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Introdução: A pós-graduação stricto sensu contempla programas de mestrado e de 

doutorado, em que os alunos elaboram dissertações e teses acerca de novas teorias a fim de 

entender os fatos. Os cursos contém natureza tanto acadêmica quanto de pesquisa, 

contribuindo para a qualificação profissional, em que os profissionais poderão atuar em 

diferentes áreas de conhecimento, principalmente na docência, além de possibilitar construir 

novos horizontes [1]. Ademais, o cenário que envolve a pós-graduação contém importantes 

fatores tidos como desmotivacionais tais como posicionamentos e relações com professores, 

relação com orientadores e secretaria, disciplinas obrigatórias desnecessárias, notas, 

apresentações orais, solidão, cobrança excessiva, falta de suporte financeiro (bolsa), estrutura 

do programa, investimento, ambiente pouco acolhedor sustentado por relações tóxicas, que 

podem atuar como fatores de risco ao suicídio, uma vez que, levam ao esgotamento [2]. As 

causas da sobrecarga estão associadas à exaustão emocional, aliados a complexa função de 

aprender, ensinar, pesquisar e publicar, que podem relacionar-se a falta de saúde mental, 

fadiga, diminuição na capacidade de memória e concentração, que implicam em falhas no 

processo de aprendizado, e assim, implicam negativamente na formação. O aumento do 

número de pós graduando no meio acadêmico traz à tona a importância de adoção de uma 

escuta qualificada frente ao sofrimento e criação de espaço desenvolvidos pela pós-graduação 

em que se tenha produção compatível com cada singularidade dos trabalhos científicos. Neste 

sentido, a partir dos problemas vivenciados nos diversos cenários em que o pós-graduando 

perpassa há a necessidade de promover a saúde mental, a fim de prevenir agravos a saúde 

decorrentes de fatores inerentes à vida acadêmica [3,4,5]. Objetivos: Descrever acerca da 

reflexão sobre o esgotamento emocional dos estudantes de pós graduação stricto-sensu 

durante a vivência do Mestrado acadêmico em Doenças Tropicais pela Universidade Federal 

do Pará sob o olhar de acadêmicos do Mestrado acadêmico. Descrição da Experiência: O 

programa de Pós-Graduação stricto sensu do tipo Mestrado acadêmico envolve diferentes 

categorias profissionais, em que os mesmos durante dois anos realizaram disciplinas 

obrigatórias e optativas. Além disso, os alunos realizam a elaboração do projeto, a submissão 

ao Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos, a qualificação do projeto de pesquisa, a 

coleta e análise de dados, e por fim, a elaboração da dissertação e defesa frente a uma banca 

científica julgadora composta por profissionais com expertise na área em questão. O mestrado 

acadêmico iniciou em março de 2017 com duração de 2 anos, finalizando em março de 2019. 

Durante este período, a convivência com os alunos de diferentes categorias profissionais 

composta por biólogos, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas, advindos de 

diferentes programas de Mestrado das diversas instituições de ensino durante as disciplinas e 

confecção de seminários, proporcionou aos alunos identificar os desafios, problemáticas, 

sentimentos, percepções frente a disciplinas, orientadores, professores, relações interpessoais, 

temas escolhidos, e todos os temas que permeiam o universo depois da graduação. 

Resultados: Não obstante, a pós-graduação proporcionar um crescimento ímpar no campo do 

conhecimento e experiência crítica, é possível observar de forma majoritária em vários 
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diálogos que a exaustão emocional foi um dos pontos observáveis como um dos grandes 

pesos da pós-graduação, haja vista que, há altos níveis de exigência acadêmica que o 

ambiente proporciona, seja pelos orientadores, seja pela coordenação ou pelo próprio 

mestrando. Isso gera profissionais ansiosos, por não alcançarem ou estarem aquém de 

alcançar as expectativas acadêmicas do programa. As demandas da pós-graduação englobam: 

prazos, horas de estudo, relacionamento interpessoal com orientadores, professores e colegas, 

incertezas do tema escolhido, medo no que tange a banca escolhida, que podem ser fatores 

estressores aos estudantes. Ademais, a incerteza frente ao suporte financeiro em que o aluno 

pode ficar sem a bolsa é considerando também um fator predisponente a angústia e ao 

estresse, uma vez que, a dependência financeira de pais e/ou familiares implica em exigência 

pessoal em conseguir uma renda. Somados a isso, fatores pessoais tais como a exigência 

excessiva com estabelecimento de metas traçadas pelo próprio mestrando, distanciamento da 

famílias e amigos, geram frustração e conceitos negativos de si próprio. A identificação de 

tais atividades provocam o esgotamento físico e mental que implica em menor qualidade de 

vida. Neste sentido, o apoio emocional desenvolvido por familiares, colegas, amigos e pela 

própria rede da pós graduação desempenha papel fundamental para dar suporte aos 

acadêmicos. No entanto, é importante frisar que muitas vezes o aluno é visto como o único 

responsável pelo apoio físico, mental e social, em que os professores/orientadores pouco 

compreendem este processo, e que estipulam cobranças excessivas referente a prazos ou não 

orientam como deveriam, fazendo com que o aluno se cobre ainda mais diante do cenário. 

Conclusão: É importante que sejam estabelecidas relações interpessoais em que se tenha a 

empatia do orientador com o aluno e vice versa, para que seja estabelecida uma relação 

humanizada. Explanar sobre saúde mental na pós-graduação, bem como, que profissionais 

estão sendo formados na academia é essencial, uma vez que, é preciso que o foco vá além da 

cobrança pelas publicações e perante as disciplinas, implicando em uma qualidade de vida em 

que os mesmos sintam-se apoiados a produzir dissociados de um adoecimento físico e mental. 

Por fim, é importante que sejam adotadas estratégias inovadoras a fim de apoiar os alunos a 

lidar com todas as questões inerentes a academia, e assim, possam gozar de um bem estar 

físico e mental. 

 

Descritores: Pós-graduação, Saúde mental, Esgotamento profissional. 
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