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Nosso Curso de Farmácia  é  repleto  de conhecimentos objetivos.  As ciências  exatas 

dominam o currículo, as questões de certo ou errado condicionam nosso pensamento e os 

métodos de ensino nos induzem à reprodução ao abrir pouco espaço para que trabalhemos os 

conteúdos  com nossos  próprios  meios.  Onde  fica  o  espaço  para  nossas  subjetividades?  E 

quando nos deparamos com questões que não são de certo ou errado, quando simplesmente 

há diversas opiniões possíveis, como reagimos? O que fazemos para aprender a lidar com as 

pessoas  –  colegas,  professores,  chefes,  subordinados,  empregados,  pacientes,  usuários, 

clientes, os outros de uma forma geral - se no âmbito do Curso e da Profissão não trabalhamos 

sistematicamente  as  questões  humanas?  Como  nos  tornaremos  profissionais-cidadãos 

humanizados?  Por  que,  onde,  como,  quando  podemos  nos  expressar  enquanto  seres 

humanos? Como combater este desencontro? O ENEF tem intrinsecamente na sua natureza 

esse dom, pois é o Encontro Nacional dos Estudantes de Farmácia.

Aula. Estágio. Estudo. Prova. Cansaço. Ciência? Competência? Compromisso? Futuro? O 

cotidiano dos alunos ao longo do curso universitário é certamente marcado por muitas tarefas 

e  empenho,  mas  também  por  sentimentos  intensos  e  expectativas.  Frustração.  Tristeza. 

Isolamento e solidão. Justiça? Amor...  É necessário que nós estudantes discutamos nossas 

questões existenciais no sentido de compreender a nós mesmos, nossa relação uns com os 

outros,  nossas  visões  e  práticas  profissionais,  nossa  inserção  na  sociedade  e  no  mundo. 

Compreensão. Vontade! União! Mudança!... Tão complexa, como fazê-la? Ora, precisamos de 

um ponto de partida! Qual? A reflexão.  Refletindo sobre a complexidade de nossas vidas, 

compreendemos que  não  há  uma disjunção  entre  a  objetividade  dos  nossos  estudos  e  a 

subjetividade das nossas almas, é tudo junto ao mesmo tempo no nosso dia a dia. Não só 

pensamos ou não só sentimos, pensamos  e sentimos! Da mesma forma, não há disjunção 

entre  competência  técnica  e  compromisso político;  mas quando deixamos nossa  formação 

mutilar o que se relaciona, mutilamos nosso compreender, nosso fazer, nosso pensar e nosso 

sentir, nosso amar, nosso viver. Como abordar estas questões todas juntas e unidas de uma 

vez só em uma única atividade? Arte! Música! Poesia! Desenho! Teatro!!!

Com a convicção de que são atos de amor que impulsionam as construções benéficas e 

que a criatividade é essencial à tão desejada autonomia educacional, os colegas do Movimento 

Estudantil  de  Farmácia  vêem desenvolvendo  um  projeto  que  expressa  teatral,  musical  e 

poeticamente a complexidade da relação da vida acadêmica com a sociedade. O espetáculo foi 

apresentado ao vivo no LXV CoNEFF, em janeiro de 2008, em Porto Alegre, e em vídeo no LXVI 

CoNEF, em Goiânia, em abril deste mesmo ano. Contando com a participação de estudantes de 

Farmácia de diversas partes do Brasil, A Fábula de uma Formação 2, que é inteiramente criada 

e produzida pelo Movimento Estudantil  de Farmácia, estará na Mesa de Abertura do ENEF 

2008, representando os valores de engajamento, atitude, diálogo, participação e solidariedade 

nos quais  os estudantes sentem a encantadora vontade de se espelhar. Os alunos são as 



maiores preciosidades do MEF.  Seus sorrisos são os elos  entre  as riquezas temáticas que 

trazem em si e suas expressões estéticas que desencadeiam atitudes transformadoras.

Os tempos são de transformação. Nosso Curso implementa um currículo novo em meio 

aos  embates  fundamentais  que  atingem o  SUS  e  a  Reforma Universitária,  refletindo  um 

contexto histórico de imensa aflição em relação à Educação e à Saúde. O desafio de humanizar 

uma formação marcada pela objetividade técnico-científica, abrindo espaço para subjetividades 

que permeiam a construção coletiva em favor do propósito de criar um mundo mais justo, é 

imenso,  lindo  e  crucial.  Para  tanto,  temos  que  assumir  que  a  responsabilidade  social  é 

inseparável da responsabilidade individual e somente unidos poderemos exercer plenamente a 

vocação da nossa alma de estudante, que é o dom de ser vanguarda, e da nossa Categoria 

Farmacêutica, que é melhorar a saúde do povo.


