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Resumo: Ultimamente a questão do adoecimento, da desistência e até de suicídios de pós-

graduandos têm sido pautada nos meios de comunicação. A temática, de silenciada, passou a 

ser debatida. Por meio desta proposta de trabalho, que se situa no interior da Pedagogia 

Universitária, visamos suscitar o debate sobre estas questões que envolvem os estudantes da 

pós-graduação (PG) stricto sensu. A condição de permanência e outros aspectos que 

envolvem o estudante, está apresentando desafios teóricos que precisam ser enfrentados a fim 

de entender esse fenômeno complexo e pouco explorado, que é o sofrimento, a desistência e 

no limite a assunção de atitudes extremas por parte do discente para manter-se na PG. Que 

fatores vinculados aos estudantes – aspectos psicossociais – e que induções institucionais 

(fluxo, Tempo Médio de Titulação, vinculação avaliação-financiamento, produtivismo e 

´capitalismo´ acadêmico, entre outros) estão provocando este movimento de ´fidelização´ ou 

não do pós-graduando? Como entender e ajudar o discente desse nível a passar, sem traumas, 

por essa “odisseia de uma fase de vida” (ARAÚJO, 2006)? Que contribuições teóricas 

poderão ser agregadas a partir das pesquisas sobre os processos de afiliação institucional e 

intelectual de Coulon (2008), bem como as contribuições de Bourdieu (2002) sobre o poder e 

o poder simbólico no interior das instituições, nas relações entre os envolvidos com a PG? 

Objetiva-se, a partir de elementos da teoria e da revisão de literatura, analisar como são 

vivenciadas as experiências estudantis no decorrer da PG visando trazer novos aportes 

teórico-empíricos para a compreensão dos processos de afiliação na PG naquilo que diz 

respeito às questões interpessoais e às institucionais.  A teoria da afiliação não surgiu nas 

instituições de PG, mas percebe-se um movimento que leva o uso de categorias utilizadas para 

análise da condição de permanência estudantil no ensino superior, sobretudo a partir de 

evidências postas por uma empiria que desafia a alargar o alcance da categoria para entender 

quais elementos são determinantes para que o processo de afiliação institucional seja ou não 

alcançado. Muitos discentes da PG dividem suas vidas entre antes e depois de frequentarem 

os cursos de PG, visto que uma espécie de afiliação institucional formal tem sido forçada, já 

que o modelo introduzido pela CAPES, prioriza o fluxo, visando melhorar os rankings, seja 

do programa, da Instituição ou do país, provocando o estilhaçamento do conceito de 

avaliação, como sinônimo de formação. Isto evidencia a compreensão de que a pressão 

exercida pelas induções externas leva ao adoecimento dos pós-graduandos.  
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Introdução 

 

Em período recente a questão do adoecimento, da desistência e até de suicídios de pós-

graduandos vem tornando-se pauta nos meios de comunicação. O assunto, da condição de 

invisível/silenciado, passou a ser debatido. Por meio deste trabalho, que se situa no interior da 

Pedagogia Universitária, mas especificamente da pós-graduação (PG), visamos suscitar o 

debate sobre estas questões que envolvem os estudantes da PG stricto sensu. A condição de 

permanência e outros aspectos que envolvem o estudante estão apresentando desafios teóricos 

que precisam ser enfrentados a fim de entender esse fenômeno complexo e pouco explorado, 

que é o sofrimento, a desistência e no limite a assunção de atitudes extremas por parte do 

discente para manter-se e concluir a PG. 

 Se de um lado temos dados reveladores que demonstram o crescimento da PG no 

Brasil
3
, de outro aumentam as críticas sobre o que vem acontecendo com as Instituições de 

Ensino Superior (IES), com os Programas e os personagens envolvidos com a PG, 

destacando-se os pesquisadores e pós-graduandos. Portanto, faz-se necessário análises que 

busquem investigar quais fatores envolvem as condições de permanência na PG e estão 

associados ao mal-estar nesse nível.    

Os fatores vinculados aos estudantes são de duas ordens: aspectos psicossociais 

(angústia, ansiedade, depressão, pânico, sentimento de não pertencimento etc.) e induções 

institucionais (fluxo, Tempo Médio de Titulação (TMT), vinculação avaliação-financiamento, 

produtivismo e ´capitalismo´ acadêmico, entre outros). Tais fatores são determinantes no 

movimento de ´fidelização´ ou não do pós-graduando, em outros termos, estes levam ou não o 

estudante a completar o processo de afiliação institucional e intelectual (COULON, 2008).  É 

necessário, então, um olhar mais atento acerca das condições de permanência na PG, a fim de 

gerar um movimento que leve à compreensão e desenvolvimento de formas de ajudar o 

discente desse nível a passar, sem traumas, por essa “odisseia de uma fase de vida” 

(ARAÚJO, 2006).   

As pesquisas sobre os processos de afiliação institucional e intelectual de Coulon 

(2008), bem como as contribuições de Bourdieu (2002) sobre o poder e o poder simbólico no 

interior das instituições, fornecem subsídios teóricos para pensarmos as relações entre os 

envolvidos com a PG, especialmente pesquisadores orientadores e seus orientandos. Tem sido 

possível, a partir de elementos da teoria e da revisão de literatura, analisar como são 

                                                             
3 Os dados que tratam do crescimento da PG brasileira (número de matriculados, de programas e cursos) estão 

disponíveis no Relatório da Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Nacional de Pós-Graduação 

(PNPG) 2011-2020 (www.capes.org.br). Complementarmente observa-se que pelo menos 35% da avaliação via 

Plataforma  Sucupira refere-se especificamente ao corpo discente (embora não isoladamente). 

http://www.capes.org.br/


 

vivenciadas as experiências estudantis no decorrer da PG visando trazer novos aportes 

teórico-empíricos para a compreensão dos processos de afiliação na PG naquilo que diz 

respeito às questões interpessoais e às institucionais. Em um sentido mais estrito, quais seriam 

as disposições e variações individuais (LAHIRE, 2004) e quais seriam as condições macro e 

micro institucionais que levam o estudante a afiliar-se.  

Faz-se importante destacar que a teoria da afiliação não surgiu nas instituições de PG
4
, 

mas percebe-se um movimento que leva o uso de categorias utilizadas para análise da 

condição de permanência estudantil na educação superior. sobretudo a partir de evidências 

postas por uma empiria que desafia a alargar o alcance da categoria para entender quais 

elementos são determinantes para que o processo de afiliação institucional e intelectual seja 

ou não concluído.  

Boa parte dos discentes da PG dividem suas vidas entre antes e depois de 

frequentarem o mestrado/doutorado, visto que uma espécie de afiliação institucional formal 

tem sido forçada, já que o modelo introduzido pela CAPES, prioriza o fluxo, visando 

melhorar os rankings, seja do programa, da IES ou do país, provocando a ressignificação do 

conceito de avaliação, na perspectiva formativa. Isto evidencia que a pressão exercida pelas 

induções externas é um dos fatores geradores do adoecimento dos pós-graduandos.  

 

A in/visibilidade do mal-estar na PG: pautas nos meios de comunicação e revisão 

de literatura 

 

O mal-estar na PG é causado, entre outros fatores, pelo desencontro de expectativas 

entre os pós-graduandos e aquilo que encontram e precisam adotar na/a ambiência dos 

programas de PG. O “princípio de realidade” (FREUD, 1978) com que são confrontados os 

discentes cria um locus de desencontros e de dificuldades ou no limite, impossibilidades de 

afiliação institucional e intelectual, dada a compulsoriedade de construírem novos habitus e 

modus operandi e de aceitarem entrar em um ´jogo´, com regras rigidamente pré-

estabelecidas, condição para o desenvolvimento do mestrado ou doutorado conforme o 

projetado. Nesse espaço os pós-graduandos carecem de visibilidade e não encontram ou 

encontram espaços reduzidos para o exercício do protagonismo. 

                                                             
4 É o próprio autor (2017a, p. 177) que afirma: “Penso que algumas das noções que desenvolvi podem ser 

exportadas para outros ciclos de ensino, em geral cada vez que se coloca a questão de uma transição, de uma 

passagem entre um ciclo de ensino e outro”. 



 

Ao falar de visibilidade
5
, como ponto de partida, estamos levando em conta seu 

oposto, a invisibilidade, fenômeno que torna explícita a existência de algo ou alguém real, que 

ocupa um espaço/tempo, mas que não é percebido ou suas manifestações, embora prenhes de 

materialidade, não são avaliadas ou valorizadas na sua completa dimensionalidade. Formando 

um todo dialético a in/visibilidade, nesta perspectiva, envolve os pós-graduandos. Os 

discentes justificam, institucionalmente, a existência de um programa de PG. No entanto, se 

pensarmos em termos de sistemática de organização e funcionamento de um programa, a 

condição dos discentes é muito mais de sujeitos-sujeitados do que de protagonistas. Embora 

muito se fale em coletivo, de implementação de posturas dialéticas no tocante a ações 

pedagógicas e institucionais e de participação nas decisões e relações dos envolvidos em um 

programa, o que acaba predominando na prática, no que diz respeito aos discentes, é a 

perspectiva sistêmica, segundo a qual eles se preparam, ingressam no programa, cumprem as 

atividades regimentalmente previstas e concluem suas dissertações ou teses e tornam-se 

egressos. Mas a que preço esse processo acontece?    

Alguns aspectos tornam mais visível, explícito o sentimento de mal-estar na PG. A 

“jornada” da/na pós-graduação (MESCHITTI, 2017) ou a “odisséia”
6
 (ARAÚJO, 2006) e o 

que no decorrer desta acontece nos programas de PG é um processo visualizado e expresso 

com palavras como se se tratasse de uma área/período/fase cinza, de enfrentamento de muitos 

percalços e de empreendimento de esforços, por vezes, quase que sobre-humanos. Bengtseni, 

Robinson e Wisker (2017) falam de “penumbra” e “escuridão” para referir-se ao 

espaço/tempo do doutorado. E na medida que a afiliação institucional e intelectual 

(COULON, 2008) falha ou deixa a desejar, para além do suporte institucional e da relação 

com o orientador, os pós-graduandos sobrevivem na sua trajetória formativa e de vida na 

medida que criam e se utilizam de redes de relações, seja com colegas, seja com familiares e 

amigos, instituindo uma “pedagogia expandida”.  

Quando os apoios institucionais previstos são insuficientes para dar conta das 

necessidades, são acionados os apoios extra-institucionais, informais. E fica claro nas 

pesquisas que o apoio é necessário e não o tendo clara e explicitamente na instituição, os pós-

graduandos vão ´tateando´ e buscando outros apoios para enfrentar essa jornada. A maioria 

consegue. Alguns sucumbem. 

                                                             
5 Nossa abordagem aqui está referenciada na obra de Costa (2004). O autor, no processo de pesquisa para sua 

pós-graduação em Psicologia Social na USP, faz uma extensa revisão de literatura sobre o fenômeno da 

invisibilidade, complementado com sua inserção no trabalho dos garis da cidade universitária da Instituição. Ao 
vestir o uniforme de gari e somar-se ao trabalho deles passa a perceber que, para os transeuntes ele deixa de ser 

pós-graduando e, na condição de gari, ingressa no espaço-tempo da invisibilidade.  
6 Os autores europeus, particularmente após a implementação do Processo de Bolonha (PB) ao falarem de Pós-

graduação referem-se mais ao doutorado, uma vez que o mestrado é profissional e neste a pesquisa não é 

atividade central como o é no doutorado. 



 

No Brasil, além de a história da PG ser recente, os estudos e pesquisas que focam os 

discentes são poucos, de espectro reduzido e abrangendo predominantemente a área de saúde 

e, mesmo quando o são de outras áreas, o privilegiamento é para aspectos psicossociais, com 

destaque, porém para a relação entre pós-graduação e depressão, stress, coping (estratégias de 

enfrentamento) burnout e aspectos estressores em geral. Além disto há alguns 

estudos/pesquisas que tratam da relação orientador-orientando.  

Antes de discorrer sobre as pesquisas que abordam os aspectos mencionados acima, 

apontamos alguns fatos, episódios, acontecimentos relacionados à PG e corpo discente que 

figuraram recentemente em jornais e revistas, com repercussões nos meios de comunicação de 

massa. Ao tratar destas notícias temos presente o quanto são ou podem ser episódicas, mas ao 

mesmo tempo o quanto de “valor-notícia”
7
 podem constituir-se, preenchendo o critério de 

“noticiabilidade” (SEIXAS e ALVES, 2017), de tornar-se notícia a ser veiculada e gerar 

reações, providências etc. 

Uma notícia publicada na Folha de S. Paulo, no dia 27 de outubro de 2017, cujo título 

é “Suicídio levanta questões sobre saúde mental na pós”
8
, seguida do informe “Estudante de 

doutorado se matou recentemente dentro de laboratório da USP”, complementado com o 

destaque: “Incertezas do período, uma etapa crítica para seguir na carreira acadêmica, podem 

piorar saúde mental” (MORAES, 2017a). Esta, como tantas outras notícias, poderia ter 

aparecido e em poucos dias o seu espaço seria preenchido por outras e o assunto ter entrado 

para o ostracismo. Não foi o que ocorreu. Esta serviu como gatilho para outras, o assunto 

passou a ser pautado, demonstrando “valor-notícia” que possui ou a noticiabilidade. 

No dia seguinte, em 28 de outubro, a Revista IHU on-line (2017a) da UNISINOS, 

disponibiliza uma espécie de resenha do artigo, reproduzindo depoimentos e analisando 

algumas das causas e dos personagens que podem ser apontadas/os como desencadeadores de 

distúrbios, como é o caso da crise econômica, as dificuldades da escrita, os orientadores e 

reforçando que há poucas pesquisas sobre a temática. No dia 20 de dezembro de 2017, a 

Revista (2017b) volta ao assunto novamente com a reportagem: “Estudantes de mestrado e 

doutorado relatam suas dores na pós-graduação”. O que chama a atenção neste texto da 

Revista é o fato de, na sequência da publicação do artigo pela Folha, 272 pós-graduandos 

terem enviado espontaneamente seus depoimentos, falando das suas agruras, suas 

dificuldades, problemas com o curso, com os orientadores, enfim, uma série de revelações 

confirmando aspectos levantados pelas reportagens.  

                                                             
7 Questionam Seixas e Alves (2017, p. 157): “Do que trata notícia? (...). Em grandes linhas, trata-se da qualidade 

de evento/pessoa/assunto virar materialidade num espaço ou produto que se diz informativo e/ou jornalístico”. 
8 Complementar a este artigo, na mesma página, na parte inferior do Jornal aparece a seguinte manchete: “Cortes 

no orçamento da ciência e crise das federais agrava a angústia do estudante”.  E à direita, uma coluna que faz um 

inventário dos “Mitos sobre suicídio”. 



 

Retomando as reportagens da Folha de S. Paulo, no dia 20 de dezembro, o assunto 

volta ser pauta, agora com um aprofundamento dos aspectos que haviam emergido na 

primeira reportagem. A manchete é: “Universidades não têm diagnóstico da saúde mental dos 

alunos de pós”, secundada pelo complemento: “Folha questionou 21 instituições brasileiras; 

para especialistas, percepção sobre o tema é falha”. E na margem direita, uma análise com o 

título: “Orientadores pensam que é preciso impor dificuldades” (MORAES, 2017b). Esta 

reportagem revela, por exemplo, que algumas IES não responderam, outras explicitaram não 

contar com nenhum serviço de apoio e outras tratam de forma marginal questões como a 

organização de serviços de acolhimento e apoio aos pós-graduandos.  

Em continuidade, Orsi (2018), com reportagem na Gazeta do Povo de Curitiba, utiliza 

uma metáfora chocante ao afirmar que há algo de “tóxico no mundo da pós-graduação”, 

fazendo um apanhado sobre notícias, seja de jornais, seja de revistas científicas ou não sobre a 

temática, sintetizando com o subtítulo: “Pesquisa com estudantes de mestrado e doutorado 

conclui que eles têm seis vezes mais chance de sofrer de ansiedade e depressão”. 

Com o título: “Unicamp começa a implantar ações contra assédio e violência sexual”, 

em 24 de junho de 2018, Moraes (2018) retoma suas reportagens tratando do assunto. Com o 

subtítulo: “Calouros deste ano já receberam cartilhas que tratam do tema e de como agir caso 

sejam vítimas”, o repórter trata de iniciativa que considera pioneira nas IES do país, isto é, a 

entrega de uma cartilha ao discente quando ingressa, contendo explicitações da ágama de 

problemas que poderá ter que enfrentar e a elaboração de um protocolo de “boas práticas”, 

com as opções que o aluno poderá tomar e com iniciativas da universidade em termos de 

oferecer acolhimento e apoio. Além da Procuradoria, a IEs contará com a criação da 

“Secretaria de Atenção à violência sexual”, visando acolher e desenvolver um trabalho para 

combater o assédio e outras manifestações que possam causar mal-estar ao aluno. É uma 

proposta que envolve todos os segmentos da Universidade e que visa tornar públicos os 

atentados que ocorrem, inibi-los, enfim criar uma ambiência propícia para que a IES cumpra o 

papel que regimentalmente se propõe. 

Das páginas dos jornais, o assunto passa a ser veiculado também por revistas. A 

Revista Galileu divulga reportagem de capa com a manchete: “Por que a pós-graduação deixa 

os alunos doentes” (PASSOS, 2018), repercutindo as notícias que saíram nos jornais, 

resultados de pesquisas, depoimentos de pós-graduandos, memes que viralizam e dando dicas, 

na linha do “como sobreviver a pós” (http://comosobreviveraodoutorado.com/), enfim 

adensando dados, informações e opiniões, tornando mais evidente o quanto a questão é 

complexa e exige mais pesquisas e aprofundamento.  E, finalmente, em artigo de opinião, na 

Revista CartaCapital, o colunista Thomaz Wood Jr (2018) escreve texto com o título: “Pós-

http://comosobreviveraodoutorado.com/


 

graduação faz mal à saúde”, batendo na mesma tecla dos artigos anteriores, trazendo contudo 

novas questões, números etc., ressaltando a necessidade de mais pesquisas e da assunção de 

protagonismos pessoais e institucionais para fazer frente àquilo que assume dimensões de 

calamidade, porém ainda bastante silenciada.  

A fim de adensar a discussão, dos jornais e revistas semanais passamos para uma 

breve revisão da literatura sobre a temática, a partir de publicações em revistas científicas, 

teses e dissertações defendidas no país. Nesses trabalhos, como também ocorre nas notícias de 

jornais e revistas, o principal foco é o stress, burnout, enfim, o sofrimento mental, as 

manifestações psicossociais e seus efeitos sobre os agentes envolvidos com a PG e, mais 

precisamente os discentes. 

Em termos de artigos científicos, um dos primeiros a que se teve acesso é o de De 

Meis et al (2003). É uma pesquisa feita com alunos da PG e professores do departamento de 

Bioquímica Médica da UFRJ. Os autores tornam explícito, pelos resultados da pesquisa, que a 

competição, a pressão por produção, os rituais de passagem (ingresso, qualificação, defesa, 

publicação do primeiro artigo, manter-se ou ingressar no mercado de trabalho etc...), a 

diminuição de recursos para a pesquisa, entre outros aspectos, provocam stress, burnout e 

outros problemas psicossociais, que acabam prejudicando os envolvidos com a PG, os 

resultados das pesquisas, a IES e o próprio país no jogo competitivo internacional.  

Outra pesquisa da área biomédica, trata da relação entre sofrimento mental e formação 

de pesquisadores (LOUZADA e SILVA FILHO, 2005). Os autores destacam que o 

sofrimento psíquico dos pós-graduandos aparece de diferentes formas e por variados motivos, 

sendo principalmente aqueles relacionados a dificuldades institucionais no que diz respeito ao 

financiamento da pesquisa, por exemplo, bem como ao próprio processo de desenvolvimento 

do curso visando construir-se pesquisadores. 

Duque, Brondani e Luna (2005), desenvolvem pesquisa objetivando “identificar e 

avaliar possíveis fatores desencadeantes de estresse em pós-graduandos de diferentes áreas da 

Medicina Veterinária” (p. 136). Fazem um inventário dos fatores considerados estressores, 

que não diferem daqueles detectados pelos outros pesquisadores: falta de recursos, convívio 

em ambiências competitivas, lidar com prazos, conciliar um leque de atividades acadêmicas a 

serem desenvolvidas concomitantemente e preocupações com o ingresso no mercado de 

trabalho.  

Ainda na área da saúde, Faro Santos e Alves Jr. (2007) desenvolvem pesquisa com 

mestrandos de Ciências da Saúde, focalizando o stress e as estratégias utilizadas para seu 

enfrentamento. Em termos de fatores provocadores do stress, identificam o tempo e a pressão 

que decorre de sua imposição para concluir a pós-graduação, como principal elemento 



 

estressor, uma vez que este é um problema dos alunos, mas também envolve o orientador e a 

coordenação do programa. Identificam também um problema na “solidão” do mestrando e 

uma das saídas seria a sua inserção em grupos de pesquisa. 

Por fim, nesta sucinta amostra de artigos sobre a temática, destacamos o texto de Faro 

(2013) focando o stress e os estressores na PG. A pesquisa abrangeu 2.157 pós-graduandos, 

das cinco regiões do país. Envolveu discentes das áreas de Ciências Agrárias, Biológicas, da 

Saúde, Exatas e da Terra, Engenharias, além de alunos das Humanas, Sociais Aplicadas, 

Linguística, Letras e Artes, o que é uma novidade que atribuímos ao fato de ser uma pesquisa 

mais recente e de o autor buscar identificar 28 estressores na pós-graduação, abrangendo 

todas as áreas. O autor detalhou mais os fatores de stress e a quem atingem mais. Ele conclui 

que a média de stress da amostra total “ficou acima do ponto médio da escala” que utilizou 

(Escala de Estresse percebido).  

Apontando trabalhos finais de pós-graduação, detectamos quatro dissertações e uma 

tese, às quais serão mencionadas em termos de autoria e temática. Bujdoso (2005) faz uma 

pioneira pesquisa e escreve uma alentada dissertação sobre “A dissertação como estressor” a 

partir dos depoimentos de uma pequena amostra de discentes e orientadores do curso de PG 

em Enfermagem. A pesquisa de Galdino (2015), da qual resultou a dissertação, também feita 

com pós-graduandos do curso de Enfermagem, focaliza a “síndrome de burnout e a qualidade 

de vida” dos discentes pesquisados. A dissertação de Santos (2015) que trata da questão do 

ingresso e da adaptação de discentes na PG. O trabalho dissertativo de Lucífora (2017), um 

estudo de caso que abre mais o leque de questões ao tratar de “Diretrizes para a construção de 

políticas de acesso e permanência para programas de PG: o caso UFSCar”. E, por fim, a única 

tese de doutorado que localizamos é a de Silva (2016), que trata de discursos étnico-raciais de 

pesquisadores negros na pós-graduação, incidindo o recorte na temática do “acesso, 

permanência, apoios e barreiras”.  

Ao percorrer os trabalhos desenvolvidos acerca da nossa temática de interesse torna-se 

mais claro que a tentativa de aproximar os aspectos que envolvem o mal-estar na pós-

graduação e a pedagogia da afiliação facilita a compreensão dos fatores que se constituem 

como determinantes para que ocorra ou não o processo de afiliação institucional e intelectual 

do discente da PG, como demonstrado abaixo. 

 

A pedagogia da afiliação como mote para a compreensão do mal-estar na PG 

 

Podemos visualizar, a partir das pautas dos meios de comunicação e da revisão de 

literatura, a emergência do mal-estar na PG e dos fatores provocadores. Portanto, passaremos 



 

à explicitação de alguns elementos da fundamentação da problemática de pesquisa. Para tanto, 

baseamo-nos em Pierre Bourdieu (1930 - 2002) e suas contribuições para compreender 

nuances do exercício do poder nas instituições e em Coulon (1947 -   ), no tocante à afiliação 

institucional e intelectual, como forma de avançar na compreensão da condição de 

permanência dos pós-graduandos, na sua jornada desde seu ingresso, frequência a um 

programa de PG, em suas diversas etapas até a conclusão do curso.  

O pós-graduando, na sua transição da graduação para a PG, por protagonismo ou 

compulsoriamente, a fim de aprender o “ofício de estudante” nesse patamar da sua trajetória 

formativa, defronta-se com novas condições que exigem dele rupturas a fim de que construa 

um novo habitus, um modus operandi diverso daquele da sua condição de estudante da 

graduação, um novo status, o status de pós-graduando. Para Coulon (2008), existem fases a 

serem vivenciadas pelos estudantes para aprenderem o “ofício de estudante” que podem ser 

divididas em três etapas, que levam ao sucesso ou não no processo de afiliação institucional e 

intelectual. Cada uma das três etapas é considerada um “tempo”: a) do estranhamento; b) da 

aprendizagem e c) da afiliação, sendo que esta é subdividida em institucional e intelectual 

(COULON, 2008). Cada uma das etapas apresenta rituais, intensidades e exigências próprias. 

E são vivenciadas pelos discentes como rupturas, emocionais e institucionais, todas com seus 

custos na equação entre abandonar um estágio formativo e assumir um novo.  

O novo status exige novas habilidades comportamentais e intelectuais diferentes 

daquelas exigidas no estágio anterior. Estas passam, sumariamente, pela relação orientador-

orientando, tempo para conclusão das dissertações e teses, relação com a escrita acadêmica e 

pressões sofridas no interior dos programas de pós-graduação. Pode-se afirmar que o 

crescimento da PG, sem um olhar mais atento às condições de ingresso e permanência dos 

discentes, têm levado a um processo de inclusão precária, instável e marginal, causando o 

adoecimento e uma possível não afiliação. Haja vista que, a consolidação do processo de 

afiliação institucional depende diretamente das ações no espaço universitário. Até o momento 

as iniciativas que levam à criação de programas de acolhimento dos pós-graduandos são 

insipientes ou inexistentes. 

Para que os estudantes da PG concluam seus processos de afiliação institucional é 

preciso que estes tenham conhecimento das regras de mobilização e sobrevivência inerentes 

ao ambiente acadêmico. A relação orientador-orientando constitui um dos elementos 

determinantes para que o discente da PG conclua com sucesso o processo de afiliação 

institucional. A relação de poder que envolve os orientadores e orientados é permeada pelo 

que Bourdieu (2001a, p 7), chama de “poder simbólico”, que “é, com efeito, esse poder 

invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que 



 

lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”. Quase sempre os orientandos sentem-se 

compelidos a desenvolver seus trabalhos tal qual seus orientadores desejam, mesmo que não 

haja uma identificação do discente com a temática. Por vezes acontecem abusos, das mais 

diversas ordens, por parte dos orientadores, envolvendo situações morais e sexuais.  

Ainda pensando a afiliação institucional, o tempo para conclusão das dissertações e 

teses aliado às pressões sofridas no interior dos programas de PG, por conta da indução 

externa que impõe condição produtivista aos pós-graduandos, gera angústia, sentimento de 

incapacidade e até mesmo submissão a condições quase que sobre humanas para darem conta 

das atividades inerentes à PG. São frequentes os relatos de que as demandas presentes nos 

cursos de mestrado e doutorado são incompatíveis com as condições dos discentes, sobretudo 

porque hoje se apresenta um novo perfil de pós-graduando, o pós-graduando trabalhador, pela 

diminuição no quantitativo de bolsas e outros elementos ligados ao financiamento da PG 

brasileira, devido ao corte na área da ciência e tecnologia.  

O processo de afiliação institucional, quando consolidado, permite ao estudante que 

desenvolva ações, no espaço universitário, que facilitem sua permanência. Ao ingressar na 

PG, o discente é chamado a fazer parte de novos grupos e a estabelecer novas interações. 

Assim, sua permanência depende também da natureza das relações que ele estabelece no 

interior da PG. 

Por mais que o estudante de PG já tenha passado pela universidade durante a 

graduação, é na pós-graduação que ele passa a ser protagonista na construção de novos 

conhecimentos, para isso precisa estreitar a relação com a escrita acadêmica, exigindo uma 

apropriação da “alfabetização acadêmica (CARLINO, 2013), que para muitos pode ser a etapa 

mais dolorosa do processo de afiliação. Entende-se que afiliação estudantil (COULON, 2008) 

está estreitamente vinculada às novas relações com o saber.  

A consolidação do processo de afiliação depende da passagem para a condição de 

estudante pós-graduando, que acontece somente quando os programas de pós-graduação de 

alguma forma, viabilizem este processo, mais facilitando do que dificultando, já que, por si 

só, esta passagem seria marcada por intensas rupturas. Nos termos de Sampaio (2011), seria a 

“pedagogia da afiliação” identificada a partir das propostas feitas por Coulon (2008). Os 

diferentes aspectos levantados nas proposições deste autor, que são confirmadas como 

necessárias.  

 

Conclusões 

 



 

A título de considerações finais acerca dos aspectos apontados neste texto sobre mal-

estar na PG, destaca-se que a ausência de um diagnóstico por parte da universidade e dos 

programas de pós-graduação sobre as condições as quais são submetidos os pós-graduandos, 

se dá pelo fato de que isso ainda nem chegou a ser considerado um problema a ser 

investigado/tratado. Neste sentido, aspectos que envolvem a relação orientador-orientando, 

tempo para conclusão das dissertações e teses, relação com a escrita acadêmica e pressões 

sofridas no interior dos programas de PG, são quase sempre silenciados no interior da 

universidade, fazendo com que os discentes sofram solitariamente, sem ter como canalizar 

suas tensões/emoções, gerando uma espécie de mal-estar velado e uma queda na sua 

qualidade de vida e, consequentemente, na qualidade dos trabalhos desenvolvidos ao longo 

dos cursos.  

Os elementos aqui apontados revelam que o tema do mal-estar na PG trata de um 

processo amplo e complexo de transformações da educação superior em âmbito nacional que 

evolvem as induções institucionais, traduzidas no fluxo, TMT, vinculação avaliação-

financiamento, produtivismo e ´capitalismo´ acadêmico, entre outros, em conformidade com 

as novas finalidades suscitadas pelo capital no âmbito da educação como mercado. Esse 

processo, além de apresentar diversas minúcias, também é recente e está em curso, sendo 

estes alguns dos motivos pelos quais se compreende que são necessários movimentos de 

investigação e análise que contribuam na sua compreensão. 

Frequentar a PG em si, como vimos anteriormente, constitui-se como dificuldade de 

diversas matizes para o pós-graduando. Neste momento histórico de fortes constrições 

orçamentárias atingindo todas as áreas, mas em especial as de sociais e humanas, é de supor 

que se ampliem os empecilhos para o processo de afiliação e ‘fidelização’ dos discentes.  
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