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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Estudantes fazem a história 

 

O movimento estudantil, embora algumas vezes não seja considerado um 

movimento popular, dada a origem dos sujeitos envolvidos, que, nos primórdios desse 

movimento, pertenciam, em sua maioria, a chamada classe pequeno burguesa, é um 

movimento de caráter social e de massa. É a expressão política das tensões que 

permeiam o sistema dependente como um todo e não apenas a expressão ideológica 

de uma classe ou visão de mundo. 

Em 1967, no Brasil, sob a conjuntura da ditadura militar, esse movimento inicia 

um processo de reorganização, como a única força não institucionalizada de oposição 

política. 

A história mostra como esse movimento constitui força auxiliar do processo de 

transformação social ao polarizar as tensões que se desencadearam no núcleo do 

sistema dependente. 

Lembremos que, a partir de 1964, a realidade do capitalismo monopolista se 

revelou com predomínio na sociedade brasileira e o subdesenvolvimento passou a ser 

caracterizado como formação histórico-social típica do capitalismo dependente. Esse 

capitalismo dependente é formado por um quadro sócio-cultural definido por uma 

estrutura de classes singular, na medida em que é permeada pela situação de 

dependência. E é como dinâmica inerente às relações entre as classes, que surgem os 

conflitos sociais, que redefinem os limites entre as classes e o teor de suas relações. 

O movimento estudantil é o produto social e a expressão política das tensões latentes 

e difusas na sociedade. Sua ação histórica e sociológica tem sido a de absorver e 

radicalizar tais tensões. Sua grande capacidade de organização e arregimentação foi 

capaz de colocar cem mil pessoas na rua, quando da passeata dos cem mil, em 1968. 

Desde então, uma história de participação nos principais episódios políticos do 

Brasil tem decorrido, em campanhas aqui exemplificadas: contra o Estado Novo 

(1942); contra o eixo e a favor dos aliados (1943); o petróleo é nosso. (1947); contra a 

internacionalização da Amazônia (1956/1958); pela criação de indústrias de base e 

reforma agrária (1958); de oposição ao regime militar (1964-1989); a favor da anistia 

(1979); diretas já. (1984); contra a dívida externa (1986); por uma universidade pública 



e gratuita (1987); fora Collor. (1993), entre muitas outras, demonstram como os 

estudantes foram se aproximando, cada vez mais, das lutas populares.  

Tudo isso, apesar da repressão política, intensifica-se com o golpe militar de 

1964. A Lei Nº 4.464, de outubro de 1964, chamada Lei Suplicy de Lacerda, elimina a 

União Nacional dos Estudantes como representação estudantil nacional, limitando a 

representação estudantil ao âmbito de cada universidade. O Decreto-Lei Nº 252/67, 

em seu Artigo 2°, vetou a ação dos órgãos estudantis em qualquer manifestação 

político-partidária, social ou religiosa, bem como apoio a movimentos de grevistas e 

estudantes. Esse clima de controle, ameaça e insegurança individual atingiu todas as 

atividades relacionadas ao fazer educativo, principalmente com o conhecido Ato 

Institucional Nº 5 (AI - 5) que, em dezembro de 1968, retira do cidadão brasileiro todas 

as garantias individuais, públicas ou privadas, e institui plenos poderes ao Presidente 

da República para atuar como Executivo e Legislativo. Ou ainda, com o Decreto-Lei Nº 

477, de fevereiro de 1969, que proibia todo o corpo docente, discente e administrativo 

das escolas a qualquer manifestação de caráter político ou de contestação no interior 

das universidades. 

Anos se passaram e na sociedade brasileira cresceu a consciência dos direitos 

humanos e dos direitos que possibilitam a realização das pessoas nos planos cultural, 

social, político, econômico e religioso. A consciência dos direitos individuais vem 

acompanhada da certeza de que esses somente se conquistam numa perspectiva 

social e solidária. Assim é que surgem as associações de bairro, os grupos ecológicos, 

os sindicatos de trabalhadores, os grupos de defesa da mulher e também as entidades 

estudantis - Diretórios Centrais, União Estadual, Centros Acadêmicos, Executivas 

Nacionais - como órgãos representativos desse setor social.  

 

1.2. MEF: Qual a nossa história? 

 

O ano de 1977 representa um marco para a organização dos estudantes de 

Farmácia no Brasil, ano em que esses acadêmicos de diversas Instituições de Ensino 

Superior (IES) tiveram a necessidade de se reunirem em plena ditadura militar para 

discutirem sobre a implantação dos recém cursos de Biomedicina. Este primeiro 

momento, ou melhor, I Encontro Nacional de Estudantes de Farmácia (ENEF) ocorreu 



na USP fundamentalmente com a pauta de debater qual seriam as funções sociais de 

um biomédico, se a sua existência seria desnecessária, atendendo apenas aos 

interesses de mercado, pois o trabalho farmacêutico (nas Análises Clínicas) já supriria a 

demanda, não havendo a necessidade de biomédicos. 

Após esse primeiro contato, os estudantes criaram uma expectativa ao redor 

de quando iriam se encontrar novamente, tornando o ENEF um espaço anual. No ano 

posterior o ENEF aconteceu na vizinha Minas Gerais e em 79 em Salvador-BA, 

consolidando assim o que viria a ser, anos mais tarde, a maior instância de deliberação 

do Movimento Estudantil de Farmácia (MEF), que é o Encontro Nacional. 

A década de 80 foi uma experiência riquíssima para mais um passo na 

construção do processo histórico do MEF. No ENEF de 1982, em Curitiba-PR, agentes 

federais participaram do evento para fiscalizarem as atividades políticas dos 

estudantes de Farmácia. Em 83 (ano do ENEF em Belo Horizonte - MG) o MEF 

promoveu uma de suas primeiras grandes mobilizações em nível nacional decorrente 

do Projeto de Lei nº 486/83 do deputado Inocêncio Oliveira que imprimia nova 

redação ao art. 15 da Lei nº 5.991/73, que dispunha sobre o controle sanitário do 

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Dizia o PL: 

“ser desnecessária a permanente presença do farmacêutico em estabelecimento do 

gênero que não manipule medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.”  

Ao longo dos anos 80, a história registra muitas ações do MEF tanto no seio 

parlamentar como nas ruas. “Dia de Luta”, “Greve das Escolas de Farmácia”, 

“Movimento de Outubro”, “Dia Nacional de Paralisação”, “Movimento Pró-Luta”,… 

todas as atividades organizadas (e muitas delas discutidas nos ENEFs de 82; 83; 87, em 

São Paulo-SP; 88, em Belém-PA) a partir de PL’s que distorciam a atuação do 

profissional farmacêutico podendo ocasionar risco para a população e um caso de 

saúde pública. 

Os ENEFs da década de 80 também trouxeram muitos temas e debates de 

análise crítica como “Educação e Saúde como transformação social” (1988), “O 

farmacêutico da Universidade à Sociedade” (1989), e os sub-temas (eixos): “Ensino 

Pago X Público”, “Educação e luta de classes”, “O Ensino de saúde a serviço de quem”, 

“Indústria Farmacêutica e o desenvolvimento econômico (relação com o mercado 

internacional, propaganda, indução e consumismo)”, “indústria Farmacêutica: estatizar 



ou nacionalizar”, “Dívida externa”, “Ensino: reflexão X reprodução”, “Autonomia na 

produção de fármacos”, “O farmacêutico e a constituição”. 

No começo dos 90 com a volta da “democracia”, apesar dos levantes estudantis 

contra o esquema de corrupção no governo Collor e dos “caras-pintadas” terem ido às 

ruas exigir o impeachment do presidente, o MEF passou por momentos difíceis. Prova 

disso foi a deliberação de que não seria possível realizar o ENEF de 91 em João Pessoa-

PB. Porém, o MEF deu a volta por cima reestruturando sua organização e criando, 

oficialmente, em 1994 (ano do ENEF de Londrina-PR) a Executiva Nacional dos 

Estudantes de Farmácia (ENEFAR). 

Naqueles tempos o MEF andava bem entusiasmado e em 97, no ENEF de 

Recife-PE, até houve um ensaio do I Encontro Latino Americano dos Estudantes de 

Farmácia e em 98 (Belém-PA) pautou na ordem do dia o escândalo da falsificação de 

medicamentos, deliberando em 99 (ano do ENEF em Goiânia-GO) a criação da 

“Campanha 5 de Maio, pelo uso Correto de Medicamentos”. Durante o ano 2000 e os 

primeiros anos do séc. XXI, os ENEFs (2000 em São Luís - MA, 2001 em Araraquara-SP, 

2002 em Vitória-ES e 2003 em Cuiabá-MT) passaram por momentos marcantes, 

polêmicos e históricos (programas de intercambio; criação da Lista de discussão da 

ENEFAR na internet; “Farmagay e Farmaquenga”-atividade machista e homofóbica 

realizadas nas noites do ENEF- e, até acusações de desvio de verbas). Até que o ENEF 

de 2004 em Campinas-SP, veio como um divisor de águas na história dos ENEFs, 

rompendo idéias, várias barreiras, tocando em assuntos importantes, mas até então 

renegados. Foi trazido para o seio do MEF um debate mais amplo, mostrando a 

necessidade de nos encararmos como classe trabalhadora e seres humanos explorados 

pelo sistema capitalista e não uma máquina sem relações com o meio social, a 

“máquina farmacêutica”. 

E de lá pra cá, os Encontros Nacionais têm aprofundado bastante as questões 

sociais como um todo. Assim foi no grande ENEF de Curitiba-PR em 2005 que 

concretizou efetivamente a dinâmica dos “sub-coletivos” e também ficaria marcado 

por ter sido neste ENEF que a plenária final elegeu uma Coordenação Nacional que não 

assumiu a ENEFAR, ficando a Executiva a cargo de uma Comissão Gestora até o 

próximo ENEF. E o próximo Encontro seria em Ouro Preto-MG, mas poucos meses 

antes o MEF foi obrigado a mudar o local para Belo Horizonte, onde ocorreu um ENEF 



com poucas pessoas, mas bem qualitativo nas discussões, como o debate levantado na 

Mesa Saúde, “Farmacêutico: profissional de Saúde, ponto!” além de outros espaços 

como tendas de vídeo e ambientação bem interativa. 

Em 2007, o ENEF de São Luís - MA se mostrou ousado ao estender uma enorme 

bandeira GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) logo no corredor de entrada, 

causando inevitavelmente muita inquietação e conseqüente discussão espontânea 

entre os participantes. O ENEF do ano anterior também experimentou amplamente os 

“espaços transversais” (como a Tenda Feminista) além de trazer como tema um 

convite para a reflexão sobre a realidade em que vivemos “Tudo está a venda: aceitar 

ou transformar?”, batendo violentamente na questão mercantilizadora da saúde e da 

educação. Com o tema “Da competência Técnica ao Compromisso Político”, o ENEF de 

2008 (Goiânia – GO) foi marcado por muitas polêmicas em relação à organização da 

ENEFAR. Tivemos nossa primeira experiência com os GTTs (Grupos de Trabalho 

Temático). Espaços ricos em debates sobre diversos temas que não estavam 

contemplados nas mesas principais. 

Em 2009, o ENEF ocorreu em Campinas – SP, com o tema “Quem Não se 

Movimenta Não Sente as Correntes que o Prendem”. Essa temática foi uma 

homenagem à grande militante Rosa Luxemburgo e tinha por intuito reforçar a 

mobilização dos estudantes para a militância no MEF. 

Porto Alegre foi sede do 33º ENEF, com o tema central “Humanização da 

Saúde: Questão de Educação”, que mostrou a preocupação do Movimento Estudantil 

de Farmácia com a valorização da saúde e sua busca por um sistema de saúde mais 

humano e multidisciplinar, tendo como aporte principal o paciente. 

E em 2011 a cidade de Fortaleza voltou a sediar o Encontro Nacional dos 

Estudantes de Farmácia, em sua 34ª Edição, com o tema “FARMACÊUTICO: A QUE SE 

DESTINA? OS DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM NOVO CURRÍCULO”. Essa 

temática teve como objetivo discutir as mudanças ocorridas no currículo farmacêutico 

durante o tempo (abordando todo o processo histórico que culminou nas diretrizes 

curriculares nacionais de 2002 para o curso de farmácia), a implementação dos atuais 

currículos de farmácia no Brasil e o futuro da profissão farmacêutica. 

Adaptado de Adriano Lopes, UFMA. 

 



2. JUSTIFICATIVA 
 
 

Este projeto compreende três etapas e visa a sistematização do 

levantamento de materiais históricos do Movimento Estudantil de Farmácia, aos 

estudos da Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia, realizado nos anos de 2011 

e 2012; catalogar e organizar o material obtidos neste estudo e  disponibilizar todo 

acervo fotográfico e bibliográfico à comunidade estudantil, entidades representativas 

e interessados, além de apresentação de painel em Encontro Nacional dos Estudantes 

de Farmácia, de modo a possibilitar a todos um melhor conhecimento da estrutura 

que gerou o Movimento Estudantil de Farmácia atual, focando no histórico de 

bandeiras levantadas pela ENEFAR. Dessa interação com comunidade espera-se obter, 

juntamente com a criação de cartilhas como material de Formação, a criação de uma 

Carta de Princípios e um comportamento preservacionista e respeitoso em relação às 

bandeiras/tradições/saberes da ENEFAR, consideradas como patrimônio coletivo. O 

entendimento é de que a formação política, socioeconômica e a consciência crítica 

sobre o movimento estudantil de farmácia constituem elementos imprescindíveis à 

construção da cidadania. A preocupação com a história do movimento estudantil de 

farmácia e a preservação do patrimônio histórico da ENEFAR sempre esteve presente, 

de uma ou de outra forma, através da ação de gestões anteriores da ENEFAR.  

A partir da construção deste conhecimento pretende-se que a base 

estudantil reconheça que a ENEFAR não é uma entidade abstrata que se coloca acima 

de seus militantes indivíduos, mas uma construção histórica social, uma conquista de 

todos aqueles que para ela vivem. 

A importância histórica do movimento estudantil e a existência de 

documentos e patrimônio histórico somado aos elementos de sua economia articulam 

o presente ao passado na compreensão do que poderá será o futuro. A situação 

política atual do MEF resulta do processo de ocupação do espaço, assim como as 

reivindicações da base estudantil, partem da realidade vivenciada. A partir do 

momento em que esta base percebe o processo de formação desta realidade, 

instrumentalizasse para exercer a sua cidadania plena, inclusive participando das 

decisões que ocorrem em seus espaços representativos e deliberativos. 



A expectativa é de que, a partir deste acompanhamento, os militantes do 

movimento estudantil de Farmácia se tornem agentes multiplicadores da proposta, 

uma vez que se trata de projeto que, além do resgate da memória histórica do MEF, 

tem o intuito de disponibilizar materiais didáticos e de preservação do patrimônio 

histórico e de incentivo as atividades políticas do Movimento Estudantil de Farmácia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivo Geral 
 
 

O objetivo principal desde projeto é promover o resgate histórico, político e 

cultural do Movimento Estudantil de Farmácia, tornando claras suas diretrizes e 

bandeiras de luta. 

 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 

 Realizar o levantamento histórico de todos os eventos realizados pelo 

movimento estudantil de Farmácia; 

 Realizar o levantamento histórico de todas as gestões da ENEFAR; 

 Arquivar digitalmente todo o material político obtido, principalmente: 

Convocatórias de espaços políticos, atas, cartas de posicionamento e cartilhas; 

 Disseminar na comunidade acadêmica e comunidade externa os fatos 

históricos relacionados ao movimento estudantil de Farmácia e à ENEFAR, 

dando destaque às suas lutas, sua trajetória e seu desenvolvimento; 

 Fornecer material para a construção da Carta de Princípios da ENEFAR; 

 Incentivar às Entidades Estudantis de Farmácia, CAs e DAS, para que seja feito o 

resgate histórico dos mesmos;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ATIVIDADES 
 
 

Com o apoio dos Diretórios e Centros Acadêmicos, Executivas Regionais dos 

Estudantes de Farmácia e antigos participantes do Movimento Estudantil de Farmácia 

serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

 Estruturar uma Comissão formada pelo autor deste projeto e integrantes do 

Movimento Estudantil de Farmácia interessados em resgatar o material 

histórico da ENEFAR; 

 Realizar repasses sobre o material catalogado pela Comissão responsável pela 

nomeada para este fim; 

 Catalogar o material político da História da ENEFAR: Convocatórias, Atas, Cartas 

Abertas, Cartas de Posicionamento, Cartilhas, entre outros; 

 Catalogar o material fotográfico da História da ENEFAR; 

 Catalogar o material fitográfico da História da ENEFAR; 

 Catalogar o material Bibliográfico dos relatos (depoimentos) dos antigos e 

atuais participantes do Movimento Estudantil de Farmácia; 

 Fazer novos levantamentos de materiais históricos da ENEFAR para 

enriquecimento do acervo; 

 Digitalizar todo material obtido; 

 Organizar o acervo em DVDs; 

 Disponibilizar DVDs para os DAs e CAs que participarem deste projeto e/ou se 

mostrarem interessados; 

 Disponibilizar o material político catalogado para a construção da Carta de 

Princípios da ENEFAR; 

 Realizar exposição de todo material durante o primeiro Encontro Nacional dos 

Estudantes de Farmácia (ENEF) após o termino do projeto; 

 Avaliação através de pesquisa de opinião a importância do projeto para a 

ENEFAR. 

 

 



5. CRONOGRAMA DE AÇÃO 
 
 

Entendendo que todos os militantes do Movimento Estudantil de Farmácia 

fazem parte da ENEFAR, não apenas sendo representados pela Entidade, fica a critério 

do Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Farmácia (CoNEEF) estabelecer 

datas, metas e prazos, devendo também ser deliberada e instituída em CoNEEF uma 

comissão responsável por coordenar e supervisionar as atividades programadas.  

 
 

6. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

Após concluído o cronograma de ação, ficará a critério da Comissão 

responsável pelo levantamento histórico concluir as atividades, avaliar os resultados 

obtidos e divulgar os mesmo. Caso seja necessário, o cronograma de ação poderá ser 

ampliado para além de 2012 e para além da atual gestão da Coordenação Nacional da 

ENEFAR. 
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