
EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA: BUSCANDO A COMPETÊNCIA TÉCNICA E O 

COMPROMISSO POLÍTICO

A partir da década de 90, o Brasil aprofunda seu modelo de gerenciamento à lógica de 

organismos transnacionais (FMI e Banco Mundial). Esta lógica coloca o Estado como regulador 

e não mais responsável pela oferta de direitos, passando essa função à iniciativa privada. O 

sistema capitalista vive, hoje, mais uma das suas profundas crises (mais amarga e com saídas 

menos rápidas que a de 1929) tendo que expandir suas formas de lucrar para além do setor 

produtivo. A privatização dos serviços como saúde e educação é, portanto, uma necessidade 

da reprodução do sistema capitalista. Desta necessidade nasce a expansão das Instituições de 

Ensino Superior Privadas e o processo de privatização acelerado das Universidades Públicas. 

Nesse contexto, os Cursos Superiores que já não atendiam as demandas da maioria 

da sociedade, tanto na formação de profissionais, como na produção de ciência e tecnologia, 

reproduzem uma educação precária,  tecnicista  e dissociada do contexto social.  A Reforma 

Universitária e o Reuni não são mais do que projetos para tornar as universidades centros de 

formação  de  força  de  trabalho  em resposta  as  necessidades  do  mercado.  Estas  medidas 

contribuirão demasiadamente para retirar do único espaço capaz de arquitetar transformações 

da nossa realidade, a universidade.

A formação farmacêutica não fica fora desse bojo. E é ai que entra o/a educador/a e 

os/as estudantes assumindo seu papel de defensores/as da educação de qualidade, do ensino 

público com indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, e formação intelectual 

voltada  para  compreensão  política  e  social  do  cotidiano,  na  perspectiva  de  formação 

desvinculada das necessidades do mercado e voltada para as necessidades do povo. 

A  comunidade  acadêmica  preocupada  com os  rumos  das  universidades  e  com a 

formação do/a profissional farmacêutico/a aliada aos interesses da saúde e da transformação 

qualitativa  do  modo  de  vida  dos/das  cidadãos/as  brasileiros/as,  só  poderá  elaborar  um 

verdadeiramente novo programa curricular quando se unir às entidades que representam os 

interesses do povo. Entre elas, sindicatos dos/as trabalhadores/as da saúde, sindicato dos/as 

farmacêuticos/as, associação de moradores e de modo geral a classe trabalhadora. 

A  Executiva  Nacional  dos/as  Estudantes  de  Farmácia  –  ENEFAR  estará 

aprofundando este debate nas escolas por todo o país, sempre construindo a visão 

crítica dos/as estudantes sobre a universidade, a educação farmacêutica, o sistema 

de  saúde  e  a  sociedade  atual.  Entendemos  que  somente  com  a  organização  do 

movimento estudantil  nas escolas e o envolvimento dos setores progressistas da 

academia com a sociedade civil organizada é que alcançaremos vitórias substantivas 

na luta por um novo currículo para o curso de farmácia.  


