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Artigos Originais

PÓS-GRADUA(,:AO E MERCADO DE TRABALHO: POSSIBILIDADES E INCONGRUENCIAS

MASTER'S DEGREE ANDJOB MARKET: POSSIBILlTIES AND INCONGRUITIES

ELPOSGRADO y EL MERCADODETRABAJO: /AS POSIBILIDADES Y/AS INCONGRUENCIAS

A DSA R'R EIRO B RAQuEII.m '

In' NA M ARIA DE Al.Il EIDA ARAÚJ02

A.-. fÁTI.\IA CAR"ALlJO f ERNANOES3

otrabalbo objetitou investigar pelalJisiio de pás-graduandos e pos-graduados, suaspossibilidades e incongruéncias dial/le
o mercado de lrabalho em enfermagem. Trata -se de um estudo descritioo desenroluido com /0 enfermeiros em pos
gradua~lÍo e pás-gradnados (mestrado e doutorado) l/O Departamento de Bnfermagem da UFC. Os dados foram coletados
l/O mesdeabril de2002, atrarés de entreuista semi-estruturada.Aandlise dosdados permitiu constatar queaspossibilidades
trazidas pelapos-graduacáo sdo: "Possibilidades de amplia~lÍo dos conbecimentos", "Titulacdo paraconcorrer a concursos",
"Possibilidades de contribuir para mudancas mais efetitas JlO ámbito profissional". As expectativas para o mercado de
trabalbo foram: "Melbor aceitacáo", "Oportunidade de trabalbo e remuneradio compatitel", "staior espaco e valoriracáo
da pesquisa", Em rela~lÍo ao porque das expectatioas terem sido ou niio atendidas: "Consegui melbor desempenbo, visiio
ampliada, independéncia ¿¡ aprendizagem". "Faltam órglÍos de formento" e, por último, absorciio da demanda de pos
graduado: l/O mercado de trabalbo: "maior absor~lÍo l/O setorprivado", "Falla de concurso nas unitersidades com gral/de
demandadepos-graduados". Ccnclni-se que as expectativas ent sua maioria, témsidosuperadas, mas aindabd insatisfacáo
em rela~lÍo ao reconbecimento salarial, como também a carencia de COI/curso para absorrer esses profissionais.

UNITERMOS: Pós-graduacáo; Enfermagem; Mercado de trahalho.

Tbe uork aimed al intestigating, tbrougb tbe e),es ofpostgraduate nurses and postgradn ate stndents ofNursing, Ibeir
possibilities and incongruities befare tbe job market in Nursing. lt is a descriptite SII{{!I' deteloped untb /O nurses ubo
tcere eitber enga,~ed in a Master 's degree pro gram al' airead)' beld a Master's degree 0 1' a Doctorate, in tbe Department of
Nursing al UFC, Tbe dala uiere collected in Apri!of2002, tbrougb semi-structured interuieus. Tbe analysis ofdala allotoed
lIS loattesttbat tbepossibililies conieyedb)' tbeMasters degree are: 'Possibilities ofnmplificationofkI/OIdedge', 'Possibilities
ofcompeting in selection processes', 'Possibilities ofcontributing to more effectire cbanges in tbe professional domain',
Tbe expectations about tbe job market tcere: 'Betteracceptance', ' IVork opportunities ami compatible remuneratlon',
'Amplified opportunities and ralorization ofresearcb'. /1/ irbat concerns tbe reason for tbe expectations lo befuifilled al'
notfulfilled. '1gol betterpractice, amplifieduision, independence totrards learning', 'tbereisa lack of"[unding institutions'
and, finally, absorption of tbe postgraduate nurses' demand in tbejob marhet: 'Larger absorption in tbe prirate sector',
'Lack ofselection processes in unirersities uitb great demand ofpostgraduate professtonals', lt has been concluded tbat
Ibe majorily of Ihe expeclatiol/s has beel/ jilifilled, bul Ihere is slill dissatisfactioJl regardiJlg professioJlal appraisal
Ihrougb compalible salaTJ', as Il'ell as lack ofselecliol/ pl'Ocesses lo absorb Ihese proftssiol/aL"

KEY WORDS: ~Iasler's degree; Nursing; Joh markel.

Ellrab'ljo inmstigó, desde elpUJlIO de visla degnuluados )' alumuos de/JOslgrado, susposibilidades e il/cougmencias freule al
mercado de lrabajo el/elárea de el/fenl/ería, Se refiere a Ul/ esludio descriplil'O doude parliciparol/ /0 el/fermeros delcurso
deposlgrado y poslgraduados (.l/ti' lery Doclorado) eu el Deparlameulo deEufenuería de la UFC. los dalos se reul/ierou en el
mesdeabril de2002, a Irm'és deel/lmisla seme-eslmclurada. Elal/álisis delosdalas penl/itiócOllSlalar que las posibilidades
decurrel/les delpostgrado SOI/: "Posibilidades decrecimielllo delsaber"; "TilularidadparacOI/Cllrrir a col/Cllrsos"; "Posibilidades
de cOl/lribuciól/ el/ los cambios más eficaces del/lro delámbito profesiol/al". Ú1S e.lpeclalh'as /)({ra acluar en el mercado de
lrabajo jiterol/; "Ma)'OI' aceplaciól/"; "Oportul/idad de lrabajo)' remuneraciól/ compatible"; "Espacio I/{{(I'or)' valorizaciól/ de
la il/vestigaciól/", COI/ respeciO al porquéde las e.11JeClalil 't/S haber sido o l/O atel/didas: "CoI/seguí mejor desempelio, pUl/to de
lisia ampliado, il/depel/dencia al aprendizaje", "Fallal/ órgal/os de Fomel/lo"): por tíllimo, a/Jlvt('CI){{miel/lo de Úl demamúl
de poslgraduados el/ el mercado dellrabajo; "mt(l'or aprol'ecbamiel/lo el/ el seclor primdo", "falla de COI/Cursos el/ las
Imhersidades dOl/de hay una gral/ demanda de postgraduados", Se cOI/e/uye que la ma)'oría de las e_Ipeclalil'as jiterol/
sU/Jeradt«, pero lodlll'ía ba)' il/sati,jacciól/ COI/ relaciól/ al s/leldo, y COI/ lafalta de coI/curso que valore a e.ms profesiol/ales,

PALARRAS CL\VES: Poslgrado, Enfermería, Mercado de trahajo,

I ¡\lcstre cmcnfermagclll clíllico-cirúrgica, profcssora daU~J¡:OI~
l Doulol':mda cJ1ll'nfcrmagem pela Uni\'crsidadc Federal doCcadlUFC
j OOlllora. Pro(essoraAdjunta doDepartarncl1lo deEnfefmagl'IllIUFC. E·mail:afcana@ufc.hr
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lNTRODU{:AO

Urna proflssáo é qualquer vocacáo naqual conheci

mentos e disciplinas sao usados por alguém em benefício
deoutros, tamo orientando ouensinando, quanto servíndo
seus interesses ou bem-estar, através da prática de urna de

terminada arte ou ciencia.
As profissóes da saúde, como existern hoje, desen

volveram-se em respostas a demanda da expansáo tecno
lógica e populacional da primeira parte do século XX. As

novas profíssóes térn surgido como resultado do desenvol
vimento crescente deorganízacóes profissíonals e de rene
xóes multidisciplinares nas áreas deatencáo asaúde, diante

das novas expectativas de vida a luz da ciencia.
No mundo globalizado, no qual o acesso a informa

~ao é universal e a tecnologia e transíormacóes, ocorrem
rapidamente no modo de producáo, os profissionais do
novo milenio temquese ajustarema urna nova realldade'.

Devido ao universo de conhecimentos único e co
mum, as proñssñes de saúde lem que, freqüentemente,
avaliarsuasbases parao exercício e revísá-las atrav és de

pesquisas. Profissionais térn que transmitir estas infor
macóes a estudantes e murosprofissionais comexperien
cia semelhante, e térn ainda que disseminar os novos
conhecí mentos atrav és de periódicos especializados e
outraspublícacóes,

A enfermagem é urna proflssáo que é quase táo ve

Iha quanto nossacívtlízacío.Apalavra "nurse" é originária
do latim "nutrio", quesignifica nutrir e cuidar de, e pa
recem ter sido as principais atividades do enfermeiro des
de que se consolidou como proñssño-.

Marco é urna fronte íra, limile daquilo que se pre

tende desenvolver ou realizar noárnbíto do conhecimento

e da a~ao. No caso daenfermagem, o marco deve servir de
referencia a busca de respostas paraa construcáo do co
nhecimento, ao alcance de metas para a prática, e ao de
senvolvimeruo de experiencias na formacáo da pessoa. No

quetange a enfermagem, é necessário que, através domar
co,se possa identificar os significados favoráve ís115 buscas

da enfermagern e ao processo de formar enfermeirospara
o presentee o fu turo. Tais significados envolvemconceitos
fu ndamentals; habilidades, capacidades ou competencias
desejadas, valores essenciais as metas e aos prop ósitos da
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enfermagem. Quantn a fo rrnacáo profissional, o marco
conceítual deve servír de referencia para a elaboracño de
objetivos e para a selecño, orgaruzacáo e avalíacáo das ex

periencias, no contexto dasacñes ou dascondutas realiza
das. De cena forma, o marco deve funcionar como
"estrutura-guia" para apoiar e dar sentido as coisas que
fazemos e aos fatos que se passam no empreendimento
curricular. Em última instáncia,o marco deve, operacional

mente, servir a unidade de pensarnento e ao sentido das
acóes detodos osenvolvídos com assítuacñes curriculares,

principalmente os estudantes, os professorese osclientes.
Nas duas últimas décadas, a formacáo de profissio

nais de saúde tem sido objeto de díscussáo ern quase toda
parte, príncípalmente emdecorréncíadacrise dasaúde no

mundo. Parte importante da díscussño gira em torno do
papel da institui~ao universitária.

A Universidade é uma instítuícáo acadérntca com

prometida como ensíno, a pesquisa e a prestacáo de serví
co. Os tres aspectoscomportamobjetivosque, no casodos
profissionaís de saúde, sao considerados como capazes de
contribuir paraa melhoriado nível desaúde da populacño.
É também de aceítacáo corrente que a Universidade, por
reu nir docentes e pesquisado res, é capaz de favorecer a
cooperacáo e a permuta em nível nacional e íntemacíonal,

nocampo da ciencia e da tecnologías.
A partir da prirneíra metade da década de 70, a

expansáo naofertadevagas e nacríacño de novos cursos de
graduacño emenfermagem parao país, veio exigir melhor
formacáo docorpodocente, respondendo as necessídades
decapacttacáo doenfermeiro parao exercícío dadocencia,
assíst éncíae pesquisa. Inicíou-se, assim, a partir dasegun

dametade dessa década, a ofertadecursos de pós-gradua
~ao sensu-strito, que já vinham sendo estimulados, desde
1968, com a lei 5540, do Ministério da Educacáo, noseu
ilem b, do seuartigo 17. No bojo desse rnovimento, resul
tou a necessidade imperiosa da críacáo de um curso de
pós-graduacáo na regíáo nordeste, para que se pudesse,

gradatívamente, atender as características regionais eo de
senvolv ímemo do ensíno de enfermagern no país.

O ensíno de Pós-graduacño é atualmente, o nível

mais bem sucedido, é um segmento consolidado da edu
cacño braslleíra, tendocontribuídode forma decisiva para
a formarán de recursos humanos qualifi cados. Possihili-

Rev. RENE. Fortaleza, v. 6, n. 2, p. 18-25, malolagoslo 2005



Artigos Originais

tando um aperfeícoamento do sistema educacional como
um todo.'

OCurso de Mestrado em Enfermagem do Progra
ma de Pós-Graduacáo da Universidade Federal doCeará,
objetiva: desenvolver um profíssíonal capaz de avaliar,
critícarnente, a prática profissional nos campos do cui
dado, da pesquisa e das relacóes dos grupos, dentro da
vísáo humanística e social; propor alternativas para o
encaminhamento da solucáo de problemas detectados;
desenvolver habilidades de pesquisar visando o desen
volvimento da proflssáo como ciencia, arte e tecnología
e contribuir para a forrnacáo do perfil do profissional
do graduado em enfermagem, numa vísáo de trabalho
coletivo concretos.

Adiversidade e complexídade dos campos de atua
~ao profissional no mundo modernoestáo, há muito tem
po, exígíndo mudancas no processo de forrnacáo dos
profissionais. Mudancas queassegurem urna competencia
inteira (histórica, técnica e humana) . Nessa perspectiva, o
movimento de elaboracáo de propostas de Diretrizes
Curriculares para os cursos de graduacáo, trouxe urna
oportunidadederupturado atualmodelo deformacáo dos
profissionais, poís do ponto de vista legal, o inciso 1I do
artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases - LOB, abre espaco
para a flexíbílízacáo dos currículos de graduacáo, ao pro
porasuperacáodoatual modelode"currículos mínimos",
permitindo as Instituic ñes de Ensino Superior - lES
implementaremprojetos pedagógicos inovadores, capazes
deadequar a formacáo profissional as necessídadesdopaís
e das regíóes.

O desenvolvírnento científico e tecnológico está a
exigir urna ampla abertura para a diversidade e interdisci
plinaridade de conhecimento, propiciando relacóes e
ínreracóes deatores sociais, construindo saberes e prátí
cas que produzam novas tecnologias e novos conhecimen
to para os seres humanos. Neste espaco se inc!u i a
pós-graduacáo, cujo objetivo é fo rmarprofissionaiscapa

zes dedesenvolver pesquisa, ensino e líderanca na áreade
enfermagem, buscando melhoria da qualidade de vida e
desaúde da socíedade",

Épreciso formar profissionais capazes de enfren
tal'os problemas priorit árlcs de saúde da maioria de po
pulacáo na suaintegralidade, comequídade e efi cácia. As
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ímervencóessobreosproblemas desaúde requerem acñes
que se devarn orientarparaa aplícacáode conhecimento
muito além do que é, ho]e, considerado técnico-científi
co; envolvem dírnensñes no campo das relac ñes
ínterpessoais e institucíonaís, conflítos de valores e de
príncíp íos".

Um importante aspecto da pós-graduacño está no
simultaneo desenvolvimento intelectual, atitude crítica e
nas respostas que ospos-graduadospodem oferecer, aoobter
um conhecímento adequado da real ídade".

Sentimos a necessidade de estudar o mercado de
trabalho voltado ao enfermeiro ern pés-graduacáo e pós

graduado para descobrir quais as possibilidades e incon
gruencias diante do mercado de trabalho emenfermagem,
buscando compreender a realidade acerca dadocenciaem
ínsütulcóes de nível superior. Objetivou-se investigar, pela
vísáode pós-graduandos epos-graduados,suas possibilida
des e incongruencias diante do mercado de trabalho em
enfermagem.

METODOLOGIA

De acordo com estudo, buscamos investigar a vísáo

de enfermeíros em pós-graduacáo e pós-graduados, com

um método do tipo descriuvo, que é um tipo de estudo
onde"osratos saoobservados, registrados, analísados, das

síñcados e interpretados, sem que o pesquisador interfira
neles"9:49 Os dados foram coletados no mes de abril de
2002, com amostrade 10 profissionaisdeeníermagempós
graduados eemprocesso de pós-graduacáoatravés daapli
cacao de entrevista serní-estruturada contendo os dados
pessoais (idade, início e términodegraduacño, rnestrado e
doutorado, instituicáodeorígem,etc) equestñesqueabor
davarn sobre vínculo empregatícío, possíbilidades trazidas
pela pós-graduacáoe mercado de trabalho, alcancedas ex
pectativas e absorcáo pelo mercado de trabalho. Os dados
referentes ao perfil do profissional sao apresentados em
gráficos, parapermitir urna melhor vísualízacáo e compa
racáo e os demais dados foram analísados e categorizados
segundo sernelhanca de ralas ouexpressóes, Forarn respeí
tados os direitos das participantes da pesquisa, com suas
identidades mantidas em sigilo, de acordo com a resolu
~ao N"196/96 do ConselhoNacional de Saúde.
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ANÁLlSE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS

GRÁFICO I - DISTRIIlUlC;io DAAMOSTllA DEACORDO COMA
INSTlTlIlCÁO DE ORIGEM. FO RTALEZA, 2002.

D SIM

IIEM PA RTE

dedicam exclusivamente aos estudos devido o valor do
incentivo financeiro que Ihes sao dispostos serem insufi
cientesparasuamanutencáo nosgastos com a pés-gradua
\ao e sua vida cotidiana.

OLNA I

UECE

OUFC

IO UFBA
!

30%
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Caracterizando a clientela

Indagandoa estés sobresua jornada napós-gradu
a\ao cm relacño adedícacáo exclusiva, observamos que

enquanto mestrandos 5 mantiveram vínculoempregatício
e 5 dedicaram-sc com exclusívídade, já enquanto douto
randos 7 mantiveram vínculocomemprcgo e 5 nao. Nota
se queos estudantes, emsua maioria, aquicitadosnao se

Em relacáo aclientelaestudada, a amostra constou

de 10 pessoas onde 9 sao doutorandas e I doutor, emurna
faixa etáriaentre 25 e 45 anos, predominandoa Iaíxa de25
a 30 anos. Destes, 1 teve como instituicáo de origem a

UniversidadeValedoAcaraú (UVA), 05a UniversidadeES~I
dual doCeará (UECE), 05 a Universidade Federal do Ceará
(UFC) e 01 Universidade Federal da Bahia (UFBA) .

Percebe-se que a ídade dos pós-graduandos e pós

graduados vem acompanhando um perfil tracado pelos ór
gáos fomentadores quantoaforrnacáo de um jovem doutor,
Os participantescncontram-se ern urna fase desuavida onde
podem ser pessoas al tamente prcdutívas cm termos de co
nhecimentos ede retorno dos investimentos empós-gradua
\ao para a profissáo e, tamb érn paraa sociedade.

GRiFtCO 3 - DISTIllBlItCÁO DA AMOSTRA QlIANTO
AS EX PECTATIVAS SEREM ArENDIDAS EM REI,ICAO

,1 PÓS·GR\DlIAcAO. FOllTA LEZA, 2002.

Percebcrnos de formainequívoca,quea p ós-gradua
\ao na enfermagem brasileira e, rnais especificamente, a
oferta de Doutores em enfermagem cresceu significativa
mente nos últimosanos, noentanto,ocorre um crescímen

lo desigual , evidenciando que existem espacos a serem
conquistados, sendo urna das difículdades, a fLxa\ao de re
cursos humanos qualificados'',

Sendo indagados em rela\ao as expectativas serern su
peradasounao,4disseram quea pós-graduacíoatendeu todas
asexpectativas, enquanto6 relatararn que foram atendidas em
parte, Percebe-se que o fato da pós-graduacío nao ter sido

atendidaemalgunsaspectos deve-se principalmentea falta de
órgáos de fomento e nao ter reconhecimento ñnanceíro.

Aenfermagematravessa hoje no Brasil , uma fase de
revalorizacáosocial, nao apenas no árnbítodosaber técni

co-hospítalar, mas como urna ciencia datada de autono
mía, acumulando poder nocenáriodesaúdedopaís. Neste
meio, a principal diflculdade, tem sido, a insuficiencia, a
ínstabíl ídade e a ambigüidade do financiamento público
em relacáo asaúdee educacáo10

fá em relacáo ;1 absorcáodos pos-graduadosno mer
cadode trabalho, 5 disserarn seremabsorvídos, 2 disseram
quenao e 5, em parte. Eque esta absorcáo se dá mais nas

insti tuicñes privadas (GRÁFICO 4). Porém, atualmente a
insercáo no mercadode trabalho, paraa(o) cnferrneira(o)
profi ssional na condícñode cmpregado comamparo legal,
já nao está tao fáci l, o que justifica as preocupacóes em
compreender as novas conducñes ou padrñes de prepara

\ao para atenderas exigencias do ambiente competi tivo de

o meSUildOl

. doutorad o

sem vinculocom vinculo

5

GRÁFICO 2 - D1STRIBUlCÁO DAAMOSTIlAQlIANTO ,lO
VfNClIl.O EMP REGAT[CIO DlIR\ NTE O MESTt~IDO E

IJO llTORA DO. FO RTALEZA, 2002.

2

3

7 \----

8

, 1-----
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rnáo-de-obra espec íalízada' l.OEstado nao consegueseres
ponsabilizar pelo financiamento da saúde e, além disso,
direciona parte significativa dos recursos dísponíveís para
o setor privado10.

[JSIM

50% [J NAo

[J EM PA RTE

GRÁFICO 4 - OISTRIBUI r;AO DAAMOSTRA EM REL\~íio A
ABSORr;AO DOS PÓS-G RADUADOS NO MERCADO DETRABALIIO.

FORTALEZA, 200z.

INTERVALO DE INGRESSO NA PÓS-GRADUAt;:ÁO

Para melhor compreender o perfil do proflssíonal
que ingressanapós-graduacáo, procuramos observar o in
tervalo de tempo que os mesmos levam da graduacáo para
o mestrado e domestrado parao doutorado.

TABEIA 1: DISTRIBUI r;AO DO PERFIL DO PROFlSSIONAL
QUANTO AO INTERVALO DE INGRESSO NA PÓS-GRAD UA~íio

STRICTO SENSU. FORTALEZA, ZOOZ.

Anos Gradua~ao/Mestrado Mestrado/Doutorado

Menos de uroano 02 O;

1·2 anos 01 01

2·3anos OZ 01

3-4 anos 01 01

4-5 anos - DI

, -6anos - 01

6-7anos - -

7-Sanos DI -
8 anos a mais 03 -

TOTAL 10 10

Observamos que o intervalo entre a graduacáo e o
mestradomostrou queapesar da maioria ingressarcom até
5anos de graduacño, ainda exístem profíssíonaís que pro
telam sua procu ra pela pés-graduacáo, enquanto que o in
tervalo do mestrado para o doutorado é vísfvel o ímedíato
engajamento no doutorado. Entende-se este fato dcv ído 11
falta de estímulo apesquisa durante a graduacáo, ao ínte-
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resse ementrar logo nomercado de trabalho levando com
isso a urna adequacáo;porém, urna vezíngressono mestrado
oenfermeiro envolve-senapesquisa, consegueatingir suas
expectativas e cresce o interesse em alcancar melbor nível
intelectual e profissionallevando-o ao ingresso no douto
rado, commaior brevídade. Em busca de qualificacáo pro
fissional e satísfacáo pessoal, procura-se ingressar na
pés-graduacáo, com isso cria-se expectativas futu ras que
sao percebídas quando outros pontos importantes foram
questíonados pelosp ós-graduandosdaamostraequeserño
expostosa seguir em categorias.

Passibilidades com a p ós-graduacáo

Ser um profissional graduado significa um mundo
de oportunidades de realizacáo profissional, inclusive a
consciencia de que o conhecimento é infinito, fato este
queleva a muitos enfermeiros buscar urna p ós-graduacáo,
Omercado de trabalho busca o conhecimento como forca
produtiva porexcelencia. Após-graduacáo traz consigo re
alízacáo profissional e muita possíbilidades frente ao mer
cado de trabalho e a profíssáo .

Após-graduacño me trouxea títularáo paracon
correr a concursos.

Possibilidades de ampllacáo dos conhecímentos.

Me Irouxe autonomia, autoconfianca, melhor
desernpenho profissiona!.

Agora tenho um currículo compeütívo, urna li 

sao rnais ampla do mundo, da proflssáo e da
enfermagem.

Possibilidade decontribuir para rnudancas rnais
efcuvas no amhilo profissional.

As falas revelarn que muitos profissionais véem a
pós-graduacáocomo urna formade realízacño pessoal, rnu

danca de pensarnentos e conhecimentos, e ainda, como
possibilídades departicipar cmconcursosde urna maneíra
mais competitiva. Al ém disso, relata-se ainda a melhoria
do desernpenho profissional, ou seja, a solídlflcacño do
fazer da enfermagem, incluindo no mesmo um saber.



As mudancas no mercado de trabalho da enferma
gem estáo sernpreseudoobservadas numa relacáocontextual

como desenvolvímento gerencial de rnudanca entreos1'0
vos, tanto no macro como no mícrossístema, ondea preo
cupacño maior é acompanhar as novas conquistas da
tecnología eaorncsmo tempo cornprovar a participacño de
suas a~oes como c¡¡~ncia de íntervencñes teórico e prática,

de importanciapara a vida diante das constantes varlacñes
de mudancas das políticas desaúdc'",

O profi ssional é aquele que sabe pensar e refazer
sua profíssño, sua fo rmacáo deve ser baseada em um

questionamento reconstrutívo. namultidisciplinaridade, no
aprender aaprender, buscando nacornunícacáo doconhe

cimento um desafio e obra comum. É imprescindível o
retorno aun íversidade, para urna reconsuucño constante
dosaber!' .

Expectativas para o mercado de trahalho

vívemos ern urn país ern que o mercado de trabalho

exige cada vez maís, qualifica~ao proñssíonal de hom nlvel,

Porisso, busca-sea pés-graduacáo emenfennagemparaaprí
moraro obíao de trabalho naeníermagern, o cuidado.

Melhor acei tacáo.

Oportunidade de trabalho e rernuneracáo como
paúvel.

Maior esparo e valortzacáo da pesquisa.

Ampliar oportunidades para concurso, paraefe
liva~an de professor e assístencíal.

Énfase na real ízacío de prncedimemos cada vez
rnais especializados e humanizados.

As expectativas quantoao mercado de trabalho rnos

trarn-se deacordo com asfalas numa constante entreopor
tunidade deemprego estável, reconhecimentoecrescimento
profissional. No Brasil, ultirnarnente, os programas de pós
graduarño vem assurni ndo definitivamente a rcsponsahili
dade da produráo do conhecimento cm enfennagem nos
grandes centros urbanos,especialmente, nas universidades
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da regíáoSudeste. Ficam evidentesaínda queas tendencias
doenfenneiro embuscar seuexercícíoprofissiunal dequa
lídade e eficiencia, fortalecendo seu conhecimento cientí
fico e sua arte de cuidar como sobrevívéncía nas culturas

dos grupos organizados, evitando o aumento da
rnarglnalizacáo profissional'".

o()()NIUC d:1S expectativas teremsido ounñoatendidas

Com a pós-graduacáo espera-se conseguir nao ape
nas maís conhccimentos,como tarnbém oportunidades para
aplicá-Ios, e incentivo para que taís conhecimemos seiarn

aplicados de forma gratificante. ~o entanto, multas vezes,
percebe-se que a valorízacáo do profissional qualificado

vern de forma maís lenta.

Consegui melhor desempenho, lisao ampliada,
independencia aaprcndízagern .

Oportunizou sallo qualítativo como profissional
e ser humano"

Nao melhorou rcmuneracáo, devido alentídño
dos processos.

Faltam órgños de fo mento.

Analisando as falas podemos ver queo crescimento
pessoal e profissional com ínovacáo e ampliacáo é urna

certeza, noentamo, aludaespera-seoportunidadesdeaher
tura de concursos e remuneracáomaís digna.

Ao discutirquestñes do processo de formacáo, per

cebe-seque o proflssional modcrno deve se constituir em
sujeito histórico, capaz de inovar mas, sohrerudo, humanizar
a ínovacáo; capaz de ter a competéncía questíonadora e
reconstruuva 12.

Absor~ao da demanda dos pós-graduados no
mercado de trabalho

No día-a-díado mercado de rrabalho emsaúde, nos
deparamos com Incongruéncíasquevao alémdo perfil pro
físsíonal, desuapós-graduacáo, quesaoa absorcáo profls

slonal, ernpregos tempontríos sem reconllecimento da
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tí tulacáo e sem estabilidade. Após-graduacáo nao pode
resolver essa adversidade já que nido é quesüo de decísáo
política.

Com a pós-graduacáoa expectativa édequeo merca
dodetrabalho absorva e remunereadequad:unentea deman
da de mestres e doutores. Muitas vezes essa ínsercáo nao se

dá de forma adequada por coma de entraves burocráticos,
falta de incentivo e pouca aberturade concursos.

Acada ano váríos enfermeiros saem pós-gradu

ados e concursos só de 10 em 10 anos e com
poucas vagas para absorver esses proñssionais.

Malar absorcáodo trabalhode enfe rmagemestá

no setor privado.

o mercado de trabalho absorve o enfermeiro
mals nao prioriza o profissional, nao diferenci
ando por conta de sua pós-graduacño,

o mercado que mais absorve é a uníversídade,

devido 11 carencia de professores pos-graduados.

Falta de concursos públicos restringtndo-se a
professor substituto.

As falas deíxam cIaro queomercadodetrabalhoabsor

ve em parte a demanda de pós-graduados, no entanto aínda
deíxaadescjar naprioridade e reconhecimento.Outra exposí

~ao importantedizrespeito 11 entrada nas universidades,quese
dáporconcurso quedemorarn anos paraacontecer.

Aenfermagemvern acompanhando :L~ mudancasdo
mundo moderno, adequando-se ás novas tendencias do
mercado de trabalho, paravarías pós-graduacóes, queexí
gem seríedade, responsabilidade e capacnacáo profissio

nal de quem trabalha com a saúde e a vida.
No cotidianodomercadodetrabalho ern saúde exis

tem contratn ras de resistencia ao novo sistema de presta

~ao de servícos, desvinculado das leis trabalhístas, diante
de um mercado de programas de saúde como servícos que

oferecem pagamentospor tarcfas sem vínculoempregatício,
11 margem dos direitos trabalhístas, tradícíonaís do antigo
sistema.Torna-se, aínda, maisvislvel a necessidadedegru
pos organizados com cultura de resistencia :15 manipula-
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~oes ideológicas, mediante a construcáo de padrees cultu
rais definidos11.

Nao se trata deapenas frearrnos ou inibirmos a pes
quisa, mas o desafio de coloca-laao servíco dosseres hu
manos, em detrimento da ética pequena, a do mercado e
lucro. Portanto, a educacáo deve abrir as portas para o

mercado de trabalho, onde o profissional possa desenvol
ver todo o potencia! de crescímento da proííssáo" .

É objetivo da educacáo permanente, torna-se am
pliada e repensada a cadadía, nointuito de manter-seadap
tada as novas alterac ñes na vída profissional, sendo vista

como umcontinuo navida de um profissiona! , contribuin
do para a formacáo do seu senso crítico e capacidade de
agir.Acducacáo deumprofissiona! deve leva-loa construir
urna consciencia de mundo que fundamenteseu papel so
cial , enqnanto trabalhador e cldadáo!" . Sendo que a pós
graduacáo abre o caminho para embasar o conhecimento
da enfermagem, principalmenteatravés do incentivo 11 pes
quisa, daqual os proflssionais desenvolvemum sensocríti
co, buscando a reformulacáo de diretrizes emseus locais
de trabalho como meio de buscar rnelhoría da prática de
enfermagem, ou seja, embasar urna prática em umconhe
cimento científico solidificado e reflexivo.

Q programa de pós-graduacño stricto-sensu tem um
papel fu ndamenta! na qualíñcacáo proflssíonal, visto que
incute em seus programas a necessídade de urna prátíca
comprometida, envolvendo ensino, pesquisa e assíst énc ía,

Vale ressaltar queo sabercientífico auxilia no refinamento
da competencia proflssíonal, favorecendo a autoconflanca

e um agir com autonomia, na perspectiva de mclhoria do
atendimento 11 saúde da populacáo e clevacáo do padrño
proñssíonal '" .

CONS IDERAI;ÓES FINAIS

De acordo com o que foi pesquisado, observamos
quea procura pela pós-graduacáotem crescido como tam

bérn o intervalo de tempo entreagraduacáoe a pós-gradu
a~ao a cada dia, vemdírninuindo.Váriassaoasexpectativas
e que, ern sua maioria, estas tém sido contempladas no
melhor desempenho e vísáo profissional ampliada como
também uma maio r abertura e absorcño do mercado de
trabalho e reconhecimento profíssíonal.



Percebemos tamb érn ínsatístacáo devido ao fator

salarial e falta de concurso público urna vez que a rnaior
absorcáo provémde ínstitulcóes privadas, ondeo profissi
onal é absorvído maís nao príorízado como um trabalha

dorbern qualífícado.Após-graduacáoincentivaa formacáo

de profissionais de senso crítico, comcapacídadede reso
Iucáoe apto a buscarsernpre maís parao seu conhecimen

to, no entanto o mercado que absorve esse mesmo
profíssíonal é restrito e, em alguns casos, despreparado

para se adaptar ao potencial do proflssional que absorve.
Sugerimos a partir do analísado, rnaior incentivo 11

pesquisa desde a graduacáo como fOI111a de concretizar o
conhecimentoeaumento do incentivo financeiro11 pesquisa
e pesquísador paraquesepossa dar contínuídadee avance

científico-profissional, reconhecimento desse profissional
em váríos ámbitos, rever a abertura de efetiva~ao pública
para oportunízar rnaíor número dos proflssionais pós-gra
duados,estetra balho merece porsuas questñes inovadoras

ser levado a urna análise crítica do estudo no sentido de
investigannosdentro docontextodessesprofissionais ques
toes levantadas, tais os benefícios da pós-graduacáo em re
lacáo11 profissáo,como crescimento profíssíonal oupessoal,
o que diferencia as lnsutuícóes privadas das ínsutuícñes
públicas em termos de absorcáo dos proííssionais.
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