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RESUMO

A presente pesquisa aborda sobre o movimento estudantil, que é um movimento social, de 
caráter transitório,  na área da educação que tem por finalidade principal a intervenção no 
processo de educar, na busca por um ensino e formação de qualidade. Trata-se de um estudo 
descritivo  exploratório  com abordagem qualitativa.  É  uma pesquisa  participante  que  tem 
como objetivo  desvelar  a  percepção  do  docente  de  enfermagem sobre  a  contribuição  do 
movimento  estudantil  na  formação  e  atuação  do  enfermeiro.  O  cenário  do  estudo  foi  o 
Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife. Os 
dados foram coletados através de uma entrevista individual com um roteiro semi-estruturado. 
Foram entrevistados  10 docentes cujos depoimentos revelaram  quatro categorias temáticas 
baseadas na técnica de análise de conteúdo de Bardin: Formação da criticidade; Participação 
ativa do discente no processo ensino-aprendizagem; Dificuldade discente na conciliação das 
atividades  acadêmicas  com  a  participação  política  e  Possibilidades  para  construção  da 
consciência  e  ações  do  enfermeiro  enquanto  sujeito  político.  Os  resultados  permitem 
identificar que apesar dos docentes compreenderem a importância da política na enfermagem 
não há um estímulo real dos professores com relação à participação ativa dos estudantes, 
existindo a dificuldade de como abordarem estes assuntos em sala de aula. Isto pode se dar 
pelo fato da maioria dos professores que compuseram a amostra não terem participado de 
espaços políticos durante a sua formação.

Palavras-chave: Política;  Movimento  Estudantil;  Enfermagem;  Formação  Política; 
Enfermeiro Critico-Reflexivo; 



ABSTRACT

This research focuses on the student movement, which is a social movement, transient in the 
area of education which has the main purpose of the intervention in the process of educating, 
in the search for a quality education. This is an exploratory descriptive study with qualitative 
approach. It is a participatory research it is a participatory research that aims to unveiling the 
perception of the nursing faculty on the contribution of the student movement in nursing 
education.  The  study  setting  was  the  Departament  of  Nursing,  Federal  University  of 
Pernambuco, Recife campus. Data were collected through individual interviews with a semi 
structured. We interviewed 10 teachers whose testimony revealed four themes based on the 
technique of content analysis of Bardin: Formation of criticism, Active student participation in 
teaching-learning process, Student difficulty in reconciling academic activities with political 
participation and Possibilities for building awareness and actions of the nurse as a political 
subject. The results allow us to identify that although the teachers understand the importance 
of  politics  in  nursing  there  not  is  a  real  stimulus  for  teachers  regarding  students  active 
participation, there is the difficulty of how to approach these issues in the classroom. This can 
happen because the majority of teachers who formed the sample did not participate in political 
spaces during their training.

Keywords: Politics;  Student  Movement;  Nursing;  Political  Education;  Nurse  Critical 
Reflexive;
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1  INTRODUÇÃO

O movimento estudantil  é um movimento social,  de caráter  transitório,  na área da 

educação que tem por finalidade principal a intervenção no processo de educar, na busca por 

um ensino e formação de qualidade. Como movimento social, é formado por organizações 

legitimamente constituídas que defendem os interesses estudantis  e de camadas populares, 

associada  a  uma  perspectiva  de  classe,  ou  projeto  de  sociedade  (ROCHA,  2008).  Os 

estudantes são uma categoria social que vivencia uma realidade com demandas específicas e 

gerais dentro de um mesmo local. A partir desta realidade social é que surge a sua organização 

e intervenção na sociedade (ENEEnf, 2006).

         O estudante como sujeito ativo do seu processo de aprendizado tem oportunidade de 

propor e colocar mudanças (SILVA; SENA, 2006).  Os espaços de participação estudantil na 

universidade proporcionam a compreensão de fatores e problemáticas sociais, permitindo ao 

discente o conhecimento da realidade e ampliando o entendimento do seu papel e prática no 

futuro profissional (PIRES;  MELO, 2008). A busca de maior participação política, crítica e 

ativa  dos  estudantes  orienta  e  determina  um perfil  de  enfermeiro  generalista  com maior 

inserção social.          

          Na nossa visão, uma formação crítica e reflexiva leva o aluno a pensar e questionar a  

realidade que vivenciará na sua vida profissional, ainda durante a graduação. Este tipo de 

formação prepara o graduando de maneira mais adequada, expondo situações reais, levando-o 

a  reflexão,  tentando  encontrar  soluções  para  os  problemas  propostos.  Além  disso,  essa 

formação faz da enfermagem uma prática social, que leva o futuro profissional a questionar e 

participar ativamente do seu processo de aprender, a construir uma lógica de caráter social e 

ter atitudes transformadoras da realidade. 
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Durante a nossa formação como acadêmicos de enfermagem, além de construirmos 

um  saber  que  é  próprio  da  profissão,  também  é  um  momento  em  que solidificamos  a 

identidade  profissional.  Durante  o  processo  de  formação  deve  ser  instigado  no  aluno  a 

participação  política,  como  forma  de  conscientizá-lo  do  seu  papel  na  transformação, 

reconhecimento  e  emancipação  da  profissão,  além  de  reforçar  a  ideia  de  que  fazer 

enfermagem vai além da arte do cuidar, é vivenciar, participar, apreender a realidade e ser 

capaz de modificá-la, sendo assim uma prática social e política. 

Esta pesquisa teve como ponto de partida as experiências vividas pelas graduandas no 

movimento estudantil de enfermagem durante a graduação. Visto que esta prática é um dos 

momentos em que o discente tem contato com a realidade da profissão e da sociedade, surgiu 

a ideia de realizar esta pesquisa, com o intuito de contribuir para uma formação mais ampla, 

oferecendo subsídios ao graduando para a construção de um pensamento transformador, para 

que o mesmo possa realizar ações que modifiquem a realidade. 

Com isso, pretende-se sensibilizar os docentes e discentes no que diz respeito ao 

envolvimento  direto  dos  mesmos  nas  discussões  políticas  que  se  iniciam no  movimento 

estudantil e a partir desta vivência, poderá oferecer subsídios para os atores envolvidos no 

processo ensino aprendizagem uma projeção de uma visão mais  crítica sobre as questões 

educacionais, assistenciais, sociais e políticas da profissão de enfermagem. Diante do exposto, 

o estudo tem a seguinte pergunta norteadora: Qual a percepção do docente enfermeiro sobre a 

contribuição do movimento estudantil na formação profissional?

             Dessa forma, o presente estudo visa identificar e conhecer a opinião dos docentes de 

enfermagem com relação ao movimento estudantil, e se este traz alguma contribuição para a 

formação do futuro profissional. A pesquisa foi realizada com o intuito de investigar como os 

formadores  destes  futuros  profissionais  avaliam  essa  participação  política  dos  estudantes 
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dentro da academia e se esta interfere na sua prática profissional. 

Nessa  perspectiva, conhecer  a  opinião  dos  docentes  é  relevante,  já  que  estão 

diretamente  responsáveis  pelo  direcionamento  da  formação  dos  enfermeiros  e  que  sua 

avaliação e crítica podem influenciar nas escolhas dos alunos. Este estudo poderá contribuir 

para  o  reconhecimento  da  prática  política  na  enfermagem  como  um  dos  elementos 

imprescindíveis no processo de formação profissional, sendo responsável pelo aumento da 

visibilidade,  reconhecimento  e  emancipação  da  profissão,  além  de  colaborar  para  a 

visualização da enfermagem como prática social. 
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1.2 OBJETIVO

Desvelar a percepção do docente de enfermagem sobre a contribuição do movimento 

estudantil na formação e atuação do enfermeiro.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

 Em muitos momentos da vida nacional os estudantes organizados atuaram no sentido 

de  desencadear  movimentos  de  caráter  mais  amplo,  que  desembocaram  em  sérias 

transformações  no  país  (RODRIGUES,  2007). Desde  o  período  colonial  os  estudantes 

brasileiros  participam  da  luta  de  classes.  Os  jovens  que  estudavam  na  Europa  foram 

influenciados pelos ideais iluministas e racionalistas, trazendo para o país estas teorias, que 

deram suporte as Conjurações Mineira, em 1789, e Baiana, em 1796, sendo estas revoltas de 

caráter popular.  Durante o império também houve participação estudantil  contra o regime 

escravocrata  vigente.  Figura  marcante  deste  período  foi  o  poeta  Castro  Alves,  na  época 

estudante de direito e escrevia manifestos em forma de poesia pela libertação dos escravos 

(FARIAS, 2005). 

Contudo,  o movimento estudantil  brasileiro ganhou força apenas  no século XX. A 

consolidação deste movimento aconteceu na década de 30, quando os estudantes passaram a 

defender ativamente os seus direitos e a participar efetivamente do cenário político, como na 

campanha  “O petróleo  é  nosso”  de  1947  à  1954,  onde  na  época  a  União  Nacional  dos 

Estudantes (UNE) vivia uma fase de hegemonia socialista e houve a luta pela nacionalização 

do petróleo, “Abaixo a ditadura, povo no poder!” em 1968, onde os estudantes reivindicavam 

pelo não autoritarismo e retorno às liberdades democráticas, a campanha pelas “Diretas já” de 

1984, que objetivava a mudança de vida da sociedade brasileira através do voto direto, e o 

impeachment do presidente Fernando Collor  de Mello em 1992, que teve como causa as 

medidas  impopulares  tomadas  pelo  mesmo,  que  através  do  plano  Collor,  criado  para 

estabilizar a inflação no país, bloqueou contas bancárias de vários brasileiros (FUNDAÇÃO 

ROBERTO MARINHO, 2004). 
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Quarenta  e  sete  anos  após a  consolidação do movimento  estudantil  geral,  surge  a 

Executiva  Nacional  dos  Estudantes  de  Enfermagem  (ENEEnf),  entidade  máxima  de 

representação dos estudantes de enfermagem do país. A executiva surgiu no ano de 1977, após 

a  realização  do  primeiro  Encontro  Nacional  dos  Estudantes  de  Enfermagem,  sediado  na 

Escola de Enfermagem da USP (ENEEn, 2010). Esta entidade é independente de quaisquer 

partidos políticos ou instituições religiosas, não tendo fins lucrativos e de caráter permanente 

(ENEEnf, 2005). 

 A gestão da  Executiva ENEEnf é composta por diretórios ou centros acadêmicos e 

coletivos  de  enfermagem de  todo  o  país,  eleitos  em assembléia  no  encontro  nacional.  A 

ENEEnf levanta e defende as bandeiras da saúde, discutindo os princípios do Sistema Único 

de Saúde (SUS);  conquista popular da saúde; formação com processo pedagógico libertador; 

enfermagem  como  prática  social;  construção  de  uma  organização  política  da  profissão; 

emancipação do sujeito em seu processo de saúde; pela superação da sociedade de classes; 

superação da exploração do homem pelo homem e da alienação do trabalho, apontando para 

uma sociedade justa, igualitária e equânime; luta por uma universidade pública gratuita, laica 

e referenciada socialmente  (ENEEn, 2010). 

Essas temáticas frequentemente são abordadas e discutidas durante os três encontros 

anuais  promovidos  pela  entidade:  o  CBEEn  (Congresso  Brasileiros  dos  Estudantes  de 

Enfermagem), CONEEEnf (Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Enfermagem) e o 

ENEEn (Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem), sendo este último o principal e 

maior fórum deliberativo da ENEEnf. 

Nos últimos cinco anos, a executiva tem abordado principalmente temas relacionados 

com a formação profissional. Muito se tem discutido sobre os principais objetivos da Diretriz 

Nacional  Curricular,  que  aborda  a formação  dos  profissionais  de  saúde  norteada  pela 
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definição de áreas de competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) que possibilitem a 

atuação e a interação multiprofissional.  Isto permite que os futuros profissionais atuem de 

maneira contextualizada, com olhar aguçado para todos os âmbitos da saúde, do indivíduo e 

do ambiente no qual ele se insere, interagindo com os demais profissionais e realizando um 

intercâmbio de conhecimentos (BRASIL, 2001).  

A implantação das Diretrizes Curriculares em Enfermagem traz o desafio de formar 

enfermeiros competentes técnica e politicamente, com raciocínio, percepção e sensibilidade 

voltados para a sociedade e capazes de intervir em contextos mais complexos (FERNANDES 

et al, 2005). Este assunto vem sendo debatido com mais vigor nos últimos tempos, pois o 

Brasil ainda vive a reforma curricular nos cursos de enfermagem em algumas universidades. 

Atualmente  é  exigido  dos  profissionais  uma  ampla  formação,  orientada  para  uma  visão 

globalizada  da  realidade  e  que  estes  tenham  atitudes  contínuas  de  aprender  a  aprender 

(DELORS, 2001). 

Sendo  assim,  estão  sendo  feitas  mobilizações  para  transformar  os  modelos  de 

formação  tradicional,  na  tentativa  de  integrar  a  universidade  à  sociedade  civil  e  com as 

comunidades.  Isto  se  faz  necessário  para  que  a  academia  demonstre  sua  relevância  no 

contexto social e para permitir a formação do estudante a partir de problemas da realidade 

concreta (SILVA; SENA, 2006).

Portanto,  com o  objetivo  de  formar  profissionais  críticos,  reflexivos,  dinâmicos  e 

ativos  surgiram  às  diretrizes  curriculares  nacionais  para  o  curso  de  graduação  em 

enfermagem, publicadas oficialmente na resolução CNE/CES Nº 03 de 7/11/2001, que tem 

por  finalidade  tornar  o  discente  sujeito  responsável  pela  sua  formação,  tornando-o  um 

enfermeiro com capacitação técnica e política, crítico reflexivo e ciente do seu papel social, 

capaz de oferecer uma assistência  qualificada,  integralizada e humanizada.  Esta resolução 
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surgiu para fazer as mudanças necessárias na formação em enfermagem e para atender as 

demandas de saúde do país (FERNANDES et al., 2005; ITO et al.,  2006; MOURA et al.,  

2006).

O trabalho em saúde está relacionado aos direitos sociais e coletivos e, por tanto, além 

do  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  técnica  e  científica,  necessita  de 

posicionamento  ético-político  do  trabalhador  (QUEIROZ;  SALUM,  2001).  A adoção  do 

enfoque crítico reflexivo no processo de formação pode repercutir no processo de trabalho em 

saúde  e  de  enfermagem,  com  potencialidades  na  afirmação  de  um  cuidar  realizado  por 

sujeitos  com  valores,  cultura  e  ideologia  comprometidos  para  solução  dos  problemas 

concretos de saúde da população e dos serviços de saúde (SILVA; SENA, 2006).

O  engajamento  do  estudante  no  movimento  estudantil  permite  ao  graduando  ter 

contato com a realidade, com os problemas sociais e conhecer outras culturas, oportunizando 

defrontar-se com situações conflituosas que permitam uma reflexão e uma busca por soluções. 

Entende-se que numa sociedade de classes, como a brasileira, sejam empreendidos esforços 

para  a  qualidade  do  ensino  e  da  assistência  à  saúde,  através  de  luta  política,  com  a 

participação de profissionais, professores e alunos, articulados à luta mais ampla das camadas 

oprimidas (SAMPAIO; KURCGANT, 2009). 

Participar do contexto social permite ao profissional sair da postura de expectador dos 

acontecimentos a sua volta, proporcionando uma interação qualitativa entre o enfermeiro e o 

mundo, não reduzindo sua prática a procedimentos técnicos, mas com uma prática política e 

carregada de valores (REZENDE, 1984).  Dessa forma, a escola deveria ser um espaço de 

relações sociais,  onde saberes  e valores organizados influenciam a experiência vivenciada 

pelos  alunos,  propiciando a formação de um profissional  com preparo para futuras  ações 

transformadoras (SAMPAIO; KURCGANT, 2009). 
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O que determina se uma formação profissional se dará de maneira crítica reflexiva, na 

maioria das vezes,  é o modo de compreender e fazer a educação, da maneira como ela é 

trabalhada em sala de aula, que é o espaço de interação entre professor e aluno. O processo 

pedagógico deve incentivar a reflexão, ampliando os horizontes do estudante, tornando sujeito 

ativo na sociedade e  fazendo com que ele  interaja  com a realidade na qual  está  inserido 

(SORDI; BAGNATO, 1998).

O trabalho  docente  tem como objeto  de  transformação  os  pensamentos  e  valores, 

exigindo  que  o  profissional  da  educação  esteja  em  constante  processo  de  atualização, 

utilizando os conhecimentos produzidos pela humanidade. A ausência da dimensão política no 

processo de educar contribui para o desenvolvimento de uma formação conservadora, sem 

uma  perspectiva  transformadora,  cuja  finalidade  é  instrumentalizar  os  sujeitos  para  a 

percepção do meio em que vivem (ALMEIDA; SOARES, 2011).

O corpo formador destes profissionais tem o dever de relacionar os saberes e práticas 

da profissão e desenvolver uma prática sociopolítica, pela busca da criticidade e criatividade 

do enfermeiro como ser que participa da estruturação social e política das práticas de saúde 

(PAL et al,  2006). Sabendo que o docente possui papel importante no encaminhamento e 

direcionamento  de  seus  alunos,  este  profissional  deve  estar  inserido  neste  contexto 

(ESCUDEIRO et al, 2005). 

           A participação ativa da enfermagem reflete a qualidade da relação do enfermeiro com 

outros indivíduos e movimentos sociais e políticos. Faz-se necessário um salto na qualidade 

política  para  que  a  enfermagem  possa  se  desenvolver  e  crescer  socialmente  (LIMA; 

SAMPAIO, 2007).
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3 PERCURSO METODOLÓGICO

3.1 CENÁRIO DO ESTUDO

O presente estudo foi realizado no Departamento de Enfermagem da Universidade 

Federal de Pernambuco UFPE, campus Recife, no período de dezembro de 2011 à maio de 

2012. Este foi criado pelo Decreto Estadual nº. 1702, de 25 de junho de 1947, oferecendo 40 

vagas por semestre com duração de quatro anos, nos turnos manhã e tarde.  Em 2011, no 

segundo semestre, foi implantado o novo currículo, passando sua duração para cinco anos. 

            O departamento possui oito salas de aula, um laboratório de informática destinado à 

graduação e um para o mestrado, laboratório de habilidades, auditório, um espaço destinado 

para  o  Diretório  Acadêmico,  secretarias  de  graduação,  pós-graduação  e  mestrado, 

escolaridade,  salas  destinadas  para  as  áreas  de  enfermagem  e  salas  da  direção  e  da 

coordenação do departamento. O corpo docente é formado por 45 professores, sendo 28 com 

vinculo efetivo e 17 professores substitutos, e o corpo discente atualmente composto por 372 

alunos. Está localizado na Avenida Professor Morais Rego S/N no bloco A do Hospital das 

Clínicas, na Cidade Universitária, Recife, Pernambuco.

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Trata-se  de  pesquisa  descritiva  exploratória  com  abordagem  qualitativa.  Segundo 

Minayo (2011), a pesquisa qualitativa trabalha os significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes e dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. 

Para Polit, Beck e Hungler (2004), o estudo descritivo é baseado na observação, descrição e 

documentação de elementos de uma situação. Gil (1995) descreve pesquisa exploratória como 

uma técnica que proporciona uma visão geral de determinado fato, onde o produto final é o
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problema mais esclarecido.

3.3 SUJEITOS DO ESTUDO

A pesquisa foi realizada com 10 (dez) docentes do departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pernambuco do campus Recife, selecionados através de sorteio. A 

amostra  foi  composta  por  docentes  de  enfermagem  com  vínculo  efetivo  da  referida 

universidade. A seleção da amostra foi do tipo intencional, por permitir ao pesquisador pode 

selecionar, propositalmente, a maior variedade possível de respondentes e que podem possuir 

características da população em questão (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). O tamanho da 

amostra não possui representatividade estatística. Utilizou-se o critério de saturação teórica 

que,  segundo  Bauer  e  Gaskell  (2003),  é  o  critério  de  finalização  onde  diferentes 

representações são investigadas até que não haja mais nenhuma informação nova.

 Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão:

• Docentes de enfermagem do quadro efetivo do Departamento de Enfermagem 

da Universidade Federal de Pernambuco do campus Recife. 

• Docentes que encontravam-se em exercício de suas atividades.

Foram excluídos:

• Docentes com vinculo substituto, em licença maternidade, férias, licença saúde 

e em afastamento para capacitações.

3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS

 A coleta de dados foi realizada pelas graduandas no departamento de enfermagem da 

UFPE campus Recife, previamente agendadas conforme disponibilidade dos docentes, após a 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 
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Universidade  Federal  de  Pernambuco,  e  posterior  assinatura  do  Termo de  Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A) pelos professores selecionados para a amostra, quando estes 

tomaram ciência das implicações e objetivos da pesquisa. Como instrumento de coleta de 

dados, foi realizada uma entrevista individual com um roteiro semi-estruturado (Apêndice B). 

Antes  de  iniciar  a  coleta,  foi  feito  um estudo  piloto  a  fim de  verificar  a  adequação  do 

instrumento proposto.

 A entrevista semi-estruturada é uma combinação de perguntas abertas e fechadas, que 

permite  ao  entrevistado  discorrer  sobre  o  tema  sem  prender-se  a  indagação  formulada 

(MINAYO, 2011).  Este  instrumento  consiste  em  dados  de  identificação  e  uma  questão 

norteadora:  Como  você  percebe  a  participação  do  aluno  de  graduação  no  movimento 

estudantil para a formação profissional? As falas dos sujeitos foram registradas por meio de 

um aparelho de áudio (Sony) e transcritas na íntegra, evitando-se a perda de detalhes das falas 

dos entrevistados. O tempo médio de duração das entrevistas foi de 20 minutos.

O sigilo da identidade dos participantes foram preservados em todas as formas durante 

o decorrer da pesquisa. Para isso, seus nomes foram substituídos por nomes de filósofos. 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS

Para compreender as respostas provenientes da questão norteadora, utilizamos como 

tratamento dos dados qualitativos, a técnica de análise de conteúdo na modalidade temática. A 

análise  de  conteúdo  é  um conjunto  de  técnicas  que  tem por  finalidade  obter,  através  de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo do texto, indicadores que 

possibilitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 

destas  mensagens  (BARDIN,  2011).  Segundo  o  mesmo  autor,  a  análise  de  conteúdo  na 

modalidade temática tem como objetivo a descoberta dos 'núcleos de sentido' que compõem a 
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comunicação e  cuja  frequência  de aparição pode significar  algo  para  o objetivo  analítico 

escolhido.

 As falas foram transcritas em grelha de análise (Apêndice C) e separadas por questão 

norteadora, realizando-se leituras exaustivas das mesmas para compreensão do todo e a fim de 

encontrar os núcleos do sentido, códigos, subcategorias e categorias que respondessem a essa 

pergunta central. Após a realização das grelhas de cada entrevista, efetuou-se a junção das 

mesmas, para análise das falas em conjunto, para a construção dos temas finais. 

Na análise das falas dos entrevistados, foram selecionadas as palavras e frases que 

respondiam  a  determinada  questão  norteadora  e,  posteriormente,  organizada  em  quatro 

categorias  temáticas.  Os  temas  construídos  foram  interpretados  à  luz  da  literatura 

bibliográfica. 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS

Segundo a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 

(BRASIL, 1996), que se refere à condução das pesquisas envolvendo seres humanos, o tipo 

de abordagem desenvolvida está classificado como riscos mínimos, relacionados ao possível 

constrangimento  durante  a  entrevista,  onde  foram  fornecidas  informações  pessoais  e 

profissionais.   Todos os procedimentos relacionados à coleta de dados foram iniciados após 

julgamento e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do 

Centro de Ciências da Saúde na Universidade Federal de Pernambuco, protocolo de nº 428.11 

(Anexo A).
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4 RESULTADOS

Entre os 10 docentes entrevistados, 4 tinham a faixa etária entre 31 e 44 anos e 6 

tinham  entre  50  e  62  anos,  9  eram  do  sexo  feminino  e  1  do  sexo  masculino.  Os  10 

entrevistados foram graduados em instituição pública,  5 possuíam titulação de mestre e 5 

titulações  de  doutor.  Com  relação  aos  anos  de  ensino  na  Universidade  Federal  de 

Pernambuco, 6 lecionam entre 4 e 15 anos e 4 entre 22 e 35 anos. Entre os participantes do 

estudo, 3 participaram durante a graduação do movimento estudantil.

          A partir  da  questão  norteadora  “Qual  a  percepção  do  docente  enfermeiro  sobre  a 

contribuição do movimento estudantil na formação profissional?” os discursos obtidos foram 

analisados e organizados em quatro categorias: formação da criticidade; participação ativa do 

discente no processo ensino-aprendizagem; dificuldade discente na conciliação das atividades 

acadêmicas com a participação política; possibilidades para construção da consciência e ações 

do enfermeiro enquanto sujeito político.

TABELA 1 Categorias e subcategorias de análise emergidas das falas dos participantes do 

estudo (Recife, PE, Nordeste do Brasil, 2012)

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

Tema 1 Formação da Criticidade

Tema 2 Participação Ativa no Processo Ensino-
aprendizagem

Construção de consciência crítica e reflexiva

Consciência dos problemas sociais

Melhor articulação do processo de formação

Melhor preparo para o mercado de trabalho

Maior engajamento na academia

Busca por melhorias na graduação
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Tema 3 Dificuldade na Conciliação das 
Atividades Acadêmicas com a Participação 
Política Discente

Tema 4 Possibilidades Para Construção da 
Consciência e Ações do Enfermeiro Enquanto 
Sujeito Político

Extensa carga horária

Dificuldades da organização didático-pedagógica

Substituição

Falta de respaldo

Aluno de DA é aluno bagunceiro

Interferência de partidos políticos

Importância do engajamento político para o 
futuro profissional

Deve fazer parte da formação do cidadão

Subsídios para participação no movimento da 
categoria

Experiência política

Aluno mais informado

Liderança de equipe

Formação enquanto cidadão

Atuação profissional diferenciada

Aumento da bagagem teórico-prática

Lideranças políticas

Formação do ser político

Integração do aluno

A seguir relacionam-se alguns exemplos das falas que compuseram cada um dos temas 

analisados.
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4.1 FORMAÇÃO DA CRITICIDADE

Foi  abordado  pelos  docentes  a  contribuição  do  movimento  estudantil  para  uma 

formação  critica  reflexiva  do  aluno  de  enfermagem,  tornando-o  mais  consciente  dos 

problemas do meio em que se insere. 

            No mundo moderno, é exigido que os profissionais tenham formação polivalente e 

orientada  para  uma  visão  globalizadora  da  realidade  e  a  atitude  contínua  de  aprender  a 

aprender. O ensino nas instituições formadoras é caracterizado pela fragmentação entre teoria 

e prática, entre abordagem clínica e social, entre gerência e assistência (SILVA; SENA, 2006). 

A instituição  de  ensino  tem como papel  proporcionar  um espaço  de  convivência  entre  a 

comunidade  acadêmica,  onde  o  processo  de  ensinar  e  aprender  envolve  uma  relação 

interpessoal entre professor e aluno, sendo a postura adotada pelo docente responsável pelo 

vínculo do estudante com o processo participativo (SAMPAIO; KURCGANT, 2009).

[…]contribui  para  pessoa  se  tornar  mais  crítico,  mais  reflexivo[...] 
(HELOÍSA DE PARÁCLITO)

[…]se torna mais crítico, vai em busca de esclarecimento de dúvidas[...]  
(LOUÍSE LABÉ)

[…]  profissional  mais  crítico,  mais  consciente  dos  problemas  sociais[...] 
(ROSA DE LUXEMBURGO)

4.2 PARTICIPAÇÃO ATIVA DO DISCENTE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

Nesta  segunda categoria  temática  foi  evidenciado pelos  docentes  que o aluno que 

participa do movimento estudantil durante a graduação desenvolve melhor o seu processo de 

formação,  tendo  a  possibilidade  de  estar  inserido  em  espaços  políticos  desde  a  vida 

acadêmica, contribuindo para o seu crescimento como futuro profissional. 

Essa condição tem sido facilitada pelas transformações nas estruturas acadêmicas, com 

a construção de um Projeto Político Pedagógico que tem buscado durante a formação do 
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aluno, a construção do perfil de um profissional crítico e reflexivo em consonância com as 

diretrizes  para a educação de enfermagem (SILVA; SENA, 2006).  Assim,  o aluno,  futuro 

enfermeiro, pode tornar-se um agente de mudança, subsidiado pelo conhecimento político, 

pois  dispõe  de  instrumentos  como  poder  e  força,  os  quais  devem utilizar  com vistas  à 

coletividade, ou seja, deve possuir conhecimento sobre o curso de como as questões de saúde 

são  determinadas,  repensar  os  condicionantes  e  determinantes  da  realidade,  como  se 

apresentam e interferir politicamente nestas questões (PERSEGONA et al. 2009).

A percepção dos sujeitos do estudo sobre a participação do aluno no movimento 

estudantil significa:

[…]  Consegue  articular  melhor  o  processo  de  formação...sai  um  
profissional  mais  preparado  para  o  mercado  de  trabalho[...] (LOUÍSE 
LABÉ)

[…]  contribuição  muito  grande...no  desencadear  da  vida  acadêmica...o  
jovem fica mais engajado nos trabalhos[...] (OLIVA SABUCO)

[...]os estudantes tem muita força para partir em busca...de melhorias, seja  
curricular,  seja de  condições  de estudos...de  ganhos  para  os  discentes  e  
acredito  também para  a  estrutura  que  eles  estudam[...] (CRISTINA DE 
PIZAN)

4.3 DIFICULDADE DISCENTE NA CONCILIAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 

COM A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

Os participantes  do estudo referiram a relação entre  o engajamento no movimento 

estudantil e os conflitos enfrentados pelos graduandos referentes a essa participação. Percebe-

se que na maioria das instituições formadoras possui um currículo com uma excessiva carga 

horária de ensino teórico, que acaba afastando os alunos das atividades práticas, sendo uma 

delas a inserção e participação no movimento estudantil,  ao qual devido à inflexibilidade 

acadêmica limitam-se as atividades obrigatórias que são propostas pela instituição, que por 

sua vez não valoriza a participação política do aluno como parte do seu processo de formação. 
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Acredita-se que o ensino superior não deve apenas preparar o individuo tecnicamente, mais 

formá-lo  de  maneira  geral,  a  pensar  e  integrar  questões  sociais,  políticas  e  éticas  para 

concretização do cuidado, bem como para um compromisso social de mudanças da realidade 

(ABRAHÃO et al. 2010)

[...]o estudante que participa do movimento, até pela própria estrutura do  
currículo não há tempo, então o aluno é visto como o que não tem tempo  
termina o aluno sendo visto como uma pessoa relapsa...nossas questões aqui  
estão muito relacionadas a estrutura do currículo de permitir que o aluno  
faça  essas  coisas,  participe  dos  movimentos  e  continue  sendo  um  bom  
aluno...com suas responsabilidades no cumprimento de suas atividades. Em  
função da organização das disciplinas e do currículo, o aluno não tem muito  
tempo  de  se  dedicar  a  essas  questões...  dificuldades  que  a  organização  
didático pedagógica do curso, dos cursos de modo geral, que não dão tempo  
ao  aluno  para  fazer  essas  coisas...nos  cursos  da  saúde  é  onde  é  mais  
difícil...e eu acho que não é por falta de boa vontade do aluno, o aluno tem  
interesse, ele quer, agora ele não tem como, ele não tem tempo, e me parece  
que não tem respaldo de um órgão maior[...] (HELOÍSA DE PARÁCLITO)

[...]a graduação... dá muito pouca brecha, tempo para o discente...no caso  
da enfermagem...há uma carga horária extensa[...] (OLIVA SABUCO)

[...]muito aluno está no movimento e acredita que é uma substituição[...] 
(LOUISE LABÉ)

4.4  POSSIBILIDADES  PARA  CONSTRUÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  E  AÇÕES  DO 

ENFERMEIRO ENQUANTO SUJEITO POLITICO

Esta categoria revelou a importância e possibilidades relacionadas à participação do 

discente nestes espaços. Os discursos trazem várias oportunidades que são possíveis com esse 

engajamento,  evidenciando  os  ganhos  na  formação  e  atuação  do  futuro  profissional  de 

enfermagem. 

A inserção do acadêmico no movimento discente viabiliza a construção da criticidade 

e da sua visão reflexiva, o que leva o aluno a se perceber como ser ativo e responsável por 

mudanças no contexto que o envolve. O ser político é aquele que tem consciência histórica e 

não aceita  ser objeto,  ou seja,  comanda seu próprio destino,  sendo ator e  não expectador 
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(SAMPAIO  e  KURCGANT, 2009). 

[…] Se vocês não estão engajadas desde o início de graduação vocês vão  
depois sentir a dificuldade de todo esse caminhar, de todo esse processo de  
politicagem...tem que existir!  Se você não está...  tendo essa formação de  
política  e  se  inteirando  da  situação  política  do  momento...vocês  vão  
futuramente  ter  dificuldade.  Então  é  muito  importante,  tanto  para  o  
crescimento profissional de vocês como estudante como futuramente como  
profissional [...] (JÚLIA KRISTEVA)

[...]é um movimento que deve fazer parte da formação do cidadão, então em  
qualquer contexto que você estiver você deve buscar essa participação...o  
exercício da participação no movimento estudantil vai lhe dar subsídios pra  
você participar do movimento da categoria quando se tornar profissional...  
a  participação no movimento estudantil,  primeiro vai  lhe  dar uma visão  
mais ampla de como funciona...  a instituição de ensino e vai  lhe treinar  
enquanto  exercente  dos  seus  direitos...  essa  participação  ela  vai  levar  
justamente a desenvolver... o aspecto de cidadão, você tem que sair daqui  
não só um bom técnico... você tem que ter um bom comportamento técnico,  
ético e político, e o movimento discente ele pode lhe dar experiência política  
que vai lhe ajudar na sua formação como profissional[...] (PITÁGORAS)

[...]sai um profissional mais preparado pro mercado de trabalho... o aluno  
que  participa  do  movimento  ele  é  mais  informado...  pra  ele  trabalhar  
holisticamente...com humanização, ele precisa ser inserido...um aluno que  
ele consegue ser líder de equipe...um aluno mais completo...acredito que  
interfira  positivamente  pra  favorecer  a  ser  um  profissional  com  mais  
qualidade[...] (LOUISE LABÉ)

[...]eu  percebo  como  uma  coisa  muito  importante,  uma  atividade  muito  
importante do aluno participar, porque de uma certa forma, isso também vai  
contribuir para a formação dele enquanto cidadão...eu acho que o aluno  
que  participa  disso  ele  tem  oportunidade  de  compreender  isso  e  de  se  
informar...então, eu acho que é uma formação, é um olhar que o aluno tem  
quando ele se inteira[...] (HELOÍSA DE PARÁCLITO)

[...]os alunos que são engajados politicamente, não no sentido da política  
partidária, mas na discussão política da política social, esses alunos quando  
eles se formam normalmente eles têm uma atuação diferente na sua carreira  
profissional, eles normalmente se envolvem com alguns conselhos de classe,  
se  envolvem  com  alguma  liderança  da  categoria...as  pessoas  que  se  
envolvem nas entidades de classes e nos movimentos de defesa da categoria  
tem um histórico de movimento estudantil[...] (ARISTOCLÉIA)

[…] O movimento estudantil ele politiza mais o aluno,ou seja, ele deixa o  
aluno por dentro da realidade, não a realidade só do curso, mas a realidade  
social  como um todo...o  seu conteúdo...sua  bagagem tanto teórico  como  
prática fica mais abrangente[...] (ROSA DE LUXEMBURGO)
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[…] surgem lideranças políticas decorrentes do movimento estudantil que  
isso é positivo...se eu participei disso vai me dá melhores condições de eu  
ser uma pessoa melhor e exercer minha ação melhor[...]  (CATALINA DE 
SIENA)

[…]  o aluno se forma enquanto ser  político,  deve tá  lutando pelos  seus  
direitos, pelas melhorias...ele passa a se integrar nos movimentos como um  
ser  político  que  vai  lutar  pelas  condições  de  vida,  pela  melhoria  das  
condições da universidade, da graduação, do curso, da instituição...integra  
o aluno (pausa) e faz com que ele participe de atividades, de minicursos que  
o  movimento  estudantil  promove,  integração  com  outros  estudantes...eu  
acho importante a integração desses estudantes no movimento estudantil,  
porque  é  uma  forma  dele  mostrar  a  profissão...é  importante  pra  
enfermagem[...] (HANNAH ARENDT)

[…] Quem está participando dessas comissões estão na busca do melhor  
para a faculdade. Eu acho que realmente é muito relevante participarem e  
reivindicar o que é necessário... para o crescimento da profissão[...] (JÚLIA 
KRISTEVA)

[…]  Olha,  eu  acho  que  a  participação  do  aluno  ela  é  importante  na  
formação dele, porque insere o aluno na questão é...da cidadania... Ele estar  
compreendendo o profissional dentro de um processo político, que é uma  
coisa que faz parte da formação profissional, dessa compreensão também do  
aluno da questão da própria política educacional em que pode estar então  
contribuindo em cima da melhoria da qualidade da educação...eu acho que  
pra formação do  aluno é  uma coisa  importante  sim,  desde  que o aluno  
compartilhe...com níveis  docentes,  gestores  dessa  condução em busca da  
qualidade...acho muito importante essa participação do aluno dentro dos  
colegiados, dos  plenos de departamento, fora que eles devem ser ouvidos e  
a gente tentar cada vez mais então trabalhar com o aluno...   A visão do  
crescimento profissional que é o que é importante para o crescimento da  
nossa  profissão...  Em  conjunto...essa  participação  nos  movimentos  
estudantis com  o cumprimento das suas atividades discentes, eu acho que  
ele  só tem a ganhar...  Acho que não tem a perder  não,  acho que tem a  
ganhar, porque ele tá tendo uma experiência e um aprendizado... No ponto  
de vista político também...de gestão, que ele não teria, pelo menos não nesse  
período da  formação,  se  ele  não estivesse  envolvido[...] (CRISTINA DE 
PIZAN)
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5 DISCUSSÃO 

Percebemos  na  fala  dos  docentes  entrevistados  que  a  participação  do  aluno  no 

movimento estudantil é importante para o estimulo de uma consciência crítica durante a sua 

formação. Essa criticidade leva o aluno a perceber o contexto no qual está inserido, à reflexão 

sobre  a  situação  exposta  e  a  busca  por  soluções  mais  efetivas  para  essa  transformação. 

Quando o homem compreende a realidade, é capaz de levantar hipóteses sobre esta e ir em 

busca de soluções (SILVEIRA et al, 2005). Somos sujeitos com habilidade de saber pensar e 

intervir e que o foco maior deve ser pensar a construção da cidadania e do sujeito político a 

partir do processo educativo (PEREIRA, 2011).

Conduzir  os alunos para um pensamento crítico com atitudes que modifiquem sua 

realidade  é  considerada  ainda  um desafio,  no  que  diz  respeito  tanto  ao  processo  ensino- 

aprendizagem, na perspectiva tradicional e bancária, como o próprio estigma da profissão de 

enfermagem que é caracterizada pela divisão social e técnica do trabalho, ao desenvolver sua 

assistência  de  maneira  fragmentada  e  desprovida  do  aspecto  social  e  transformador 

(SAMPAIO  e  KURCGANT,  2009).  Por  isso,  a  metodologia  de  ensino  do  docente  deve 

considerar  o  aluno  como  sujeito  ativo  do  seu  processo  de  formação,  auxiliando  no 

desenvolvimento da reflexão a partir de suas experiências concretas (BRITO, 2008).

Com o objetivo de fundamentar essa formação crítico reflexiva do enfermeiro, surge 

em 2001 as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Enfermagem 

(DCENF).  A  implantação  destas  diretrizes  implica  no  desafio  de  formar  enfermeiros 

competentes  na  habilidade  técnica  e  política,  como  sujeitos  dotados  de  conhecimento, 

raciocínio,  percepção  e  sensibilidade  para  as  questões  sociais,  capazes  de  intervirem em 

contextos complexos. Dos quatro pilares da educação, destaca-se o aprender a conhecer e o 

aprender a pensar a realidade. Esses aspectos proporcionam ao aluno ser sujeito ativo do seu 
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processo de aprendizagem e aborda aspectos importantes que tornam a formação do aluno 

mais ampla, dentre estes aspectos é colocado a incorporação de atividades complementares. 

(FERNANDES et al, 2005).

No mundo em que vivemos e, principalmente, no contexto de saúde do qual fazemos 

parte, o ser crítico torna-se essencial para a mudança. Sendo assim, Ito et al (2005, p. 571), 

comentam que:

“o  ensino  de  enfermagem  está  inserido  no  atual  momento  educacional  
brasileiro  em que  as  oportunidades  para  a  construção do  conhecimento  
devem  somar-se  à  consciência  crítica  do  aluno,  considerando  todos  os  
aspectos de ensino, tanto formal como também o aprendizado adquirido e  
construído no contexto do indivíduo...”. 

Nessa perspectiva, o movimento estudantil é um espaço formador que complementa o 

currículo acadêmico, onde nele o estudante tem a oportunidade de vivenciar uma realidade, 

fazer reflexões, questionar, trocar experiências e construir ideias que possam ser o gatilho 

para  mudanças  na  sociedade.  O  enfoque  crítico  no  processo  de  trabalho  em saúde  e  na 

enfermagem afirma um cuidado realizado por  sujeitos  comprometidos  com a solução dos 

problemas  de  saúde  e  dos  serviços  que  prestam essa  assistência  (SILVA;  SENA,  2006). 

Assim,  o  conhecimento  político  torna-se  fundamental  para  o  agir  da  enfermagem,  ao 

admitirmos que a política é uma dimensão que faz parte da vida do ser humano e permeia 

todas as atividades humanas o tempo todo (PERSEGONA, 2009).

Além da  formação  da  criticidade  contribuir  para  a  formação  do  enfermeiro  mais 

completo, técnica, científica e politicamente, ainda colabora para que haja o crescimento e 

emancipação da  profissão,  fazendo da  enfermagem uma prática  social.  A visualização da 

enfermagem como prática social depende da postura dos enfermeiros como sujeitos políticos, 

questionadores,  que  apreendam  a  realidade  concreta  e  compreendam  o  seu  papel 

transformador na sociedade (SAMPAIO; KURCGANT, 2009).
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O engajamento do aluno no movimento estudantil proporciona uma melhor articulação 

do processo de formação, onde o graduando além da formação acadêmica também tem nos 

espaços desse movimento oportunidades de explorar outros conhecimentos e realidades, como 

por exemplo, a participação em congressos estudantis, estágios interdisciplinares de vivências, 

que complementam a sua formação. No estudo realizado identificamos nas falas de Oliva 

Sabuco e Louise Labé que o movimento faz com que o aluno tenha a possibilidade de se 

engajar  mais  na  academia e  de  se tornar  um profissional  mais  preparado pra enfrentar  o 

mercado  de  trabalho.  O  aluno  como  sujeito  do  seu  processo  de  formação,  entre  outros 

aspectos, deve ter capacidade de aprender a aprender, articular conhecimentos, desenvolver 

habilidades, atitudes e buscar informações para resolução de problemas (FERNANDES et al, 

2005). 

Durante a nossa vivência na participação no movimento estudantil, o discente tem a 

oportunidade de lidar  com situações  de trabalho em equipe,  enfrentamento de problemas, 

desenvolve sua capacidade de liderança, articulação com estudantes de outros cursos e com 

entidades, exercitando o processo de politização e participação ativa. Esse tipo de experiência 

é  de  extrema  relevância,  especialmente  na  profissão  de  enfermagem,  onde  o  enfermeiro 

exerce o papel de líder e de gerente em todos os campos de atuação.

 Sendo assim, se o discente de enfermagem tem a oportunidade de colocar em prática 

desde a graduação esses aspectos, ele se tornará um profissional mais capacitado e apto a 

enfrentar  e  resolver  situações  dos  mais  diversos  tipos.  A participação  ativa  do  aluno  na 

construção do conhecimento faz com que ele se torne um profissional com capacidade de 

atuar  criticamente  e  capaz  de  tomar  decisões  e  posicionamentos  frente  às  dificuldades 

(KAISER; SERBIM, 2009). O impacto que ocorre na transição da academia para a prática 

profissional poderia diminuir se os alunos desenvolvessem uma consciência crítica durante a 
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formação, participando de atividades acadêmicas que envolvessem questões sociopolíticas. 

Assim,  o  futuro  profissional  estaria  mais  preparado  para  uma  postura  crítica  diante  do 

contexto da enfermagem no mundo e do mundo da enfermagem (PAL et al, 2006).

O  docente  possui  um  papel  importante  no  engajamento  do  aluno  neste  processo 

participativo. Quando o docente compreende a importância deste espaço para a formação do 

futuro profissional ele acaba por estimular o engajamento do estudante. Segundo Sampaio e 

Kurcgant (2009, p.150):

“A postura adotada pelo professor é assinalada como interveniente para a  
vinculação dos alunos ao processo participativo. Assim, a experiência do  
professor, sua prática pedagógica ou a sensibilidade que demonstra na sua  
ação profissional,  podem determinar,  ou não,  a aderência dos alunos ao  
processo participativo”

Pesquisa  realizada  por  Escudeiro  et  al  (2005)  sobre  estudantes  de  enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense, foi evidenciado que quando não há uma aceitação por parte 

do docente, os estudantes evitam participar desses espaços, temendo um desafeto por parte 

dos professores. Ainda de acordo com os autores, sabendo da importância dos docentes no 

direcionamento  da formação dos  discentes,  os  mesmos não devem alienar-se  desta  tarefa 

(ESCUDEIRO et al, 2005).

Em outro estudo realizado por Santos e Araujo (2008) observou que há um déficit na 

formação  do  enfermeiro  no  que  diz  respeito  ao  desenvolvimento  de  competências  que 

abrangem  os  aspectos  ético-políticos.  Alguns  dos  obstáculos  que  dificultam  o 

desenvolvimento  desses  aspectos  são as  valorizações  da  técnica,  o  modelo  tradicional  de 

ensino no qual os docentes foram formados, modelo de gestão e políticas conservadoras das 

instituições  estudadas  e  a  ausência  de  participação  política  de  grande  parte  dos  docentes 

enfermeiros. 

Assim, quando os docentes não vivenciam um contexto político, o estímulo para a 
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participação dos alunos no movimento estudantil é mais difícil ou inexistente, devido, muitas 

vezes, ao não reconhecimento desses espaços como um dos responsáveis pela formação do 

profissional. O ensino é um momento de construção do saber para estimular a consolidação de 

um  conhecimento  próprio  da  enfermagem,  e  é  potencializado  através  de  práticas  que 

consolidem  um  paradigma  inovador  no  sentido  de  formar  profissionais  instigados  à 

participação política, possibilitando a visibilidade do corpo de conhecimento produzido pela 

enfermagem. O corpo formador destes profissionais deve se inserir nesse contexto, realizando 

uma prática  coerente com o discurso.  Portanto,  os  formadores  devem possuir  a  tarefa de 

relacionar os saberes e auxiliar no desenvolvimento de uma prática sociopolítica, refletindo 

sobre a teoria e a prática, compreendendo-as de modo desafiador na busca pela criticidade e 

criatividade do enfermeiro participante na estrutura social  e política das práticas de saúde 

(PAL et al, 2006).

Um dos  conflitos  que  mais  interfere  na  participação  do graduando no movimento 

estudantil está relacionado à escassez do tempo, devido a graduação em enfermagem ser em 

horário  integral.  Na  realidade  do  curso  de  enfermagem  da  Universidade  Federal  de 

Pernambuco, campus Recife, temos uma carga horária total da graduação, no currículo antigo, 

de três mil quatrocentos e noventa e cinco horas, e quatro mil e quinhentas horas, na nova 

grade  curricular.  Isso  faz  com  que  o  estudante  muitas  vezes  não  consiga  conciliar  sua 

formação acadêmica com a participação no movimento,  abdique muitas vezes de parte da 

academia para se dedicar ao movimento ou não participe desse espaço. Durante uma pesquisa 

com estudantes da Universidade Federal Fluminense realizada por ESCUDEIRO et al (2005, 

p.7),  a  falta de tempo para se dedicar aos espaços de movimentos estudantis  foi  a maior 

dificuldade relatada pelos participantes deste estudo. Ainda segundo Escudeiro et al:

 “O  curso  de  graduação  em  enfermagem  exige  dedicação  integral  e  
exclusiva, sendo grande o quantitativo de atividades a serem realizadas no  
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transcurso de sua formação. Somados a esta afirmação, a participação do  
graduando em monitorias, grupos de pesquisas, iniciações científicas, bolsa  
treinamento, entre outras atividades universitárias de pesquisa e extensão,  
dificulta  sua  permanência  em  movimentos  de  representação  estudantil,  
tendo  muitas  vezes  que  eleger  em  que  frente  irá  empenhar  suas  
capacidades.”

Na participação ativa no movimento estudantil o discente necessita de tempo para 

realizar  as atividades políticas,  sem que estas interfiram no aproveitamento acadêmico.  A 

participação política deve complementar a formação acadêmica, sem que o aluno precise fazer 

escolhas do que lançar mão para aproveitar um espaço ou outro. Com a reforma curricular dos 

cursos de graduação em enfermagem, pretende-se dar mais tempo ao aluno para que ele possa 

participar desses e de outros espaços na universidade, sem prejudicar a academia.

Participar  de  espaços  políticos  desde  a  formação  profissional,  além  de  trazer 

possibilidades  ao  estudante,  também  trás  benefícios  para  a  profissão,  como  visibilidade, 

emancipação e força política,  quesitos importantes para a autonomia e reconhecimento da 

enfermagem. O engajamento neste tipo de atividade permite que o graduando conheça melhor 

a sua futura profissão, tome ciência dos seus direitos enquanto cidadão e trabalhador e tenha 

experiências e aprendizados que, possivelmente, ele não teria a oportunidade de viver apenas 

na academia, sendo assim um complemento para a formação do profissional. A vivência fora 

da sala de aula proporciona ao aluno identificar e entender os fatores e problemas sociais, 

permitindo que o estudante conheça a sua realidade, além de ampliar a sua compreensão do 

papel e prática de sua profissão (PIRES; MELO, 2008).

 O conhecimento político permite a adoção de uma postura crítica sob o contexto da 

nossa prática pelo futuro da saúde e da enfermagem. Mesmo com toda sua relevância, por 

vezes este elemento não é considerado sobre o conhecimento em enfermagem. A visualização 

desta profissão como prática social depende da atuação do enfermeiro como agente político 
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(PAL et al,  2006). Em meados dos anos 80 a enfermagem possuía uma postura acrítica e 

neutra,  científica  e  ideologicamente,  o  que  culminava  na  falta  de  prestígio,  autonomia 

profissional e pobreza política. Atualmente, esse cenário vem mudando com a reorganização 

dos cursos de graduação, que vem rediscutir a competência científica e política e incentivar a 

participação nas definições das políticas de saúde e educação. A participação ativa leva a um 

salto de qualidade na relação do enfermeiro com as questões sociais e políticas. Porém, hoje 

se observa que a academia é frágil com relação ao seu compromisso com as lutas em prol dos 

rumos  da  enfermagem.  Faz-se  necessário  que  a  academia  tenha  o  papel  de  incentivar  a 

participação dos estudantes nas definições do futuro da profissão (LIMA; SAMPAIO, 2007). 

             O conceito de participação política muitas vezes não é entendido pelos indivíduos,  

havendo  por  vezes  uma  equiparação  entre  política  social  e  política  partidária.  Segundo 

Araújo, 2005:

“O sistema partidário  é  um dos  componentes  do  sistema  político  atual,  
genericamente  identificado  como  “democracia  representativa  ocidental”.  
Nesse sistema, em que o voto constitui uma forma de escolher e legitimar a  
representação política,  e  os  partidos  políticos  constituem o  canal  que  a  
viabiliza. O poder político representativo é requisito e dado constitutivo da  
vida social moderna, e os partidos são organizados com vistas à disputa  
desse poder.”

 

Na participação política o poder político supõe uma relação em que sujeitos, usando 

recursos  que  são  disponíveis  no  espaço  público,  fazem  valer  seus  interesses  e  valores, 

construindo suas identidades e afirmando-se como sujeito de direitos e deveres (TEIXEIRA, 

1997). O ser político é aquele que é capaz de intervir na história através de suas ações, ou 

seja,  sendo  integrante  e  participante,  direta  ou  indiretamente  das  decisões  e  ações  da 

sociedade da qual ele faz parte. Ser indivíduo político é iminente ao ser humano, visto que 

vivemos socialmente e a todo momento necessitamos nos articular para pensar em decisões e 

por em prática as intervenções pensadas coletivamente. 
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O  sujeito  político  é  aquele  que  toma  parte  de  algo  por  meio  do  processo  de 

comunicação e possui  habilidade de relacionar-se com os outros.  A enfermagem moderna 

exige  uma postura  participativa,  política  e  necessita  redirecionar  seus  esforços  para  uma 

prática comprometida com as questões das relações humanas e sociais. A competência política 

é  uma  das  responsáveis  pela  determinação  de  comportamentos  que  permitam  ações 

transformadoras (LIMA; SAMPAIO, 2007). 

O  estudante  que  vivencia  experiências  políticas  desde  a  graduação,  geralmente, 

quando se forma, se engaja nas entidades de classe para dar continuidade ao processo de lutas 

iniciado na academia. Para que uma profissão seja consolidada e reconhecida é necessário que 

haja uma relação entre as competências técnico-científica, organização e política de regulação 

e que seus profissionais sejam conscientes da força, representatividade e importância das suas 

entidades de classe. 

             Atualmente, a Enfermagem brasileira possui entidades representativas como: ABEn, 

COFEn,  FNE e  Sindicatos.  A ABEn -  Associação  Brasileira  de  Enfermagem,  tem como 

algumas  das  finalidades  o  caráter  técnico,  científico,  cultural  e  político  da  profissão  de 

enfermagem, desenvolvidos por meio de diretrizes e programas de trabalho, em consonância 

com as recomendações e deliberações definidas pela entidade no âmbito nacional, regional e 

estadual (ESTATUTO ABEN, 2005). 

A Federação  Nacional  dos  Enfermeiros  -  FNE,  que  une  nacionalmente  as  lutas  e 

encaminhamentos  dos  sindicatos  sobre  as  questões  das  condições  e  relações  de  trabalho 

específico e geral da Enfermagem. É constituída pelos Sindicatos Estaduais de Enfermagem e 

é  filiada a Central  Única dos  Trabalhadores  (CUT).  Os Conselhos  Federal  e  Regional  de 

Enfermagem - COFEN e COREN's são autarquias que além de atuar como poder executivo 

também tem competência legislativa e judiciária, e os Sindicatos, que são responsáveis por 
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assegurar os direitos do trabalhador (CETREDE, 2003).

O movimento estudantil traz esta proposta de politizar e conscientizar o aluno quanto 

às  questões  sociais  e  da profissão,  fazendo com que ele  se  sinta  sujeito  comprometido e 

responsável  por todos esses  processos  de mudanças.  Contudo,  para que essa contribuição 

possa ser eficaz, faz-se necessário que os espaços de mobilização estudantil, como os Centros 

e Diretórios Acadêmicos, possuam uma estrutura sólida, bem definida, para que os objetivos 

desses espaços não sejam perdidos. É evidente também que o movimento estudantil possa 

consolidar seu trabalho e suas atividades através do compartilhamento de suas ações com 

aqueles que compõem a estrutura da universidade, como os docentes e gestores, a fim de que 

seus esforços ganhem visibilidade em meio a toda comunidade acadêmica e reforçando o seu 

caráter formador.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A universidade é um ambiente que proporciona ao discente várias oportunidades de 

interação  com  a  sociedade.  É  neste  ambiente  onde  ocorrem  as  trocas  de  saberes  entre 

graduandos, professores e toda a comunidade acadêmica. O movimento estudantil faz parte 

deste contexto, sendo um espaço onde o aluno vivencia experiências que complementam a sua 

formação acadêmica.

Atuar em espaços políticos no âmbito da universidade é uma atividade relevante para 

o estudante de enfermagem, visto que inserido nesta realidade o aluno tem a oportunidade de 

exercitar o seu poder de articulação, liderança, trabalhar em equipe, treinar a resolubilidade de 

problemas, se inteirar, se sentir sujeito capaz de perceber e transformar a realidade e tem a 

possibilidade de unir sua formação acadêmica com a formação política, dois elementos que 

devem caminhar  paralelos  na construção de um profissional  enfermeiro com competência 

técnica, científica e política, capaz de exercer as suas funções com autonomia e qualidade.

O papel do docente enfermeiro é essencial para essa participação ativa do aluno, posto 

que  o  professor  é  o  responsável  pelo  direcionamento  do  futuro  profissional  dentro  da 

graduação e, sendo assim, sua opinião e postura frente a este tema influencia diretamente no 

pensar e agir do estudante. Contudo, para que o docente estimule a participação do graduando, 

faz-se  necessário  que,  primeiramente,  ele  perceba  essa  atuação  como  um  processo  que 

também faz parte da formação destes profissionais, tendo a consciência de que a formação 

política é tão importante quanto a formação técnico-científica.

Percebemos com esta pesquisa que apesar dos docentes compreenderem a importância 

da  política  na  enfermagem  não  há  um  estímulo  real  dos  professores  com  relação  à 

participação  ativa  dos  estudantes.  Há  uma  dificuldade  por  parte  dos  docentes  de  como 
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abordarem  estes  assuntos  em  sala  de  aula.  Isto  pode  se  dar  pelo  fato  da  maioria  dos 

professores que compuseram a amostra não terem participado de espaços políticos durante a 

sua formação. Contudo, será que isto é um fator que impossibilita os mesmos de abordarem a 

importância desta atividade? Ou será que a falta de experiência política impede este estímulo?

       A política faz parte do cotidiano de todo cidadão, e com a enfermagem não é diferente.  

Nossa profissão é uma prática social, e portanto, é e deve ser vista também como uma prática 

política. Quando a enfermagem se der conta de que a formação política deve fazer parte da 

sua realidade, conseguiremos a autonomia, emancipação e reconhecimento que há tantos anos 

lutamos para ter. 

As  evidências  de  literatura  encontradas  a  respeito  da  contribuição  da  participação 

política na formação dos estudantes revelam que o número de publicações nesta  temática 

ainda é reduzido. Futuras investigações sobre esta temática ainda são necessárias para que 

seja  comprovada  cientificamente  a  importância  da  participação  do  aluno  no  movimento 

estudantil e assim esta prática seja alicerçada à formação acadêmica.
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APÊNDICE A

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Prezado (a) Senhor (a),

Nós, Mirella Cristina Bezerra de Melo e Renata Michelle Dos Santos Barreto, alunas da 

Graduação  em  Enfermagem  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco-UFPE,  sob 

orientação da Professora Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos Morais (Profª Ms. do Curso 

de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE), estamos realizando uma 

pesquisa intitulada: Percepção docente sobre a contribuição do movimento estudantil na 

formação do enfermeiro, cujo o objetivo é desvelar a percepção do docente de enfermagem 

sobre  a  contribuição  do  movimento  estudantil  na  formação  do  enfermeiro.  Para  isso, 

estamos convidando o Sr. (a) a participar desta pesquisa que é voluntária. Desta forma, 

solicitamos  sua  autorização  no  sentido  de  assinar  o  Termo de  Consentimento  Livre  e 

Esclarecido, a fim de inseri-lo (a) como participante desta pesquisa. Informamos que será 

garantido o seu anonimato e assegurada sua privacidade, assim como o direito de desistir 

de  participar  da  pesquisa  em  qualquer  momento  da  coleta  de  dados.  A critério  de 

esclarecimento, informamos que não será efetuada nenhuma forma de gratificação por sua 

participação.  Durante  este  período  os  dados  serão  devidamente  arquivados  no 

Departamento  de  Enfermagem  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco  sob  a 

responsabilidade da Profª Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos Morais, e após a publicação 

os dados serão destruídos.

Essa pesquisa acarretará em possíveis riscos, que poderão determinar constrangimento por 

não  saber  expressar  sua  percepção  sobre  a  contribuição  do  movimento  estudantil  na 

formação  profissional  do  enfermeiro.  Sua  participação  trará  benefício  direto,  que 

proporcionará um melhor conhecimento sobre a contribuição do movimento estudantil na 

formação profissional do enfermeiro. Informamos que o Sr (a) tem a garantia de acesso, 

em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê 

de  Ética  em  Pesquisa  (CEP)  do  Centro  de  Ciências  da  Saúde,  situado  na  Av.  da 
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Engenharia , s/n, 1º Andar, Cidade Universitária, CEP 50740-600, em Recife – PE, fone: 

(81) 2126.8588 e comunique-se com a professora Sheila Coelho Ramalho Vasconcelos 

Morais  pelo  telefone  (81)  96558326,  email:  sheilarvm@hotmail.com e  endereço:  Rua 

Maria Judith Lins nº 301 Bairro Novo, Olinda-PE, CEP 53130-080.

Diante do exposto, agradecemos antecipadamente sua atenção e colaboração, o que 

tornará possível à realização deste estudo.

Eu,__________________________________________________________________, 

concordo em participar desta pesquisa, declarando para os devidos fins que, cedo os direitos 

do material,  estando ciente dos objetivos da pesquisa e aceito participar da mesma com a 

liberdade de retirar meu consentimento, sem que isso traga qualquer prejuízo a minha pessoa.

                                                                                         Recife, _____ de ________________  

2012.

 
Entrevistado

Entrevistador

Testemunha

Testemunha

mailto:sheilarvm@hotmail.com
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APÊNDICE B

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Nome:

Idade:

Sexo: ( )F ( )M

Graduação em que tipo de instituição: ( ) PÚBLICA ( ) PARTICULAR

Título: ( ) ESPECIALISTA   ( ) MESTRE   ( ) DOUTOR

Disciplina que leciona na UFPE:

Há quanto tempo leciona na UFPE?

Participou do movimento estudantil durante a graduação? ( ) SIM ( ) NÃO

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO

Pergunta Norteadora: Como você percebe a participação do aluno de graduação no 

movimento estudantil para a formação profissional?

− O que você poderia nos dizer sobre o movimento estudantil?

− Qual a sua opinião sobre o engajamento do discente de enfermagem no movimento?

− Você acha que essa participação pode interferir na formação do futuro profissional? 

De que forma? Por quê? Em que?
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   APÊNDICE C

GRELHA

QUESTÃO 
NORTEADORA

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS NÚCLEO DE 
SENTIDO

TRECHO DA 
ENTREVISTA

CÓDIGOS SUBCATEG
ORIAS

CATEGORIA
S (TEMAS)

Como você 
percebe a 

participação do 
aluno de 

graduação no 
movimento 

estudantil para 
a formação 

profissional?

É.. a princípio eu enxergo o aluno no âmbito 
do movimento estudantil como um aluno que 
ele se torna mais crítico, certo? É um aluno 
que ele vai em busca, é... de esclarecimento 
de dúvidas,  de conquistas,  de melhorias  pra 
instituição. Eu acho que o aluno inserido no 
movimento é um alunos mas... que consegue, 
é...  (pausa) como eu posso dizer...  consegue 
articular melhor o processo de formação dele, 
e  com  isso  ele  sai  um  aluno,  ele  sai  um 
profissional  mais  preparado pro mercado de 
trabalho. 

O movimento estudantil propriamente dito eu 
não  participei  quando  aluna,  certo?  Mas 
assim, eu percebo que, é...(pausa) é uma coisa 
que precisa acontecer, até porque o aluno ele 
precisa  tá  dentro  do  âmbito  universidade,  a 
universidade  não  acontece  só  unidirecional, 
apenas com a participação docente, precisa da 
participação  do  discente,  e  eu  acho  que  é 
através  do  movimento  estudantil  que  o 
discente articula com o docente.

...se torna mais 
crítico...
… vai em 
busca... de 
esclarecimento 
de dúvida, de 
conquistas, de 
melhorias pra 
instituição...
...consegue 
articular melhor o 
processo de 
formação...
...profissional 
mais preparado 
pro mercado de 
trabalho...
...precisa 
acontecer...
...discente 
articula com o 
docente...
...o docente tem 
que estimular...

...Um aluno 
que ele se 
torna mais 
critico...vai em 
busca...de 
esclarecimento 
de dúvidas, de 
conquistas, de 
melhorias pra 
instituição.
Consegue 
articular 
melhor o 
processo de 
formação 
dele...sai um 
profissional 
mais preparado 
pro mercado de 
trabalho.
...é através do 
movimento 
estudantil que 
o discente 

O aluno se torna 
mais critico, 
buscando 
esclarecimento 
de duvidas, 
conquistas e 
melhorias pra 
instituição.

A participação no 
movimento 
estudantil precisa 
acontecer, para 
que o aluno 
consiga articular 
melhor o seu 
processo de 
formação, 
tornando-se um 
profissional mais 
preparado pro 
mercado de 
trabalho.

Participação 
no 
movimento 
estudantil 
para a 
formação da 
criticidade, 
articulação do 
processo de 
formação, 
liderança, 
melhor 
preparo e 
qualidade 
profissional.

Estimulo do 
docente para 
inserção do 
discente no 
movimento, 
favorecendo a 
articulação 
acadêmica.

Formação da 
criticidade, 
articulação do 
processo de 
formação, 
liderança, 
melhor 
preparo e 
qualidade 
profissional.

Estimulo do 
docente para 
inserção do 
discente no 
movimento 
estudantil.

Substituição 
das atividades 
acadêmicas 
pela 
participação 
no movimento 
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Como você 
percebe a 

participação do 
aluno de 

graduação no 
movimento 

estudantil para 
a formação 

profissional?

Eu acho que é um pouco disso que eu falei, 
né? Eu acho que o docente tem que estimular. 
Quando eu era aluna isso não era... não é que 
não era bem visto, era bem visto, mas não era 
incentivado, tá certo? É como se, é... o aluno 
que fizesse o movimento ele era... como é que 
eu poso dizer... o aluno não pudesse ser mais 
informado,  e  o  aluno  que  participa  do 
movimento ele é mais informado, e por isso 
ele se torna crítico. E eu acho que esse aluno 
de  enfermagem,  para  ele  ser  inserido  nesse 
mercado de trabalho, dessa forma que ele é 
visto,  pra  ele  trabalhar  holisticamente,  de 
forma, é... com humanização, ele precisa ser 
inserido,  e  isso  tem  que  ser  visto  de  uma 
forma boa por que como é que o aluno vai 
crescer  e  se  tornar  um  bom  profissional? 
Acho que aquele aluno que ele não é crítico, 
que ele não questiona, que ele não se envolve, 
que ele não troca, ele fica pra trás. Eu acho 
que no movimento ele consegue tudo isso.

Depende. Eu acho que uma coisa é você é... 
ter  a  área  política  bem  desenvolvida,  bem 
refinada, bem aguçada, bem rebuscada, agora 
sabendo  o  seu  papel  como  aluno  na 
universidade.  Você  entrou  através  do 
vestibular, foi uma escolha sua aquele curso e 
ali você tá defendendo o que é de melhor pro 
aluno.  Agora  você  não  pode  esquecer  as 
responsabilidades  metodológicas,  não  pode 
esquecer  que  o  aluno  precisa  frequentar  as 

...o aluno que 
participa do 
movimento ele é 
mais informado e 
por isso se torna 
crítico...
...trabalhar 
holisticamente...c
om 
humanização...
...aluno... precisa 
ser inserido...
...não pode 
esquecer as 
responsabilidades 
metodológicas...
...muito aluno 
está no 
movimento e 
acredita que é 
uma 
substituição...
...interfere 
positivamente...
...futuro 
profissional 
mais... 
rebuscado, mais 
preparado......inte
rfere 
positivamente...
… consegue ser 

articula com o 
docente.
...o docente 
tem que 
estimular.
...o aluno que 
participa do 
movimento ele 
é mais 
informado e 
por isso se 
torna critico.
...pra ele 
trabalhar 
holisticamente.
..com 
humanização, 
ele precisa ser 
inserido...
...não pode 
esquecer as 
responsabilida
des 
metodológicas.
..muito aluno 
está no 
movimento e 
acredita que é 
uma 
substituição...
...interfere 
positivamente..

Estimulo do 
docente para a 
participação do 
discente no 
movimento 
estudantil e a 
consequente 
articulação entre 
ambos.

O discente 
precisa ser 
inserido no 
movimento 
estudantil para se 
tornar mais 
informado, 
critico, trabalhar 
holisticamente e 
com 
humanização.

O aluno 
participante do 
movimento deve 
separar bem os 
horários, 
comportamentos 
e atitudes não 
devendo 
substituir ou 
esquecer as suas 

O discente 
inserido no 
movimento 
não pode 
substituir 
suas 
atividades 
acadêmicas 
pela 
participação 
nesta 
atividade.

estudantil.
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Como você 
percebe a 

participação do 
aluno de 

graduação no 
movimento 

estudantil para 
a formação 

profissional?

aulas,  estudar,  aprofundar,  porque  muito 
aluno  está  no  movimento  e  acredita  que  é 
uma substituição, eu tô aqui no movimento e 
eu não preciso, e vai, tipo, empurrando com a 
barriga a parte acadêmica. E não é bem assim, 
eu acho que uma coisa está ligada a outra.

Eu  acho,  na  minha  opinião,  que  interfere 
positivamente  né?  É  um  aluno  hoje,  hoje 
aluno  e  um  futuro  profissional  mais  é... 
rebuscado,  mais  preparado,  então  interfere 
positivamente,  sendo  um  aluno  que  ele 
consegue ser líder de equipe, que é o que a 
gente busca aqui na enfermagem, liderança na 
assistência,  na  educação,  então  vai  ser  um 
aluno  mais  completo.  Eu  acredito  que 
interfira positivamente pra favorecer a ser um 
profissional com mais qualidade.

Exatamente,  quando  eu  percebo  que  é  um 
movimento  que...  em prol  de  uma  situação 
importante,  sem  problema  nenhum.  Agora, 
claro, sempre lembrando que o aluno precisa 
separar  bem  os  horários,  comportamento, 
atitudes, não deixando de lado a graduação, a 
parte metodológica.

Sinceramente,  eu  acho  que  foi  falta  de 
conhecimento  mesmo  do  que  estava 
acontecendo dentro da instituição, dentro do 
departamento e, acho que foi um pouco disso. 
O grupo era  pequeno,  que  participava.  Não 

líder de equipe...
...um aluno mais 
completo...
...acredito que 
interfira 
positivamente...
...favorecer a ser 
um profissional 
com mais 
qualidade...
...separar bem os 
horários, 
comportamento, 
atitudes, não 
deixando de lado 
a graduação, a 
parte 
metodológica...

.

...hoje aluno e 
um futuro 
profissional 
mais...rebuscad
o, mais 
preparado...
...interfere 
positivamente..
.
...um aluno que 
ele consegue 
ser líder de 
equipe...um 
aluno mais 
completo...
...acredito que 
interfira 
positivamente 
pra favorecer a 
ser um 
profissional 
com mais 
qualidade.
...o aluno 
precisa separar 
bem os 
horários, 
comportament
o, atitudes, não 
deixando de 
lado a 

responsabilidades 
acadêmicas.

Interfere 
positivamente 
para tornar o 
futuro 
profissional líder 
de equipe mais 
completo, 
preparado e com 
mais qualidade.
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Como você 
percebe a 

participação do 
aluno de 

graduação no 
movimento 

estudantil para 
a formação 

profissional?

divulgava muito, e...

Pois é, por incrível que pareça, não. Mas eu 
gostaria  muito  de  me  envolver,  porque  eu 
acho que, por exemplo, a ADUFEPE aqui na 
universidade, que seria o órgão dos docentes 
que a gente... tenta sempre tá unido, lutando 
pra o que é melhor pra classe. Eu quero muito 
entrar, participar do grupo, e não consigo por 
causa  de  falta  de  tempo,  de  uma  série  de 
coisas  que  eu  fico  deixando  em  segundo 
plano, mas eu sei que é muito importante essa 
participação  entendeu?  Eu  tenho  essa 
consciência.  Então  em  algum  momento  eu 
vou ser inserida nesse contexto porque eu sei 
que há essa necessidade.

Não,  eu  acho  que  é  isso.  Eu  acho  que  o 
discente  que  participa  com  disciplina,  com 
noção de qual é o seu papel naquele grupo, eu 
acho que a universidade só tem a ganhar.

graduação, a 
parte 
metodológica.


