreditar em si e dar valor a si próprio e a heteroestima, que é o reconhecimento e a 

atenção que se recebe das outras pessoas.  

            Para algumas dessas pessoas, o mestrado, além de ser a realização de um sonho, tem 

sido uma superação pessoal. 

 Necessitava de confiança em mim, acreditar que poderia, que não era impossível. 

[...] O 2º sentido (tato) toquei os materiais que me remetiam a pedra e a raiz. O 

mestrado me fez remover pedras (do meu conhecimento) e a raiz necessitava de 

mais água e de sol para florir. (Coração) 

 

 Esse acesso restrito à Pós-Graduação Stricto Sensu torna a realização do mestrado algo 

impalpável para muitos profissionais, principalmente, para os enfermeiros formados há mais 

de duas décadas, como no caso relatado acima. Dedicados quase que exclusivamente à área de 

assistência, para esses profissionais, cursar o mestrado profissional representa superação e 

autorrealização.  

 O Mestrado Profissional vem motivando muitos enfermeiros a reingressarem nas 

universidades, contemplando e confrontando investigações diretamente com as problemáticas 

relacionadas ao mundo do trabalho. Certamente, alguns alunos-profissionais preferem realizar 

um trabalho de pesquisa voltado para a prática e não para a Academia (TAVARES, LEITE, 

2011). 

          Coração, em uma de suas falas, faz a ligação da sensação que ela teve durante o sentido 

olfativo com a sua prática, fazendo uma reflexão interventiva. Ou seja, o aluno muitas vezes 

quer investigar o que lhe inquieta na própria realidade para tornar-se capacitado de intervir 

nela.  

No sentido do olfato, os cheiros...  Eu sou muito ruim de cheiro. Assim... Ah, esse é 

de lavanda, esse é de alfazema, eu não tenho muito isso, eu tenho na minha 

concepção o que é bom e o que é ruim. E trazendo para a vida da gente, na estrada 

a gente tem esse cheiro.  Esse cheiro de um paciente que está acamado há muito 

tempo, de uma ferida... E a gente precisa entender e perceber esse cheiro, para 

avaliar quando é necessário intervir através desses cheiros. 

 

 Uma participante encontrou no mestrado profissional um fator norteador, decisório, 

em meio às dificuldades profissionais, como a falta de reconhecimento e valor profissional.  
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O mestrado vai ser o norteador mesmo. Eu já tinha me formado e já estava perdida, 

tipo, ou eu vou mudar de profissão, ou eu vou para o mestrado, assim eu cheguei 

nessa fase da vida. Eu mudo mesmo, vou para outra faculdade ou eu vou para o 

mestrado. Não, eu vou para o mestrado porque eu ainda tenho a esperança de 

construir uma enfermagem um pouco melhor. (Nuvem) 

 

 O Mestrado Profissional tem resgatado esses profissionais da assistência e tem feito 

com que eles, através da construção científica, desencadeiem esperanças e subsídios para 

mudar a realidade.  

 Segundo Tavares e Leite (2011), a Enfermagem reúne características essenciais para o 

desenvolvimento do Mestrado Profissional, tais como: constitui uma área profissional de forte 

relevância social, lidando com problemas concretos do cotidiano em saúde, pois a 

enfermagem é uma área estratégica do SUS. 

 Os participantes demonstraram que o mestrado é mais uma etapa de seu investimento 

na formação, mas que integra um objetivo maior:  

 

Ouvir a música me veio à memória a realização de levantar o canudo na 

graduação, de ter finalizado a residência e pós-graduação e de estar aqui, agora, 

no mestrado, desenvolvendo mais um pouco do que eu amo fazer que é estudar. 

(Sorriso) 

 
 Quando iniciei a graduação passei a querer multiplicar para outras pessoas tudo o 

que eu estava aprendendo, então descobri que para me tornar professor teria como 

passo inicial fazer o mestrado. (Peixe) 

 

O visual... eu vi essa colcha de retalhos porque eu acho que o mestrado é mais uma 

parte que vai me levar a um sonho maior. Meu objetivo maior que é realmente ser 

docente, que é poder dar aula, eu acho que é só mais uma partezinha do que eu 

preciso conseguir... os meus objetivos maiores, coisa maior... (Rainha) 

      

 O mestrado é o primeiro degrau de acesso dos alunos à Pós-Graduação Stricto Sensu, 

sendo que muitos enfermeiros que estão cursando o mestrado gostariam de continuar 

investindo em sua formação, realizando posteriormente o doutorado, buscando a qualificação 

para a docência, como é o caso de Sorriso, que já trabalha como docente e deseja se qualificar 

ainda mais para exercer essa função. Peixe, que ainda não é docente, mas está se preparando 

para exercer sua profissão ligada diretamente à educação acadêmica.  

 O desejo de desenvolver competências para exercer a docência não está diretamente 

ligado ao mestrado acadêmico. Rainha é aluna do mestrado profissional, ainda não trabalha 

como docente, mas afirma que seu objetivo maior é ser docente.   
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            Arco-íris trabalha como docente, mas busca no mestrado mais capacitação para 

continuar exercendo essa profissão. Sendo assim, uma das motivações para o enfermeiro 

realizar o mestrado relaciona-se ao desejo de exercer e/ou continuar exercendo a docência.  

 Para tentar compreender um pouco mais a motivação desses participantes para 

ingressarem no mestrado, no fim do grupo focal foi solicitado que, através de uma palavra 

eles definissem qual o sentido de estarem fazendo o mestrado. As palavras mencionadas 

foram:  gratidão, criatividade, tesão, novo, conhecimento, diferente, inovação, sentido e 

equipe 

 No geral, os participantes experimentam um sentimento de gratidão por terem a 

oportunidade de realizar o Mestrado Acadêmico ou Profissional; têm prazer de estarem 

fazendo o que gostam - que é estudar, que é desenvolver a criatividade, adquirir novos 

conhecimentos, novos sentidos para aprimorar junto à equipe de trabalho, as inovações 

adivindas desse ambiente de contrução científica, oferecendo um atendimento diferenciado 

para a os usuários de seus serviços e, como docentes, conseguir plantar esses conhecimento 

no próprio alunado, utilizando metodologias inovadoras, para que eles possam enfrentar 

melhor sua realidade e oferecer uma assistência de qualidade.   

 

 

5.2.2.2 Motivações relacionadas aos aspectos de desenvolvimento pessoal-profissional 

 Foi observado que alguns dos alunos do Mestrado Profissional têm mais de 20 anos de 

formação e estavam há bastante tempo sem estudar, constituindo-se o Mestrado Profissional 

como uma oportunidade e uma motivação para retornar os estudos e aprimorar a prática.   

Estava parada há bastante tempo sem estudar... aí botei aqui... até usei a cor[...] 

usei a cor verde. É uma lâmpada...  é uma luz que estou motivando bastante com 

essa minha nova opção, né...  as minhas filhas que já eram motivadas, estão mais e 

principalmente no  ambiente do hospital, meu ambiente de trabalho. (Lâmpada 

verde) 

 

Depois de 20 anos eu voltei estudar na faculdade e fazer algumas especializações 

[...] acho que... o mestrado... vai me... colocar muito na prática, voltar para a parte 

acadêmica... eu trabalho dando aula. Gosto, gosto muito. (Caseiro) 

 

 Ruthes; Cunha, (2009) afirma que vivemos em uma sociedade espantosamente 

dinâmica, instável, desafiadora e, ao mesmo tempo, evolutiva, portanto se adaptar à realidade 

atual será cada vez mais uma questão de desafios à sobrevivência.  Nesses dois depoimentos 

pode-se perceber que, em algum momento da trajetória profissional, é imprescindível o 
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retorno à Academia, pois o enfermeiro que decidir permanecer passivo e obsoleto corre o 

sério risco de perder espaço no mercado de trabalho, que, cada vez mais, necessita de pessoas 

qualificadas, ágeis, aptas a desenvolver competências profissionais e organizacionais para 

atender às necessidades da população e que acompanhem as inovações tecnológicas.  

 Alguns participantes demonstraram que estavam insatisfeitos em sua prática, muitas 

vezes reprodutoras e começaram a sentir a necessidade de buscar novos conhecimentos, sendo 

o mestrado uma oportunidade conhecer coisas novas. 

Acredito que o mestrado possibilita a oportunidade de experiências novas, 

conhecimento, é o local que irradia o esclarecimento de dúvidas. (Cruz Vermelha) 

 

Como na experiência demonstrada na Mandala, os sentidos são diversos. Inicialmente 

a busca pelo o novo. Novos conhecimentos, novas metodologias, novos contatos, novas 

amizades. Novas maneiras de enxergar aquilo que a rotina não te permite perceber. 

Perceber as diversas nuances que o campo profissional possui, que o campo acadêmico 

pode demonstrar, "desnudar" para você. Contato com o desconhecido. A possibilidade 

do despertar do prazer, não perceber no dia a dia. Aprofundamento no conhecimento 

científico e o aprendizado do coletivo. (Céu) 

 

             Os depoimentos acima confirmam o que foi descrito por Tavares e Leite (2011) sobre 

o Mestrado Profissional ser uma modalidade de formação que busca enfrentar um problema 

proposto pelo campo profissional de atuação do aluno, de sua rotina de trabalho, através dos 

saberes disciplinares acadêmicos, propondo novas soluções e caminhos. 

 Morim (1999, p. 85) afirma "O surgimento do novo não pode ser previsto, senão não 

seria novo. O surgimento de uma criação não pode ser conhecido por antecipação, senão não 

haveria criação”. A educação, as universidades têm o compromisso com a criação e com a 

inovação. Para o profissional enfermeiro participar desse processo de criação e inovação, deve 

estar inserido no ambiente universitário e retomando esse conhecimento para a sua prática. 

  O ambiente do mestrado oferece voz para muitas pessoas ali inseridas. Alguns 

participantes possuem essa necessidade de serem ouvidos, de ter suas opiniões divulgadas, 

aprimorar a escrita, conseguindo ser mais objetivos. 

Meu símbolo é uma coroa, porque eu gosto de ser o centro, eu gosto de ser ouvida e 

gosto que as minhas opiniões sejam divulgadas. (Rainha) 

 
Eu escolhi a nuvem, porque eu vivo falando que eu gosto muito da escrita, de 

escrever muito. Eu não consigo ser muito objetiva na escrita, mas na fala eu até 

consigo. (Nuvem) 

 

 O conhecimento do senso comum para a ciência moderna é considerado superficial, 

ilusório e prático. Entretanto, Santos (1995) acredita que o conhecimento advindo do senso 
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comum é prático e paradigmático, reproduz as trajetórias e as experiências de vida de um 

dado grupo social, de dimensão utópica e libertadora, que pode ser ampliada através do 

diálogo com o conhecimento científico, sendo o mestrado um condutor da cientifização e 

divulgação desses conhecimentos. 

 Erdmann et. al (2001) advertem para a necessidade de problematizar a utilidade social 

do conhecimento de enfermagem e o compromisso em transformá-lo em bem-estar das 

pessoas, grupos e coletividades. Sendo os conhecimentos advindos do senso comum, um 

saber importante para que a construção científica realizada pela enfermagem assuma esses 

compromissos.  

 O mestrado apesar de ser um curso importante nos diversos níveis do aprendizado e 

educação, pois proporciona o desenvolvimento e a construção dos saberes, seu título contribui 

para ascensão profissional. Esta contribuição para a ascensão social e profissional torna-se 

bem evidente na fala de Lâmpada Verde, que encontra em seu ambiente de trabalho, o 

estímulo direcionado aos profissionais de nível técnico e superior ao estudo e 

aperfeiçoamento, através da graduação e da pós-graduação. Esta participante é enfermeira, 

trabalha como técnica em enfermagem e está se sendo motivada após muito tempo de 

profissão a fazer o Mestrado Profissional, recebendo uma gratificação em seu emprego.  

Eu sou enfermeira, e trabalho na instituição da[...] universidade do Hospital 

Antônio Pedro, mas ali eu trabalho como nível técnico, e assim[...] estava parada 

há bastante tempo sem estudar [...] e, principalmente, no ambiente do hospital, 

assim meu ambiente de trabalho[...]está todo mundo bem motivado, quem tem nível 

superior já está fazendo. Eu encaminhei para fazer especialização com as minhas 

orientações. Alguns já estão se preparando para o mestrado, alguns de nível 

técnico, a universidade dá uma oportunidade em percentual de aumento. Era para 

graduação agora ta para tecnólogo também, aí as pessoas que já queriam se 

aposentar, pois estavam desmotivadas, alguns colegas, e já estão. Quem não quer 

fazer nível superior está fazendo assim [...] o tecnólogo. Então acho que aqui o 

mestrado assim[...] não só comigo mas está me ajudando a caminhar.  (Lâmpada 

Verde) 

  

 Schultz, um dos criadores da Teoria do Capital Humano, considerava os trabalhadores 

como potenciais possuidores de capital humano e sua aposta era que o investimento 

educacional traz, certamente, retorno financeiro para o país, já que as aquisições de 

conhecimentos e de capacidades possuem valor econômico (BARBOSA, 2009). Essa 

compreensão tem motivado algumas empresas a incentivar seus funcionários a estudar, como 

vimos no depoimento, pois, segundo Viana e Lima (2010), o elemento humano estando bem 

preparado e qualificado, aumenta a capacidade de inovar com as novas tecnologias e usá-las 

de forma adequada no processo produtivo. 
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 Uma possível reorganização das estruturas do mercado de trabalho da modernidade 

irão criar reflexos diretos na intervenção profissional na área de saúde, onde se convive  com 

a exigência constante e progressiva de profissionais com excelência na qualificação, com o 

espírito de competitividade e inovação, dinâmicos, com potencial de superação e de adaptação 

às novas tendências (BARBOSA, 2011). 

   É necessário estabelecer as diferenças entre os cursos de pós-graduação stricto sensu 

e lato sensu. Há uma diferença significativa dos saberes desenvolvidos no curso de mestrado 

e no curso de especialização. O mestrado volta-se para a criação, inovação de tecnologias, 

metodologias e investigação, enquanto o curso de especialização concentra-se no ensino de 

técnicas especializadas, que precisam ser aprimoradas em uma área profissional específica.  

 Não saber distinguir o mestrado do curso de especialização pode desmotivar o 

enfermeiro a realizar o mestrado, como já apontado por Palmeira; Rodrigues (2008). 

 É fato que o homem qualificado aumenta as possibilidades de empregabilidade, 

produtividade e rendimento potencial, melhorando assim suas chances no mercado de 

trabalho (CUNHA, JUNIOR E MARTINS, 2010). Todavia, não é coerente deixar que o 

mestrado seja visto de forma nebulosa, visando a atender os interesses da sociedade 

capitalista, onde a educação é tida como mercadoria (TAVARES; LEITE 2011).  

 É fato que o mestrado, apesar de ser um ambiente com possibilidades de 

aprimoramento profissional, tanto para a assistência quanto para a docência e ser uma 

formação que possibilita um reconhecimento profissional, diferenciação profissional, 

empregabilidade e aumento salarial para alguns, um participante expressou que o amor pela 

profissão é a motivação pessoal para estar no mestrado, quando afirma:  

 

 " A enfermagem é a razão de eu estar aqui ...."  (Cruz Vermelha) 

 

 Para a enfermagem, a pesquisa científica tem importância primordial para o avanço e 

consolidação da ciência e tecnologia da profissão e para contribuir com a busca da excelência 

da atenção e cuidado em saúde (ERDMANN et al., 2011). Conclui-se, portanto, que são nos 

programas de pós-graduação, que a enfermagem tem a oportunidade de consolidar e expandir 

seu campo científico, tecnológico e de inovação. 
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5.2.2.3 Motivações relacionadas à possibilidade de inovação e aprimoramento da prática 

profissional e "liberdade".  

  

 Nos depoimentos a seguir, pode-se inferir como motivação para realizar o mestrado a 

busca pelo "novo", pelo "conhecimento", refletindo o desejo por transformação, no qual esses 

sujeitos submissos e conformados em uma sociedade passam a ter uma postura mais ativa, 

tanto em sua vida pessoal como profissional. 

O mestrado é a busca do novo. Você está fazendo plantão, você pode fazer plantão 

em qualquer lugar que vai ser quase sempre a mesma coisa[...]  Você pode estar no 

público ou no particular e vai ser quase sempre a mesma coisa[...] Trabalhar em 

gestão, como eu já trabalhei, trabalhar com educação permanente como eu 

trabalho hoje e, basicamente, em qualquer lugar você vai fazer tudo isso[...] E a 

questão do mestrado é exatamente essa, tentar buscar o novo e tentar aproximar 

academia da ponta que é uma coisa que eu acho que deveria existir e pouco 

acontece... (Céu) 

 
Aqui eu coloquei a questão tátil, segurar o mundo, mas de uma forma segura, para 

que você possa proporcionar uma assistência segura, porque eu sou enfermeira, 

tenho formação, sou bacharel em enfermagem, e a gente trabalha com essa coisa da 

assistência segura para o paciente.  Pelo menos no local onde eu trabalho, a gente 

não trabalha de uma forma sistematizada. Então, você vê profissionais trabalhando 

de uma forma e outros trabalhando de outra. E você não consegue de uma forma 

proporcionar uma assistência segura para o paciente às vezes. Aí entra a questão 

do paladar que eu quis mostrar através do mesmo desenho[...] continuar, você 

precisa de um solvente, de uma água, algo do tipo, às vezes para te ajudar mesmo, a 

revigorar, renovar, você sabe que a água te ajuda a conduzir muitas coisas na vida, 

nosso organismo mesmo. Estou meio delirante. E aí eu consigo perceber que eu 

preciso de alguma coisa que é essencial à vida, no caso a água, para mim é o 

mestrado. (Nuvem)  

 

 Os depoimentos acima refletem o pensamento de Gadotti (2008) acerca do papel da 

própria educação.  Ele entende que nossa dignidade, nossa liberdade começa quando 

rompemos com o papel de expectador submisso, resignado e abandonamos o estatuto de 

objeto modelado pelos conformismos do momento e tomamos a decisão sempre 

desconfortável de fazer face e de nos situar.  

 Por mais que Céu tenha expressado que a prática profissional em qualquer lugar seja 

igual, a mesma expressa a necessidade de buscar no mestrado, melhorar essa prática. Adverte 

que a postura dos profissionais tem sido a mesma, ainda que as necessidades dos usuários 

possam ser diferentes, sendo o mestrado  ambiente propício para o profissional tomar essa 

consciência. 

 Enquanto a Nuvem, se aflige ao perceber que o título de bacharel não retém a 

formação suficiente para oferecer uma assistência segura e de qualidade para os pacientes, ela 



99 

 

acredita que o profissional deve ter algum elemento para continuar revigorando, renovando. 

Este elemento está no investimento da sua formação através do estudo. Para esta participante 

o referido elemento encontra-se no mestrado. Ela, em outro momento, demonstrou a dúvida 

entre fazer um novo bacharel ou realizar o mestrado, optando, por fim, pelo mestrado, pois 

ainda tem esperança de melhorar a qualidade de assistência em enfermagem.  

 É evidente que deixar essa postura de acomodação e de reprodução, não é nada fácil, 

principalmente por se viver em uma sociedade capitalista, que, segundo Gadotti (2008), a 

única filosofia tolerada é a filosofia da alienação, onde os empregadores buscam, não 

satisfeitos com a mão-de-obra disciplinada, que a escola despeje regulamente uma mão de 

obra especializada, mas sem formação geral e política, programada em função das exigências 

do sistema capitalista.  

 A educação tem um papel libertador na vida dos estudantes, pois a universidade, em 

especial o curso de Pós-Graduação Stricto Sensu, permite que o aluno deixe seu pensamento 

rígido, submisso e passe a buscar esclarecimento de suas dúvidas, se tornado um profissional 

reflexivo e crítico. 

 À universidade cabe tornar-se um universo onde essa crítica e essa conscientização 

possam ter lugar, onde se leva a sério a questão da educação. Para Gadotti (2008 p.34), "todos 

os homens filosofam quando se interrogam sobre a finalidade de seu trabalho, das implicações 

de sua vida em sociedade, das condições de sua existência”. Segundo este autor, a educação 

deve tornar-se um espaço livre, onde a liberdade triunfe sobre a dominação, no qual essa luta 

prossiga além da sala de aula, fora da escola.  

 Foram encontrados em alguns depoimentos a vontade e a necessidade em adquirir 

novos conhecimentos no mestrado e retornar para sua realidade, sua prática profissional, 

necessidade de adquirir conhecimento e a possibilidade de transformação e mudanças na 

rotina da profissão.  

 

Através do mestrado eu “tô” conseguindo enxergar melhor a questão do cuidado. E 

enxergar assim, conseguir palpar mesmo, a questão do cuidado[...] Da forma como 

ele deveria realmente acontecer e eu no mestrado vou também poder transmitir isso 

de uma maneira mais correta, talvez utilizando até melhores metodologias do que 

as que aprendi... (Peixe) 

Com essa questão da flor é exatamente isso, eu poder plantar alguma coisa no meu 

aluno, no meu funcionário, para que eu consiga de fato oferecer uma assistência 

segura para os pacientes, com os meus alunos, junto de um planejamento uma 

organização, uma sistematização. (Nuvem) 
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 O cuidado está presente na vida humana, no seu processo vital desde o pré-conceber 

até o morrer: é necessário para o processo de preservação da espécie. Além do cuidado 

ofertado pela família, amigos e outros grupos sociais, há o que se pode denominar como 

“cuidado especializado”, necessário em situações específicas para manutenção da qualidade 

de vida e realizado por profissionais previamente capacitados. A Enfermagem abrange este 

aspecto do “ato de cuidar”, identificando as possíveis causas físicas geradoras de desconforto 

e desequilíbrio da saúde. 

          O cuidado é considerado o objeto de trabalho, foco central ou a essência da 

Enfermagem. O cuidado resulta do processo de cuidar e é a forma de interação entre 

enfermeiros e o ser cuidado. A complexidade que envolve o cuidar, infere em uma série de 

inseguranças vivenciadas pelos profissionais da área da saúde como um todo (Nascimento et 

al., 2006). 

 Nos depoimentos colhidos, é possível perceber o anseio de Peixe e Nuvem em palpar o 

cuidado, como deveria ser, afim de oferecer uma assistência humanizada para o ser cuidado. 

No mestrado, eles procuram não somente compreender o cuidado, mas transmitir para seus 

colegas de trabalho conhecimentos sobre esse cuidado, com metodologias atuais, reflexivas, 

para que eles possam adotar e melhorar a qualidade e assistência de enfermagem de forma 

sistemática e humanizada. 

 Destaca-se, dentre as motivações apontadas para a realização do mestrado, a busca por 

novos conhecimentos. Essa busca é acompanhada por uma demanda de dúvidas a serem 

esclarecidas. Isso representa uma quebra do paradigma dominante, no qual as civilizações 

tradicionais viviam na certeza de um futuro repetitivo e progressista, amparado pelo caráter 

sólido e inquestionável oferecido pela ciência. A modernidade e o estímulo à investigação 

científica, na busca constante de soluções para novas sentenças surgidas, permitiu, entretanto, 

que se admitisse que a realidade não é facilmente legível e que a humanidade vive em 

constante incerteza e imprevisto em seu cotidiano (MORIN 1999). A fala da Cruz Vermelha é 

um exemplo dessa perspectiva mais reflexiva. 

[...]no primeiro momento eu desenhei um sol que me lembrou de momentos de 

aquecimento, de iluminação, de esclarecimento e aí, no outro momento, eu fiz uma 

interrogação: o que é justamente esse sol que a gente vem para cá com várias 

interrogações que vão surgindo durante todo esse processo [...] então eu trouxe a 

questão das dúvidas das interrogações. O que você tem em relação aos seus 

objetivos e aos objetivos que você traz consigo do seu trabalho.    
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 A reflexão observada acima é defendida por Morin como postura a ser adotada diante 

do conhecimento. Não há aquisição de conhecimento se não existir o princípio da dúvida. Ele 

destaca que a educação deve se voltar para as incertezas ligadas ao conhecimento. É 

necessário que todos os que se ocupam da educação se preocupem com estratégias que 

permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, "é preciso aprender a navegar 

em um oceano de incerteza em meio a arquipélagos de certeza” (MORIN 1999, p16). Cursar o 

mestrado é viver neste “oceano de incerteza”. É buscar incessantemente o conhecimento 

nascido no ventre da dúvida, pois o que está concluído e assimilado como construção 

definitiva não é objeto da investigação acadêmica. 

          Entre os depoimentos colhidos, as falas de “Céu”, “Sol” e “Bombeiro” são pertinentes 

para serem usadas como exemplos dessa discussão.  

Eu acho que é um pouco isso, não adianta a gente tentar trilhar um caminho, no 

mestrado, porque milhões de coisas vão fazer você mudar de ideia e você vai 

acabar mudando o seu caminho. Foi mais ou menos isso que eu fiz aqui. (Céu) 

 
Fazer o mestrado é se sentir algumas vezes em um barco no mar: Não é fácil, o 

tempo nem sempre está bom, mas o barco tem um destino que é chegar ao porto 

(Sol). 

 
O olfato sinceramente[...] eu não consegui reconhecer aqueles cheiros, associar a 

uma coisa específica, eu não consegui associar cheiro disso, cheiro daquilo. Então 

foi uma mistura aquilo pra mim, mistura de sensações, uma mistura. Eu não 

consegui dar uma forma, até um colega me perguntou: o que é isso? Um jogo da 

velha? Enfim eu não sei, eu cruzei as informações, informações diferentes e isso eu 

tenho vivido no mestrado.  Tenho essa vivência. Informações novas diferenciadas. 

Enfim, que no final pode ser que venha a ter alguma forma ou não. Mas enfim, por 

enquanto está embaralhado um pouquinho. (Bombeiro) 

 

 Morin aponta que uma nova consciência começa a surgir, pois o homem confronta de 

todos os lados as incertezas. Por confrontar essas incertezas, é levado a viver novas aventuras, 

até porque o saber contemporâneo está estreitamente relacionado às mudanças, em que os 

valores são ambivalentes e tudo é interligado. Percebe-se isso facilmente entre os 

participantes da pesquisa, que buscam o mestrado com uma estratégia para responder aos 

questionamentos suscitados pela prática profissional ou realidade vivida na profissão. A partir 

do mestrado, encontram a esperança de, através da educação, conseguir compreender a 

realidade em que vive e poder vivê-la com mais consciência, podendo inferir nela.   

 Nessas últimas falas, os participantes reconhecem a existência de algumas incertezas 

na vida profissional e de que é preciso encará-las, enfrentá-las e modificá-las para encontrar a 

excelência em Enfermagem. Esses participantes buscam novos conhecimentos, desejam 
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construir e reconstruir os próprios conceitos, seu caminho e estão dispostos a novas 

experimentações, pois eles, em diversos momentos, demonstram ter certeza de seus interesses 

e de seus objetivos. Enfrentá-las, portanto, é necessário para se chegar a qualquer destino.  

 

 

5.2.2.4 Processo de transformação profissional no mestrado e os enfrentamentos 

necessários para se tornar um mestre. 

 

 A motivação para realizar o mestrado está relacionada à sede de novos conhecimentos, 

sejam eles tecnológicos, práticos ou humanísticos. Esses conhecimentos - objeto-alvo dos 

cursos Stricto Senso – precisam ser adquiridos para serem aplicados na prática profissional e, 

assimilados de forma plena, associá-los às relações pessoais. O que se percebe de comum 

entre esses participantes é a crença de que o conhecimento a ser desenvolvido durante o curso 

seria limitado. Podemos observar na fala de Peixe o quanto surpreso ele ficou ao descobrir 

que seu objeto de estudo seria amplo.  

Aí eu me lembre como foi que eu comecei no mestrado. Antes de eu estar aqui no 

mestrado, eu até imaginava que o mestrado pudesse me dar outra visão das coisas. 

Mas eu não imaginava como é que iria ser depois. Minha visão de mestrado era 

bem pequenininha, eu tinha uma visão bem pequena das coisas. Assim, de um 

caminho estreito, que eu tinha que seguir, e eu ia seguir aquilo ali. Mas quando eu 

cheguei aqui, alguém foi lá e abriu meus horizontes. Aí falou, “ah! você não vai 

mexer só com isso aqui, você vai mexer com a saúde mental toda”. Aí eu, tomei um 

susto, e aí eu vi que as coisas são muito maiores do que a gente imagina, e eu 

consegui enxergar tudo isso. 

  

 Esta visão restrita, limitada à realidade em que vive surgiu quando a ciência moderna 

começa a avançar pela especialização.  "É hoje reconhecido que a excessiva parcelização e 

disciplinalização do saber científico faz do cientista um ignorante especializado e que isso 

acarreta efeitos negativos". Santos (2007 p 64), indica que o conhecimento avança à medida 

que o objeto se amplia. Ou seja, quando se estabelece um foco sobre algum objeto (situação 

ou ação), é necessário perceber a mobilidade desse objeto para adaptar continuadamente o 

foco utilizado. O Stricto Senso apresenta ao mestrando as múltiplas possibilidades e maneiras 

de se alterar um olhar para adaptá-lo a necessidade vigente.  

 Vale lembrar que a participante Céu em um de suas falas, demonstrou insatisfação 

profissional quando ela diz que “em qualquer ambiente do trabalho da enfermagem o serviço 

vai ser o mesmo”. Essa participante busca no mestrado elementos novos para mudar sua 
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realidade. O depoimento de Céu revela que a postura dos enfermeiros tem sido a mesma, 

porém não é permitido esquecer que cada sujeito é um elemento único, com suas 

particularidades e necessidades, o ambiente diferente requer uma demanda e uma atenção 

diferenciada, ou seja, o serviço de enfermagem não pode ser o mesmo sempre.  

 Para Morin (1999), existe uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave na 

educação que reflete na prática profissional, onde de um lado estão os saberes desunidos, 

divididos, compartimentados e, do outro estão as realidades ou problemas cada vez mais 

multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários 

(MORIN, 1999).   

 O profissional inserido nesse campo de assistência, muitas vezes desmotivado sem 

estimulo, vivendo a influência da parcelização do conhecimento através da especialização, 

tem grande possibilidade de manter-se acomodado e passivo diante dessa realidade. 

 Morin (1999, p. 49) concorda com Santos, quando ele diz que " Paradoxalmente 

assiste-se ao agravamento da ignorância do todo, enquanto avança o conhecimento das 

partes". Ele considera impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tampouco conhecer 

o todo sem conhecer particularmente as partes. Sendo assim, é preciso efetivamente recompor 

o todo para conhecer as partes.   

 O conhecimento especializado limita a visão da realidade, que pode ser inclusive mal 

interpretada devido à delimitação do objeto. O ser humano é único, porém vive inserido em 

uma sociedade, sofrendo influências culturais, religiosas, políticas, econômicas, históricas, 

que se forem ignoradas, geram o impedimento de tratar corretamente os problemas 

particulares, que só podem ser propostos e pensados em seu contexto. 

 O profissional deve ser capaz de enxergar o sujeito além da sua sintopatologia. Ele 

deve ser capaz de compreender e inferir no contexto, global, multidimensional e no complexo 

como propõe Morin.  É desejável que o ensino da enfermagem se dê em um contexto 

multidisciplinar onde, por meio do estudo científico dos problemas encontrados na prática, os 

profissionais possam desenvolver aprendizagens significativas, capacidade crítica, capacidade 

de leitura nas diferentes áreas do saber e a aquisição de habilidades investigativas, de forma 

inovadora criativa e atualizada. (PALMEIRA; RODRIGUEZ, 2008)  

 "A filosofia stricto sensu é aquela que transmite às massas de maneira sistematizada 

aquilo que delas recebeu de maneira confusa" (GADOTTI, 2008, p.34). Ou seja, no mestrado 

o aluno poderá refletir sobre a sua realidade em um contexto multidisciplinar, reorganizando 
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as informações advindas do senso comum e as informações científicas, adquirindo uma 

postura mais consciente, ativa e intervencionista.  

 Esse processo de aprendizagem, de reflexão, essa tomada de consciência e essa 

mudança de postura desenvolvida no mestrado não acontece tão rápido, nem tão pouco de 

forma fácil. Esta pesquisa revelou que nem todos os alunos, antes de ingressar no mestrado, 

participaram de atividade acadêmicas que desenvolvessem habilidades para leitura, disciplina, 

elaboração e publicação de artigos, atividades essas que são "contínuas" no mestrado. Então, 

alguns desses alunos que chegam sedentos por conhecimento, algumas vezes têm a sensação 

de que caminham lentamente, pois ainda estão desenvolvendo habilidades básicas de um 

estudante- pesquisador. Muitas dessas habilidades já deveriam ter sido adquiridas ao longo de 

sua formação geral, como por exemplo, a capacidade de leitura e síntese.  O depoimento 

abaixo mostra como o mestrando se sente diante de suas limitações:  

 A colega ficou me perguntou: o porquê da tartaruga pensante? E foi verdadeiramente isso, parar e ver que 

você realmente não sai do lugar, parece que seus passos são curtos e você caminha e não sai. E você vai 

caminhando e parece que você não anda, mas, ao mesmo tempo, você não deixou de pensar, de idealizar, de 

sonhar e assim eu me vi. Algo que passou essa sensação durante o sentido tátil, foi de uma tartaruga pensante, 

na hora que eu peguei a tartaruga eu senti: Nossa, sou eu, parece que não saio do lugar. (Sorriso) 

 

  

 Os efeitos de transformação do aluno durante o mestrado causado pela construção do 

conhecimento são sutis, o que permite que Sorriso sinta-se uma tartaruga pensante. 

Entretanto, Coração, durante a dinâmica, se surpreende ao perceber sua mudança - ao olhar 

para diversos objetos ela visualiza um livro.   

[...]eu olhei, eu vi um livro. Engraçado que há três anos, eu não olharia o livro. 

Então o livro é o mundo melhor, é o crescimento.  

 

 Para Santos (2007), A Condição epistemológica da ciência repercute-se na condição 

existencial dos cientistas.  Ou seja, durante o mestrado, a leitura passou a fazer parte da vida 

dessa participante, transformando o livro num objeto familiar.   

 Almeida; Tobase (2011), acreditam que um profissional interessado em concretizar o 

projeto pessoal de vida, precisa seguir algumas premissas como: sentir que precisa mudar, que 

é vantajoso mudar, que é possível mudar e que chegou a hora de mudar. Ao assumir as novas 

mudanças, buscar apreender o sistema de crenças pessoais, as verdades subjetivas, 

influenciando na nova forma de sentir e agir. 

 No mestrado, o aluno passa a compreender o mundo com um olhar crítico, reflexivo e 

humanístico. Sua visão torna-se ampliada com a obtenção do conhecimento e o mundo passa 
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a ser visto de forma diferente, com novas oportunidades e possibilidades de mudanças, 

transformações e realizações. Nas duas falas abaixo, os participantes entendem que conhecer 

esse mundo e crescer nele depende de um esforço agora pessoal. 

Eu o trouxe simbolizado como as nuvens no céu o mestrado, com uma escadinha 

mostrando que o céu é o limite, que depende só da gente. (Coração) 

 

O mestrado é como uma abertura de um novo mundo. É um mundo que tá se 

abrindo diferente e eu quero investigar esse mundo. (Bombeiro) 

 

 Os participantes expressaram em vários momentos de sua fala a experiência com o 

lado bom e ruim da vida, indagando que no mestrado eles experimentam esses dois lados. 

Contudo, admitem que essa vivência é necessária para seu "crescimento". 

"Quarto, o paladar me deparo com o amargo que me prendem e que me rodeiam no 

mestrado." (Sorriso) 

 

"O 3.º sentido - olfato- os cheiros, ruins ou bons eles precisam ser sentidos 

avaliados e se necessários sofrer intervenção". (Coração) 

 

"Paladar: desenhei duas árvores com frutos doces e amargos, mas que ambos são 

necessários para nutrir o corpo, por isso precisamos ingerir ambos.” (Peixe) 

 

 Segundo Morin (1999, p. 82), "não há evolução que não seja desorganizada/ 

reorganizada em seu processo de transformação ou de metamorfose”. Ou seja, não existe 

somente criação e inovação, existe também a destruição. Para construir é preciso desconstruir. 

Para aprender é necessário destruir o objeto pronto para lhe conhecer as particularidades. 

Então, no mestrado, muitos alunos passam por um processo de destruição de alguns conceitos, 

para reconstruir novos e poder viver conscientemente, admitindo as incertezas e o imprevisto 

da vida.  

 Para Almeida; Tobase (2011), no âmbito da educação profissional em enfermagem, o 

processo pedagógico deve ser percorrido pelos docentes, de forma crítica e reflexiva, 

possibilitando o encontro entre as percepções também dos estudantes, repercutindo em melhor 

qualidade da formação e atuação de ambos, na busca pela transformação da realidade. 

 Os participantes demonstraram algumas vezes como é importante para eles ter outros 

profissionais participantes durante processo de construção de conhecimento.  

No visual, o que me chamou atenção foi a colcha, a toalha de fuxico, porque eu 

estava na aula em que essa toalha foi montada. E os fuxicos foram feitos pelos 

alunos, e muitos deles, acho que todos, ninguém tinha feito fuxico antes na vida. E a 

gente ajudou a prender um no outro e isso remeteu muito ao trabalho em equipe, eu 

acho que no mestrado a gente pode sim, construir e aprender muito, um com o 

outro, que é um conhecimento coletivo, sim é o início da experiência. (Céu) 
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No olfato eu desenhei um vidro de perfume. Pra fazer um perfume precisa de várias 

fragrâncias, é um conjunto de fragrâncias. Eu pensei muito na questão da união. De 

tudo isso num recipiente só, como se fosse no meu núcleo de pesquisa. Onde todo 

mundo, um ajuda o outro. Ah, eu “tô” desesperado com revisão integrativa, e uma 

pessoa me põe no carro dela, me leva pra casa dela e me ensina.  É assim, aí, 

depois, a gente vem e tenta ajudar também e todo mundo se ajuda.  Então todas as 

fragrâncias fazem uma coisa muito bonita, muito boa. (Peixe)   

 
Eu desenhei, no paladar um limão, por conta do gostinho azedo. Então o limão 

sozinho, ele é muito ruim, mas se você for adicionar outros ingredientes nele, são 

inúmeras receitas. Assim, sozinha aqui no mestrado é muito ruim, mas com outras 

pessoas, com outras ideias a gente vai transformando esse limão. (Sol) 

 

 Como foi verificado, muitos alunos ingressam no mestrado com um conhecimento 

ainda muito insuficiente para pesquisa, porem Céu e Sol demonstra que se esse trabalho for 

realizado com a ajuda dos colegas, pode ser ainda mais proveitoso, pois segundo Santos 

(2007), a ciência não pode descartar o conhecimento do senso comum. 

  A Enfermagem, em sua prática, trabalha em grupo, então a aprendizagem coletiva, 

possibilita experiência que podem ser aplicadas no seu ambiente de trabalho, pois, tanto na 

docência quanto na assistência, o trabalho será eficaz se houver uma boa interação entre a 

equipe.  

 O educador deve ser capaz de identificar as habilidades dos alunos e nortear para que 

o conhecimento seja produtivo. Peixe cita os núcleos de pesquisa, sendo um espaço aberto 

para essa aprendizagem coletiva, onde um ajuda o outro e geralmente é o espaço onde são 

desenvolvidos grande parte das produções científicas.   

 Já dizia Bezzerra et. al., (2010), a motivação advém da interação do indivíduo com a 

situação experimentada, ou seja se o indivíduo se sentir incapaz por conta de suas limitações, 

certamente ele ficara desmotivado e podendo desistir de seus objetivos. Para esse mesmo 

autor, o nível de motivação terá influência de acordo com cada situação em que o indivíduo se 

encontra. Se ele, o indivíduo, se encontra em um ambiente coletivo, agradável, em que suas 

habilidades estão sendo aproveitadas e está conseguindo desenvolver novos conhecimentos, 

ficará ainda mais motivado, mais equilibrado, mais produtivo, com vontade de produzir mais 

e cada vez melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo buscou descrever quais as motivações dos enfermeiros para realizar o 

mestrado acadêmico/ profissional.Através dele, foi possível conhecer o perfil dos enfermeiros 

que optaram por realizar o curso de mestrado em enfermagem, nas universidades públicas do 

Rio de Janeiro, sendo um dado ainda não conhecido pelos profissionais envolvidos com a 

educação.  

 O perfil dos alunos do mestrado acadêmico/profissional constatou que a característica 

histórica da enfermagem permanece com a presença marcante das mulheres nos programas 

pós-graduação stricto sensu. Observou-se que os profissionais mais jovens de idade e mais 

jovens na profissão optam pelo Mestrado Acadêmico, enquanto no Mestrado Profissional o 

perfil dos alunos é o oposto.  

 Essa busca precoce dos alunos pelo Mestrado Acadêmico ocorre pelo fato desse 

alunado receber um incentivo maior à pesquisa durante o período da graduação, o que estudos 

anteriores já haviam comprovado. Tais estudos apontam que a motivação dos alunos começa 

ainda na graduação, com o desenvolvimento de competências no início do curso. Por outro 

lado, é notório o quanto o Mestrado Profissional tem resgatado enfermeiros reclusos em sua 

prática profissional assistencial. A possibilidade de investigar assuntos referentes ao trabalho 

cotidiano tem motivado muitos profissionais a transformar a própria realidade e melhorar a 

qualidade de assistência oferecida aos usuários.  

 Outra informação patenteada através dessa pesquisa foi o fato de muitos dos 

mestrandos serem oriundos da instituição em que cursam o mestrado, ou seja, grande parte 

dos mestrandos são de universidades públicas. Isso constata o estímulo das instituições e dos 

professores para com esses alunos, gerando, entretanto, uma preocupação em relação aos 

enfermeiros graduados em universidades privadas. 

 A partir da coleta de dados, observou-se que os enfermeiros graduados em 

universidades privadas não recebem o incentivo necessário para as atividades científicas 

ligadas à pesquisa durante sua formação. Este incentivo revelou-se um fator norteador para o 

ingresso dos profissionais no mestrado. Faz-se necessário rever as filosofias das universidades 

privadas, tendo em vista que o investimento do profissional em sua formação oferece 

qualidade para o serviço de saúde do país. 
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 O Mestrado Profissional revelou ter integrado alunos que receberam pouco estímulo 

no ambiente acadêmico durante a graduação, o que mostra a importância desse curso para o 

avanço da profissão. A quantidade de programas de Mestrado Profissional no país ainda está 

aquém de suprir a demanda de enfermeiros no país. Torna-se, por consequência, 

imprescindível pensar na urgência da criação de novos programas mais acessíveis no Brasil. 

 A pesquisa quantitativa por si só não seria suficiente para identificar as motivações do 

enfermeiro para ingressar no mestrado e o grupo focal ajudou a entender essas motivações.  

 A realização do mestrado representa um sonho idealizado por esses alunos e é visto 

como uma conquista profissional. A principal motivação para o ingresso em um dos 

programas é a busca por novos conhecimentos, indicado como relevância nos dois métodos de 

coleta. Os mestrandos procuram um conhecimento distinto do tradicional e esperam através 

desse traçar um novo futuro para si e para a profissão.  

 Diferente do que defende a Teoria do Capital Humano, os interesses capitalistas não 

foram os principais fatores motivacionais para os alunos investirem em sua formação. Os 

alunos acreditam que através da pesquisa, eles poderão obter valorização profissional, sendo o 

mestrado o primeiro passo para o alcance de sonho maiores. A pesquisa identificou que o 

interesse por exercer a docência não está somente ligado ao Mestrado Acadêmico. Há 

interesse dos alunos que já exercem a docência em se qualificar ainda mais para exercer com 

excelência essa função, assim como existem alunos dos dois mestrados que não são 

professores, mas querem se preparar para exercer essa profissão.   

 O mestrado foi descrito como uma experiência muito significativa para os 

enfermeiros, trazendo para a vida profissional maior segurança. Percebeu-se que o 

conhecimento desenvolvido durante o curso serve como um instrumento potencializador, que 

transformando-os em empoderados, operando mudanças na prática do enfermeiro e refletindo 

numa assistência mais humanizada para a população. 

 Ficou claro que o título de mestre, proporciona uma ascensão profissional, na medida 

que algumas empresas oferecem um salário diferenciado para quem tem esse título, além da 

diferenciação profissional no mercado de trabalho, aumentando as possibilidades de empregos 

e cargos.A pesquisa revelou que a autonomia profissional tem um valor ainda maior para os 

mestrandos. 

  Os alunos revelaram o desejo de valorização e reconhecimento profissional e social e 

acreditam que o título de mestre e a contrução de conhecimento desenvolvida no curso, ao ser 
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levado para sua vida pessoal e sua pratica profissional, proporcionará esse mérito tão 

sonhado, sendo o mestrado representado como uma vitória. 

 A perspectiva crítica-humanística permitiu compreender que o conhecimento advindo 

do mestrado proporciona uma mudança de posição do sujeito, no qual deixa de ser passivo em 

uma sociedade, em seu ambiente de trabalho e passa a ser ativo, reflexivo e transformador. Os 

alunos revelaram que esse processo de transformação ocorrido durante o mestrado, 

representado como uma metamorfose, oscila entre momento bons e ruins, necessários, 

entretanto, para o crescimento individual. 

 O conhecimento transdisciplinar e multiprofissional foi considerado como 

fundamental para a eficácia de toda as construções de saberes necessários para saciar as 

necessidades de uma sociedade.  

  A pesquisa revelou que a motivação do enfermeiro para ingressar no mestrado está 

muito mais relacionada aos valores críticos humanísticos - pois, através desses, é que serão 

realizadas mudanças importantes e de interesse social - do que apenas fatores capitalistas que 

saciam interesses políticos e econômicos. Os interesses pessoais capitalistas surgiram como 

conseqüência do investimento na formação e não como opotencial dos motivados. 

 Essa pesquisa não esgotou as informações necessárias para compreender o ambiente 

da pós-graduação stricto senso, fazendo-se necessárias mais pesquisas relacionadas à 

temática, já que é evidente que os programas de mestrado e doutorado têm mostrado ser um 

potencializador da profissão, acrescentando-lhe cientificidade e avanço. Constatou-se que 

ainda é insuficiente o número de enfermeiros mestres e doutores no Brasil, o que nos faz 

pensar que esta cada vez mais distante um serviço de saúde dotado de assistência qualificada e 

sistematizada.Os dados do estudo apresentado mostram a existência de enfermeiros 

interessados em mudar a realidade do serviço de saúde, que desejam, através da investigação 

científica, encontrar subsídios para o avanço da ciência, da profissão, atendendo às 

necessidades da população usuária dos serviços de saúde, oferecendo um serviço digno, 

científico e de qualidade. 
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APÊNDICES  

 

Apêndice I - Publicações selecionadas nas bases de dados para análise 

 

 

Autores Título Revista 
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et al 
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enfermeiro 

Rev. bras. enferm. [online]. 

Brasília, v.63, n.1, p. 33-37, 

jan/fev. 2010 

ALMEIDA, Paula W.; 

TOBASE, Lucia 

O enfermeiro como elemento 

motivador na educação 

profissional em enfermagem 

R. Enferm. Cent. O. Min. 

Divinopolis, v.1, n.1, p.136-

142, jan/mar. 2011 

WATKINS, Dianne Motivation and expectations of 

German and British nurses 

embarking on a masters 

programme 

Nurse Educ Today; v. 31, n. 1, 

p.31-5, Jan. 2011 

AGUDELO, Maria 

Consuelo. C. 

Apertura del Doctorado en 

Enfermería Universidad de 

Antioquia 

Invest Educ Enferm. 

Medellin, v. 28, n. 3, p. 475-

483, ago/set.2010 

ERDMANN, 

Alacoque L.; 

FERNANDES, 

Josicelia D.; 

TEIXEIRA, Giselle A 

Panorama da educação em 

enfermagem no Brasil: graduação 

e pós-graduação 

Enfermagem em Foco; 

Salvador -Bahia, v.2, p. 89-93 

mai./mar. 2011 

MONTEIRO, Estela 

Maria L.M.; et al 

Programa de pós-graduação stricto 

em enfermagem: opinião de 

graduandos 

R. pesq.: cuid. fundam. 

online, Rio de Janeiro, v. 4 n. 1 

p. 2758-69. jan./mar. 2012 

PALMEIRA, Iací. P.; 

RODRIGUÉZ, Mirta. 

B 

A investigação científica no curso 

de enfermagem: uma análise 

crítica 

Esc Anna Nery Rev Enferm, 

Rio de Janeiro, v.12, n.,1 p.68, 

mar. 2008 

    

Quadro 1: Publicações selecionadas nas bases de dados, para análise  
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Apêndice II - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: As motivações  do  enfermeiro para realizar do mestrado e sua relação com o 

desenvolvimento profissional 

Pesquisador Responsável: Rejane Eleuterio Ferreira e Cláudia Mara de Melo Tavares (orientadora) 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 981089123  

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. _________________________ 

 

            O Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa “A motivação do enfermeiro para a 

realização o mestrado e sua relação com o desenvolvimento profissional” de responsabilidade 

da pesquisadora Rejane Eleuterio Ferreira. Sua participação não é obrigatória e a qualquer momento você poderá 

desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou 

com a Unidade de Origem. O objetivo geral deste estudo é conhecer as razões que levam o enfermeiros a realizar 

o curso de mestrado acadêmico/profissional e sua relação com a ascensão profissional Sendo os objetivos 

específicos identificar as razões do enfermeiro para realizar o curso de mestrado; relacionar as razões  do 

enfermeiro para realizar o mestrado com a ascensão profissional, o reconhecimento social, o compromisso social 

e a cientificidade da profissão e por fim comparar as razões para realizar o curso de mestrado dos enfermeiros 

que realizam mestrado acadêmico com os que realizam o mestrado profissional. 

Para coleta de dados envolverão  os seguintes instrumentos: questionário de caracterização 

socioeconômica e roteiro de entrevista semiestruturado. Pretende-se com esse instrumento conhecer o perfil 

desse aluno permitindo também que os mesmos detalhem a motivação para estarem cursando a pós-graduação 

stricto sensu. 

As entrevistas serão gravadas através de MP3, e serão transcritas e  digitadas, posteriormente serão 

devolvidas  aos sujeitos participantes, para que eles confirmem a transcrição. A identidade dos entrevistados será 

de total sigilo durante a análise e discussão dos dados obtidos.  

Em caso de dúvida em alguma pergunta da entrevista o voluntário poderá solicitar para que o 

entrevistador repita ou explique melhor a mesma.  

É importante esclarecer que sua participação no estudo é voluntária e que este consentimento pode ser 

retirado a qualquer tempo.  

As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo somente o pesquisador acesso a elas, o que 

garante a privacidade dos voluntários da pesquisa. 

A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios financeiros. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido 

informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

________________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
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Apêndice III - Questionário Sociodemográfico 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

MESTRADO ACADEMICO CIENCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Questionário Sóciodemográfico 

Data da aplicação: __/__/__   

 

Caro Participantes,  

Este questionário integra a pesquisa “A motivação do enfermeiro para a realização do mestrado e 

sua relação com o desenvolvimento profissional" cujo objetivo é conhecer as razões que 

influenciam na decisão do enfermeiro para ingressar em Programa de Mestrado. Esse instrumento 

possibilitará traçar o perfil dos mestrandos em enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Os dados 

serão tratados de forma agregada, sem nenhuma identificação.  

 

I- DADOS PESSOAIS 

 

1. Aluno (a) do mestrado:  (   )Acadêmico (   ) Profissional       

2. Instituição: (    ) UFRJ   (    ) UFF   (   ) UNIRIO   (   )UERJ 

3. Período: (    ) 1º ano     (    ) 2º ano  

4. Idade:________  

5. Sexo: Feminino (   ) Masculino (   )  

6. Naturalidade:_________________________ 

7. Levando em conta a classificação usada pelo IBGE, como você definiria a sua etnia? 

a)(   ) Branca         b)(   )2. Preta          c)(   )3. Parda          d)(   )4. Amarela           e)(   )5. Indígena 

 

II- FAMÍLIA PRIMÁRIA   

 

1. Nível de escolaridade dos pais:  

 

 

2. Qual é a profissão dos seus pais?  

Pai:_____________________________________                  

Mãe:____________________________________ 

 

3. Você tem algum familiar que tenha realizado formação Stricto Sensu? 

(     ) Sim. Quem?_____________________________________    (     ) Não 

Escolaridade Pai Mãe 

a) Analfabeto    

b) Ensino fundamental   

c) Ensino Médio    

d) Curso técnico   

e) Graduação   

f) Pós-graduação Lato Sensu   

g) Pós-graduação Sticto Sensu   

h) Não sei informar   
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II- FAMÍLIA ATUAL  

 

1. Estado Civil: 

a) (    ) Solteiro (a) 

b) (    ) Casado (a) 

c) (    ) Divorciado(a)  

d) (    ) Desquitado (a) (separação sem intervenção judicial) 

e) (    ) Viúvo (a)  

f) (    ) União estável 

g) (    ) Outros ____________________________ 

2.  Tem filhos? (    ) Sim  Quantos? ______            (    ) Não     

3. Onde mora ( Bairro e 

município):____________________________________________________ 

4. A casa onde reside é:  

a) (    )Própria  

b) (    ) Alugada  

c) (    ) De familiares  

d) (    ) Outro______________________________  

 

IV- FORMAÇÃO  

 

1. Graduação:  

Curso Instituição Ano de conclusão 

   

   

   

 

2. Pós-Graduação Lato Sensu: 

Especialização Instituição Ano  de conclusão 

   

   

   

   

 

3. Pós-graduação Stricto Sensu: 

MA MP D Instituição Ano de conclusão 

     

     

 

MA- Mestrado acadêmico             MP- mestrado profissional               D - Doutorado  
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V- DADOS REFERENTES AO PERÍODO DA GRADUAÇÃO 

 

1. Você trabalhou no período da graduação? Em que atividade? 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Durante a graduação você participou de qual (is) atividade(s) acadêmica(s) 

complementar(es)?  

a) (     )Monitoria 

b) (     )Projeto de extensão 

c) (     )Grupo de pesquisa 

d) (     )Bolsista  __________________________ 

e) (     )Estágio Extra Curricular 

f) (     )Congressos 

g) (     )Outros ___________________________ 

h) (     )Eu não participei  

 

3. As  atividades acadêmicas complementares  contribuíram na sua  decisão de ingressar no  

mestrado? 

a) (     ) Nenhum pouco          b) (    ) Pouco           c) (    ) Muito          d) (    ) Totalmente    

 

 

VI- TRABALHO  

 

1. Onde você trabalha: 

a) (     )  Eu não trabalho 

b) (     ) Posto de Saúde 

c) (     ) Estratégia  de Saúde da Família 

d) (     )  Hospital Público 

e) (     ) Hospital Privado 

f) (     ) Curso Técnico 

g) (     ) Universidade Publica  

h) (     ) Universidade Privada 

i) (     ) Outros_________________________ 

 

2. Caso trabalhe, qual seu vinculo no trabalho? 

a) (     ) Carteira Assinada 

b) (     )Contrato Temporário 

c) (     ) Concursada 

d) (     ) Outros _________________________ 

e) (     ) Não se aplica  

 

3. Renda atual: Marque um X na sua renda individual e na sua renda somada a da sua família 

Renda Individual Familiar 

a) Até 1000 reais   

b) 1001 a 2000 reais   

c) 2001 a 4000 reais   

d) 4001 a 6000 reais   

e) 6001 a 8000 reais   

f) Acima de 8000 reais   
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VII- PERÍODO PREGRESSO AO MESTRADO  

 

1. Fez alguma disciplina eletiva antes de ingressar no mestrado? (    ) Sim  (    ) Não 

2. Participou de grupo de pesquisa?   (    ) Sim  (     ) Não 

3. Publicou artigos científicos? (    ) Sim  (     ) Não 

4. Recebeu incentivo para cursar o mestrado?  

a) (    ) De um professor do curso de graduação     

b) (    )Da Instituição onde realizei curso de graduação    

c) (    )Da instituição onde trabalho     

d) (    )Outro_________________________________ 

e) (    ) Não recebi 

 

5. Domínio de idiomas.  

 

Enumere o quadro abaixo atribuindo as respectivas numerações: 1.Não sinto necessidade ;  2.Não, 

mas gostaria de aprender;   3. Razoavelmente;  4. Fluentemente. 

 

Idioma          

Avaliação 

 

Leitura 

 

Conversação 

  

Escrita 

Inglês     

Espanhol     

Francês     

Outros:    

 

 

VIII- MOTIVAÇÕES PARA INGRESSAR NO MESTRADO  

 

1. Você está no programa de mestrado de sua escolha?  

(     ) Sim                    (     ) Não 

 

2. Quais são as suas condições de estudo durante o curso? (ADMITE MAIS DE UMA RESPOSTA) 

a) (     ) Recebe incentivo financeiro da instituição onde  trabalha  

b) (     ) Recebe liberação de horário para estudo da instituição onde  trabalha 

c) (     ) Utiliza recursos financeiros próprios para manter-se no curso 

d) (     ) Incentivo financeiro familiar para realizar o curso 

e) (     ) Incentivo emocional familiar  para realizar o curso 

f) (     ) Bolsista 

g) (     ) Convênio com a instituição onde trabalho 

h) (     ) Enfrenta dificuldades financeiras ou sociais para manter-se no curso 

i) (     ) Outro__________________________________________________________________  

 
ENUMERE AS PRÓXIMAS QUESTÕES SEGUNDO A ESCALA DE IMPORTÂNCIA ABAIXO: 
 

1. Não concordo totalmente   

2. Não concordo parcialmente   

3. Indiferente    

4. Concordo parcialmente    

5. Concordo totalmente 
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3. Qual o critério utilizado para cursar o mestrado na instituição atual?  
a) (     ) Qualidade da academia 

b) (     ) Localidade 

c) (     ) Financeiramente mais econômica 

d) (     ) Orientador 

e) (     ) Sou egresso, e gostaria de continuar estudando na mesma instituição 

f) (     ) Fui aprovava no processo de seleção  

g) (     ) Convênio com a instituição onde trabalho 

h) (     ) Outros _______________________________________________________________  

 

4. O que você espera do curso de mestrado?  
a)  (     ) Cultura geral e ampla 

b)  (     ) Qualificação para o mercado de trabalho 

c)  (     ) Formação teórica voltada para a pesquisa  

d)  (     ) Melhorar minha atuação na atividade prática que estou  desempenhando 

e)  (     ) Qualificação para o ensino de enfermagem 

f)  (     ) Outros__________________________________________________________________ 

     

5. Qual a motivação para a realização do mestrado?  
a) (     ) Aprimoramento da prática profissional 

b) (     ) Desejo de exercer o magistério no ensino superior 

c) (     ) Desejo de exercer o magistério no ensino técnico-profissional 

d) (     ) Status profissional 

e) (     ) Educação permanente 

f) (     ) Capacitação para a pesquisa 

g) (     ) Utilizar novas metodologias e estratégias de ensino 

h) (     ) Necessidade de melhorar a qualificação para atuação profissional/ docente  

i) (     ) Ampliar conhecimentos. 

j) (     ) Possibilidade de continuar investigação iniciada na especialização ou em outros projetos  

k) (     ) Importância da pesquisa para o aprimoramento pessoal  

l) (     ) Realizar posteriormente o doutorado 

m) (     ) Maior possibilidade de emprego no mercado de trabalho 

n) (     ) Implantar um projeto na instituição onde  trabalho  

o) (     ) Recompensa financeira  

p) (     ) Prestígio social  

q) (     ) Compromisso social 

r) (     ) Valorizar a profissão através da cientificidade da profissão  

s) (     )Outro__________________________________________________________________ 

 

Agradeço sua participação 

A próxima etapa da coleta de dados será uma entrevista semiestruturada, a ser realizada no mês de julho, 

agendada conforme disponibilidade dos participantes.  A entrevista será realizada a partir de um roteiro de 

entrevistas com perguntas abertas e fechadas, respeitando os princípios éticos da pesquisa, garantindo aos 

participantes do estudo o respeito à sua individualidade e privacidade, o sigilo de suas respostas e o seu 

anonimato e o direito de retirar-se da pesquisa a qualquer momento que desejar. As entrevistas serão 

transcritas e digitadas, posteriormente serão devolvidas aos sujeitos participantes, para que eles confirmem 

a transcrição.  

 
Você tem interesse e disponibilidade para participar da 2º etapa da pesquisa (entrevista)? 

 (     ) Sim       (     ) Não 

Nome: ________________________________________________________________________________  

E-mail: __________________________________ Telefones de contato: _____________________________ 
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Apêndice IV - Roteiro do Grupo Focal 

 

Roteiro Grupo Focal ( Primeira Sessão) 

 

Data: 17/10/2014                                  Hora: 11:00                                Duração: 1h:30min 

Moderador: Rejane ( Pesquisadora) 

Observador: Cláudia Mara (Orientadora) e Laís Mariano (Bolsita PIBIC) 

Participantes: Alunos do mestrado acadêmico e do mestrado profissional 

Critério de inclusão: Seleção aleatória, aos mestrandos disponíveis e interessado 

 

Questão: Qual o sentido que faz realizar o mestrado? 

 

Passos: 

1. Explicar o objetivo da pesquisa e do grupo 

2. Assinatura do termo de consentimento 

3. Dinâmica de Apresentação 

4. Dinâmica dos sentidos  

5. Discussão mediada em grupo 

6. Síntese da discussão em grupo (Cartaz) 

7. Agendamento da contra analise 

8. Despedida e agradecimento 
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Apêndice V -  Desenho dos Crachás 

N1 Caseiro  

N2 Cruz Vermelha
 

 

 

N3 Céu

 
N4 Peixe

 
 

 

N5 Arco-íris 
 

N6 Coração
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N7 Sol

 N8 Sorriso  
 

 

 

N9 Bombeiro
 

N10 Nuvem
 

 

 

 

N11 Lâmpada Verde
 

N12 Rainha
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Flor (Monitora)
   

 

 

Ensolarada (Observadora)

 
 

 

Borboleta (Observadora)
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Apêndice VI - Caracterização dos participantes do grupo focal 

 

Nº Mestrado Sexo Idade Apresentação Nome 

1  MP M 

 

 

43 "Eu fiz aqui.. esse símbolo e uma  casa comigo. 

Eu sou uma pessoas muito caseira, gosto de 

fazer churrasco em casa...  acho que... o 

mestrado... vai me... colocar muito na prática, 

voltar para a parte acadêmica, eu trabalho 

dando aula,  gosto, gosto muito..." 

Caseiro 

2  MP M 45  Meu símbolo é cruz vermelha...a enfermagem 

que  me veio para eu poder desenhar... seria o 

enfermeiro mesmo...  a enfermagem é a razão de 

eu estar aqui...." 

Cruz Vermelha 

3  MA F 29 "Meu símbolo é o céu, porque acho que no 

mestrado agente vive uma inconstância  como o 

céu, tem dia que tem nuvens, tem dia que ele esta 

claro.."  

Céu 

4  MA M 26 "Escolhi o peixe porque é um animal calmo e 

tranquilo, vive no mar e eu gostaria de viver no 

mar, porque é o lugar que eu mais gosto no 

mundo..." 

Peixe 

5  MP F 42 "Eu coloquei o coração porque eu sou muita 

emoção e o arco-íris porque eu amo sem 

preconceito".  

Arco-íris 

6  MP F 59 Meu símbolos é o sol e o coração... sol porque 

eu gosto do dia, viver tudo de dia.. e o coração 

porque eu sou coração aberto" 

Coração 

7  MA F 26 "Eu desenhei uma árvore e um sol, porque eu 

acho que... eu gosto da árvore porque ela tem 

um lugar fixo,  mais o sol porque esta no alto, 

dai tem que ficar olhando para cima para 

acontecer seu desejos... então eu gosto desse 

desenho, pois lembra a minha infância" . 

Sol 

8  MA F 29 "Escolhi o sorriso porque é uma característica 

minha"  

Sorriso 

9  MP M 34 "Meu símbolo é um helicóptero  porque estou 

fazendo um curso de aviação"  

Bombeiro 

10  MP F 35 Eu escolhi a nuvem, porque eu vivo falando que 

eu gosto muito da... escrita, de escrever muito, 

eu não consigo ser muito objetiva na escrita, na 

fala ate eu consigo.  

Nuvem 

11  MP F 51 " Estava parada a bastante tempo sem estuda.. ai 

botei aqui. ate usei a cor usei a cor verde...É 

uma lâmpada...  é uma luz que estou motivando 

bastante com essa minha nova opção né...  as 

minhas filhas que ja eram motivadas e estão 

Lâmpada verde 
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mais e principalmente no  ambiente do hospital, 

meu ambiente de trabalho...  

12  MP F 31 "Meu símbolo é uma coroa... porque eu gosto de 

ser o centro eu gosto de se ouvida e gosto que as 

minhas opiniões sejam divulgadas". 

Rainha 

13  Monitora F 30 Eu me apresento como uma flor  e com o  sol,  

né... pois eu estou  no mestrado  né..  

aprimorando meus conhecimentos e o sol é a 

professora que esta me ajudando a crescer. 

Flor 

14  Observador F 49 Esse sol tem tudo haver comigo, eu sou do signo 

do sol, sou sagitariana, boto muito energia 

pessoal no trabalho, recebo do meu trabalho 

também muita energia,  trabalho como 

enfermeira há 25 anos... como educado há  24.. 

estou muito feliz de esta aqui...   dai a minha  

energia ensolarada 

Ensolarada 

15  Observador F 28 Eu gosto muito de borboleta, porque acho que é 

aquela história, que eu tinha que  viver a cada 

dia porque a vida é muito curta  então agente 

tem que aproveitar e ser feliz a todo o momento... 

e estou muito feliz de estar aqui.. aprendendo a 

fazer o grupo focal... 

Borboleta 

Quadro 2: Caracterização dos participantes do grupo focal 

Fonte:  Autora 
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Apêndice VII - Quadro de  Sentido X Desenhos 

 

Participantes Audição Tato Olfato Paladar Visão 

Cruz 

Vermelha 

Sol Interrogação Fantasma ? Doce e 

azedo? 

Panela 

Céu "Novo" Caminho Interrogação Boca Livro e 

toalha de 

fuxico 

Peixe Boneco e 

Nota musical 

Mão e 

lamparina 

Vidro  de 

perfume 

Árvore   com 

frutos doces 

e arvore com 

frutos azedos 

Tijolos 

amarelos 

Arco-íris Nota  

musical 

Boneco 

segurando 

balões 

coloridos 

Flor cheirosa Pote sorvete 

com bolas 

coloridas 

Relógio 

Coração Orelha com 

som 

Sol, arvore  e 

nuvens 

Frasco e inseto Uma carinha 

e um cacho 

de  uvas 

Livro,  

arvore, 

escada, 

nuvens 

Sol Estrela Barco Borboletas Limão Flor 

Sorriso Boneca 

segurando o 

canudo 

Tartaruga 

pensante 

Perfume e 

relógio 

boca com a 

língua de 

fora 

Mar e o sol 

Bombeiro Boneco 

sonhando 

Ampulheta Mistura de 

cores 

Muro Globo 

Nuvem Orelha Mão 

segurando 

um globo 

terrestre 

Boneco, mesa e 

livros 

Água Flor 

Lâmpada 

verde 

Sol Boneco Flor Carinha triste 

e feliz 

Sol atrás das 

nuvem 

Rainha Livro, 

carinha 

sonhando 

Véu Folha 

refrescante 

Barra de 

chocolate 

Colcha de 

retalho 

Quadro 3: Sentido X Desenhos 

Fonte:  Autora 
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