
 - 1 - 

Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia 
Comissão Nacional de Educação 

 
 
 
 

  
 

Relatório I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “É preciso avançar!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2008 



 - 2 - 

Índice 
 

 
 
 

Introdução 
[3] 
 

Análise de situação: o debate acerca da educação 
farmacêutica no Brasil 

[3] 
 

Análise de situação: o debate acerca da educação 
farmacêutica no MEF 

[4] 
 

Estratégias e apontamentos: Novos rumos pra um 
debate antigo 

[5] 
 

Consolidação e sistematização: Comissão Nacional de 
Educação uma nova ferramenta 

[7] 
 

Conclusões 
[9] 
 

Relatores 
[10] 

 
 
 
 
 

 

 
 

Relatório I "É Preciso Avançar!" 
Comissão Nacional de Educação - ENEFAR 

www.enefar.wordpress.com  



 - 3 - 

1. Introdução 
  

No Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia 
(CoNEEF) de janeiro, em Porto Alegre/RS, foi constituída a Comissão 
Nacional de Educação. Funcionando de maneira autônoma à 
Coordenação Nacional da Executiva Nacional dos Estudantes de 
Farmácia (ENEFAR) cabe a esta comissão centralizar os debates e 
propostas acerca da Educação Farmacêutica no Brasil, possibilitando 
dar a agilidade necessária para avançar na construção desse tema. 
Nos meses que se seguiram foram poucas as ações que consolidaram 
a comissão, porém no XXXI Encontro Nacional dos Estudantes de 
Farmácia (ENEF), em Goiânia/GO, esta se fez presente na maioria 
dos espaços que tiveram à sua luz o debate sobre educação e com 
esse acúmulo inicial geramos esse relatório contendo as principais 
percepções e propostas levantadas nesses espaços, além de uma 
proposta de sistematização dos trabalhos para os meses que se 
seguem. 
  
2. Análise de situação: o debate acerca da educação 
farmacêutica no Brasil 
  

Após um longo processo de discussões entre as principais 
entidades representativas da categoria farmacêutica no Brasil 
chegamos a aprovação das Diretrizes Curriculares, criando assim o 
modelo que conhecemos como “farmacêutico generalista”.  

Esse processo foi marcado, em todo seu histórico, pela 
contradição entre a retomada do farmacêutico enquanto agente social 
e profissional da saúde, atrelado ao movimento sanitarista e 
consolidação do Sistema Único de Saúde sob a atenção primária e 
prevenção, e a defesa dos interesses da categoria figurando um 
corporativismo orientado pelos interesses do mercado. Essa 
contradição está presente ainda hoje e atribuímos a ela um dos 
principais entraves para a construção de uma educação farmacêutica 
que atenda aos anseios da comunidade. Ela pode ser materializada 
sob a forma das entidades que atuam no debate, estando 
nitidamente em um pólo a recém criada Associação Brasileira de 
Ensino Farmacêutico (ABENFAR), a Federação Nacional dos 
Farmacêuticos (FENAFAR) e o Movimento Estudantil de Farmácia 
(MEF) e no contra-ponto o Conselho Federal de Farmácia (CFF) e a 
Associação Brasileira de Ensino de Farmácia e Bioquímica 
(ABERFARBIO), respectivamente. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), como fruto dessa 
contradição, foram elaboradas de maneira ampla, possibilitando 
diversas interpretações e construções dos Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP). O que notamos no processo de materialização das 
DCN em PPP é que foi conduzido de maneira bastante leviana e 
seguindo as influências ora do mercado, ora do CFF ou do 
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entendimento do corpo docente acerca do assunto, desconsiderando 
o processo que motivou a alteração da educação farmacêutica. Nesse 
período de tempo, notamos a nível nacional a estagnação das 
discussões curriculares, da troca de experiências ou qualquer 
orientação prestada às escolas. 

A todo esse cenário devemos acrescentar a situação atual do 
ensino superior no Brasil, onde observamos a consolidação da 
Universidade como reprodutora de força de trabalho especializada 
para exploração do mercado. Isso é muito evidenciado com as 
diversas políticas que os governos, federal ou estaduais, vem 
implementando, levando ao encilhamento das Instituições Públicas e 
a abertura indiscriminada de novas instituições privadas.  

Sintetizando, o farmacêutico generalista hoje é representado 
pela dificuldade em implementar e consolidar essa proposta seja pela 
situação estrutural cada vez mais defasada, pelos objetivos 
desvirtuados do ensino superior ou pela falta de clareza e das 
contradições na consolidação do PPP. Isso pode ser visualizado na 
opinião dos docentes envolvidos, dos dirigentes de cursos e dos 
estudantes, criando a sensação de insatisfação e desnorteamento. 
Com base nisso, notamos o reaquecimento das discussões acerca da 
educação farmacêutica nacionalmente, mas muito precisa ser 
resgatado nesse processo e novos rumos precisam ser tomados. 

 
3. Análise de situação: o debate acerca da educação 
farmacêutica no MEF 
  
Estamos em uma zona cinzenta. Um momento de transição que 
provoca certa inquietude, desconhecimento e ansiedade. Isso é 
gerado pelo momento atual, onde temos a implantação parcial do 
novo projeto de educação farmacêutica, onde muitas faculdades se 
encontram sustentando as duas matrizes curriculares associada ao 
processo de desnorteamento já citado e a substituição do paradigma 
biomédico de concepção da saúde. 
 A CNE avaliou que o debate realizado no ENEF e em outros 
espaços do MEF, tem caráter ainda informativo e há dificuldades em 
se aprofundar e avançar. Conseqüentemente, nossas ações concretas 
para a transformação da realidade sobre a educação farmacêutica no 
Brasil ficam estagnadas. 
 São necessários novos rumos e novas perguntas para avançar 
nesta luta e vencer o pragmatismo desta discussão. Quando 
vislumbramos o potencial que existe dentro do movimento estudantil 
de farmácia e o cenário nacional engessado em torno de discussões 
superficiais e entidades burocratizadas, não temos dúvida que é pela 
via e força dos estudantes que devemos despertar e orientar esses 
novos rumos. 
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4. Estratégias e apontamentos: Novos rumos pra um 
debate antigo 
  
Em uma leitura superficial vemos que as discussões estão sendo 
retomadas em resposta a angústia gerada pela implementação 
irregular das DCN, mas de maneira solta e desconexa. Dentre as 
muitas questões levantadas, agrupamos e sistematizamos três 
grandes núcleos onde o debate deve se fortalecer, conforme a figura 
abaixo.  

 
 

 Cada núcleo não é isolado e se sobrepõe aos outros, 
criando áreas comuns ou inter-relacionadas. Vamos exemplificar 
algumas questões já levantadas na tentativa de caracterizar os 
núcleos, mas temos consciência que existem muitas outras que 
precisam ser pontuadas. 

O primeiro núcleo, de Atuação Profissional, deve ser encarado 
como prioritário na construção do debate, como ponto de partida e 
orientadora dos demais eixos. Aqui fazemos como pergunta central a 
ser respondida: “O que queremos formar?”. Entendendo que esta 
resposta é primordial para a construção de nossa política educacional. 
Sob esta ótica, pontuamos questões como: 

• Qual farmacêutico que almejamos para o futuro? Que 
atenda as demandas sociais ou que sirva ao mercado e 
aos interesses corporativistas? 

• Que características deve ter o profissional farmacêutico 
capaz de contribuir para a transformação das condições 
de saúde da população brasileira? 



 - 6 - 

• Análises Clínicas e Alimento são áreas que devem 
continuar sendo priorizadas? Até onde essa formação 
contribui e a partir de onde ela atrapalha a construção do 
profissional que almejamos? 

• Quais os desafios a serem enfrentados na formação deste 
profissional e na postura da categoria?  

• O currículo generalista, baseado em uma formação 
abrangente e pouco profunda, é suficiente para suprir as 
necessidades que elencamos? Ou necessitamos de uma 
formação com maior enfoque?  

• A atuação profissional, e dessa maneira a educação, deve 
centrar-se no produto (medicamento, exame, 
procedimento) ou no serviço (saúde)? 

• Qual nossa concepção de saúde? Qual a concepção de 
saúde e da estruturação dos serviços de outras 
profissões? 

• Qual nosso entendimento acerca do medicamento e seu 
papel social? Quais as contradições presentes desde a 
pesquisa até o ato de dispensação dos medicamentos? 
Quais as forças que atuam sobre esse processo? Como a 
profissão farmacêutica é influenciada por esse processo? 

• Quais têm sido as políticas públicas para consolidação da 
Política Nacional de Medicamentos e da Assistência 
Farmacêutica? 

• Quais as entidades farmacêuticas que atuam sobre essa 
concepção e quais suas respectivas bandeiras? 

Em seguida podemos partir para a questão: “Que universidade 
é capaz de formar este profissional?” abrindo o núcleo de 
Universidade, onde podemos agrupar todas as questões estruturais e 
do funcionamento da Universidade hoje. Entram aqui 
questionamentos que precisam ser fundamentadas como: 

• Como se estrutura e a quem serve a universidade? 
• Quais as contradições presentes na universidade 

brasileira no atual estágio de desenvolvimento do 
capitalismo? Quais os reais interesses que o norteiam e o 
essa instituição? 

• Qual a situação estrutural do ensino superior no Brasil?  
• Como as políticas governamentais (Ex.: REUNI, SINAES, 

etc.) interferem sobre essa situação? 
• Como atuar e disputar a educação farmacêutica nas 

diferenças específicas presentes nas instituições federais, 
estaduais, municipais, filantrópicas e particulares? 

• Como obter uma formação integral e voltada para a 
saúde diante da crítica realidade dos professores nas 
universidades públicas e privadas, desde seu preparo e 
dedicação enquanto educadores com a dissociação entre 
ensino, pesquisa e extensão? 
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• Como tem se estruturado o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão? 

• A situação da universidade interfere ou limita de alguma 
forma a construção de projetos políticos pedagógicos 
inovadores? 

• Como modificar a relação ensino-aprendizagem e edificar 
uma estrutura curricular compatível as necessidades da 
formação deste novo profissional? 

• Qual o perfil profissional formado nessas condições? Quais 
as condições críticas para essa formação? 

• Como se dá a escolha de uma profissão? Isso tem 
influência no perfil de estudantes que ingressam na 
universidade? As políticas de cotas e ações afirmativas 
têm influencia sobre esse perfil? 

• Quais os espaços de representação dos estudantes e 
como devemos atuar de maneira a construir? 

Sabendo o que formar e quais nossas limitações de onde formar 
podemos traçar quais nossas ferramentas, limitando o núcleo do 
Projeto Político Pedagógico, onde centraremos as perguntas de cunho 
“Como vamos formar?”. Aqui enquandram-se questões referentes à 
interpretação das Diretrizes Curriculares Nacionais e disputa a ser 
feita a nível local: 

• Qual o entendimento dos professores/dirigentes acerca do 
processo de reforma curricular e como os centros 
acadêmicos e as outras entidades poderão colaborar para 
a efetivação das diretrizes? 

• Como funciona o processo de debate entre eles e quais as 
maneiras e responsabilidades que temos para intervir 
nesse processo? 

• Quão próximos de um currículo integrado estamos? O que 
é e o que pretende um currículo integrado? 

• Como escaparemos ao tecnicismo impregnado na atual 
formação acadêmica, em especial nos cursos da saúde, e 
avançaremos a um verdadeiro processo de ensino- 
aprendizagem? 

• Quais são as metodologias ativas de ensino aprendizado e 
como podemos aplicá-la ao ensino farmacêutico? 

• Qual a integração entre o ensino e a comunidade/serviço? 
• Como se estruturam os estágios e qual seu papel na 

formação? 
• Como podemos lutar por estágios e projetos de extensão 

não assistencialistas e que possibilitem uma formação 
voltada à formação do farmacêutico como profissional da 
saúde, crítico e voltado a transformar a realidade social? 

• Até que ponto a alteração da matriz curricular possibilita 
a alteração do perfil profissional? 

• Como podemos avançar no sistema de avaliação? 
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• Como tem sido o desenvolvimento do profissional crítico e 
reflexivo e por que vias ele se dá?  

• Quais os pontos críticos das grades curriculares 
implantadas hoje? Como superá-los? 

Em nosso entendimento, somente quando enxergarmos 
claramente nossa situação e sua conjuntura, destacando os pontos 
críticos e as potencialidades é que poderemos partir para ações 
práticas conscientes, direcionadas e efetivas. Entendemos também 
que muitas das questões pontuadas são polêmicas, mas precisam 
ser abertas e discutidas, como a questão de âmbito farmacêutico. 

 
5. Consolidação e sistematização: Comissão Nacional 
de Educação uma nova ferramenta 
  
Tendo esclarecido qual deve ser o foco de nosso debate partimos 
para as ações práticas e como sistematizá-las e executá-las. Em um 
primeiro momento partimos de um conjunto de propostas levantadas, 
nos espaços do ENEF, e aqui apresentamos a sistematização das 
propostas que devem ser discutidas e operacionalizadas a partir do 
CoNEEF de Outubro/2008. 

1. Consolidação da Comissão Nacional de Educação 
a. Denominação dos integrantes da Comissão; 
b. Articulação com os coordenadores regionais e 

nacional de educação; 
c. Articulação com o Ministério da Saúde e da 

Educação, Divisão de Assistência Farmacêutica, 
ANVISA, FENAFAR e outras entidades 
governamentais ou não na tentativa de obter 
uma linha de financiamento; 

d. Aproximação da ABENFAR e FNEPAS afim de, 
gradativamente, construir ações conjuntas; 

e. Articulação com outras Executivas de Cursos de 
saúde e movimentos sociais, a fim de possibilitar 
o debate amplo, somando forças, nos pontos 
comuns do debate de educação, saúde e reforma 
curricular; 

f. Trazer para os espaços do MEF especialistas 
(pedagogos, consultores, pessoas do exterior, 
etc.), textos e experiências que possibilitem o 
aumento dos horizontes acerca dos núcleos 
orientadores; 

g. Construção de um projeto/plano de ação, 
organizando e estruturando as metas, etapas e 
ações da Comissão; 

h. Estruturar uma via de comunicação, junto ao 
sítio da ENEFAR, por exemplo; 
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i. Garantir espaços para oficinas nos CoNEEF’s e 
CoREEF’s; 

j. Realizar uma avaliação/diagnóstico real da 
situação das universidades bem como da 
estruturação dos projetos políticos pedagógicos; 

k. Estimular os CA’s e DA’s na participação dos 
espaços da ABENFAR, do FNEPAS e de outras 
entidades ou eventos, solicitando repasses e 
avaliação; 

l. Aproximar, capacitar e fortalecer a relação dos 
CA’s e DA’s com os órgãos colegiados da direção 
do curso. 

2. Fóruns Locais de Educação e Oficinas Regionais e 
Nacionais  

a. Estruturação de Fóruns Locais e Oficinas 
regionais/nacionais como principal ferramenta da 
capilarização do debate e coleta de dados e 
experiências; 

b. Os Fóruns Locais, realizados nas escolas, serão 
construídos por etapas, com objetivos 
específicos, a fim de ampliar o debate, 
problematizar a situação local e capacitar as 
escolas para intervenções em sua realidade; 

c. Os fóruns serão realizados a partir de 
metodologias mínimas construídas nas oficinas, 
baseado nos núcleos norteadores; 

d. As Oficinas serão espaços para troca de 
experiências dos Fóruns Locais, organização e 
capacitação dos envolvidos; 

3. Cartilhas Temáticas e Documentos 
a. Construir cartilhas temáticas, coletânea de 

textos, artigos, informativos, análises, etc., com 
o intuito de prover elementos essenciais para os 
debates e inovações, por exemplo: 

1. Histórico e textos orientadores; 
2. Núcleos orientadores (Atuação 

profissional, Universidade e Projeto 
Político Pedagógico); 

3. Informativos (trazendo experiências 
locais, novidades, etc.); 

4. Outros. 
b. Construir relatórios sintetizando os avanços e 

apontamentos obtidos pelos fóruns locais, 
oficinas e demais espaços; 

c. Criar um arquivo com todo esse material, 
garantindo que ele não se perca na história e 
possibilite a continuidade do processo; 

d. Disponibilizar publicamente esse material. 
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6. Conclusões 
  
Como podemos notar ao ler esse documento o debate vem se 
reacendendo e trazendo questões comuns em todas as escolas do 
Brasil. Junto a isso vem a responsabilidade das entidades 
farmacêuticas de garantir que consigamos avançar. A ENEFAR possui 
um peso dentro desse cenário e precisa assumir seu papel na 
tentativa de fomentar, orientar e organizar o debate dentro do da 
classe estudantil. Porém esse processo se esbarra em inúmeras 
limitações que vão desde financeiras e geográficas até a do caráter 
passageiro dos estudantes envolvidos, portanto isso deve ser 
realizado de maneira sólida, documentada e capaz de manter 
contínua a construção. 
 Trouxemos nesse documento uma série de apontamentos no 
intuito de retomar e dar novos rumos a caminhada em busca de um 
farmacêutico que tenha um papel na transformação da sociedade 
socialmente relevante, e dessa forma um sistema de saúde mais 
humanizado, integral, forte e justo. A essa caminha juntamos a 
questão da universidade, que vem sendo atacada constantemente, e 
que precisa ser fortalecida, para que junto ao sistema de saúde, sirva 
aos interesses do povo e possibilite sua emancipação. Muitos outros 
elementos cruzarão esse caminho, afinal quando tratamos de 
educação e transformação da sociedade muitas são as variáveis e os 
obstáculos, nosso dever é permanecermos firmes na defesa de 
nossos ideais, seja qual for a frente de luta. 
 Por fim pedimos a todos todas que se juntem a nós nesse 
processo, que deve ser sempre orientado pelo diálogo construtivo, 
fazendo com que todas essas idéias tomem forma, se aperfeiçoem e 
concretize nossos sonhos. 
  
 

 Contamos com você nessa caminhada! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

7. Relatores 
  

Participaram da construção desse relatório: 
 

Felipe Assan Remondi; EREFAR Sul; Centro Acadêmico de 
Farmácia 05 de Maio; Universidade Estadual de Londrina; 
Londrina/PR – palmitoassan@yahoo.com.br 
 
Joyce de Andrade das Flores; EREFAR Sudeste; Diretório 
Acadêmico Abel de Oliveira; Universidade Federal Fluminense; 
Niterói/RJ – joyce_uff@yahoo.com.br 
 
Juliane Bergmann Casagrande; ENEFAR; Florianópolis/SC – 
jullaic@yahoo.com.br 
 
Michelle Araujo de Lima Magalhães; EREFAR Sudeste; 
Diretório Acadêmico Abel de Oliveira; Universidade Federal 
Fluminense; Niterói/RJ – chellecarioca@yahoo.com.br 
 

 
 

 
 
 

 
 

Relatório I "É Preciso Avançar!" 
Comissão Nacional de Educação - ENEFAR 

www.enefar.wordpress.com  
 

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-
Uso Não-Comercial-Compartilhamento pela mesma Licença 2.5 Brasil. Para 

ver uma cópia desta licença, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/br/ ou envie uma carta para Creative Commons, 171 Second Street, 

Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 12 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


