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OS QUE LUTAM 
 

Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito 
bons;  

Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são 
muito bons;  

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda;  
Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são 

os imprescindíveis. 
 

Bertold Brecht 
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APRESENTAÇÃO 
O ANO DE 2013 PARA A HISTÓRIA E O ENEF XXXVI 

“A política é a ciência da liberdade.” 
Pierre Proudhon 

 

No mês de julho deste ano, o mundo inteiro presenciou uma 

grande ascensão de massas no Brasil. A indignação e ânsia por 

transformações político-sociais e democráticas foi manifestada por todo 

país. As pautas foram amplas, indo desde as questões básicas da 

sociedade como saúde, educação e transporte até as pautas de gênero 

como a “Cura Gay” e o estatuto do Nascituro. 

 

E como a Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia está 

conectada nesta conjuntura? 

O Movimento Estudantil (ME), desde sua origem teve papel 

fundamental nas lutas sociais brasileiras, como a luta da nacionalização 

do petróleo, contra a ditadura Militar, nas Diretas Já, pela Reforma 

Sanitária entre várias outras.  

No Movimento Estudantil de Farmácia (MEF) não é diferente, 

lutamos por um SUS e uma educação 100% pública e estatal, e estivemos 

presentes em lutas como a mudança na grade curricular dos cursos de 

Farmácia, buscando torná-lo mais humanística e socialmente 

referenciada, e na luta contra a Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH), além de estarmos construindo lutas na Frente 

Nacional contra a Privatização da Saúde e Conselho Nacional de Saúde.    

O que nos insere na conjuntura de levantes populares que 

vivenciamos há pouco tempo. O XXXVI ENEF é um momento crucial para 

as diretrizes políticas do MEF durante um ano. É um momento para 

refletirmos sobre a sociedade e o nosso retorno como estudantes da 

saúde para a população.  

O tema deste ENEF é a Mercantilização da Vida e no evento 

debateremos a fundo a amplitude deste tema. Este caderno de textos traz 

conteúdos sobre vários assuntos para que possamos ampliar nosso 

debate sobre os assuntos que serão abordados nos GT’s, GTT’s, GD’s e 

Minicursos contribuindo para a nossa formação política e conexão com a 

conjutura atual. 
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POR UMA EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA MAIS HUMANA 

TEXTO 01: Educação Farmacêutica: Generalistas ou Geralistas? 

Postado 29 de março de 2008 por ENEFAR 

Texto escrito por Lucas Rodrigues da UFPR para contribuir na 
discussão de Educação Farmacêutica do ENEF de São Luís - MA 

A educação farmacêutica passou por várias reformas e modelos 
de currículos, todos eles sendo fortemente influenciados por 
determinantes econômicos e de mercado. “Nos últimos 40 anos o 
farmacêutico se afasta da sociedade, escondendo-se em laboratórios. 
Mas continua como responsável técnico da farmácia, porém com pouca 
atuação, apenas “empresta” o seu nome, não aparecendo na farmácia, 
causando descrédito da profissão com a sociedade e fomentando 
conflitos entre profissionais e patrões.”  

Entretanto as mobilizações sociais da década de 80 e o 
movimento de reforma sanitária introduzem uma nova perspectiva: 
educação para emancipação, para atender as demandas da população, 
para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O movimento estudantil de farmácia (MEF) através de sua 
executiva nacional (ENEFAR), juntamente da Federação Nacional dos 
Farmacêuticos (FENAFAR) construiu uma proposta de perfil farmacêutico. 
Em alguns momentos o Conselho Federal de Farmácia (CFF) esteve junto, 
em outros (maioria) ignorou os anseios dos estudantes. 

O contexto no qual surgem as Diretrizes Curriculares para os 
Cursos de Farmácia (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº2, 2002, Art. 2º) é um tanto 
quanto conturbado.  

Dando um pulo histórico, chegamos a 2007: várias escolas com o tal 
currículo “generalista” ou em vias de implantá-lo. Mas o que vem a ser 
isso? Como dito anteriormente, estivemos longe da sociedade e da 
atenção primária à saúde, queríamos ser bioquímicos, da indústria, menos 
farmacêuticos. A idéia do Generalista é justamente estabelecer o elo com 
a população, com a atenção primária, e a luta pela consolidação do SUS. 

Contudo o que vemos são cursos em que os assuntos continuam a 
ser dicotomizados, em que a saúde pública permanece marginalizada, 
com poucas perspectivas em relação às equipes multiprofissionais e ainda 
com cargas horárias entupidas de assuntos. Os currículos mais parecem 
“geralistas” (nos ensinam um pouco de tudo e aprendemos um pouco de 
nada), o que tem levado a uma maior precarização do processo de 
aprendizagem, um esvaziamento da produção científica e dos projetos de 
extensão.  

O desafio é: construir um debate sincero e sem preconceitos que 
possibilite a formulação e solidificação de um perfil que tenha como 
prioridade a consolidação do SUS (seja na epidemiologia, nas análises, na 
formulação e estudo de novas moléculas ou na atenção primária). Perfil 
que considere as especificidades de cada região, o contexto cultural em 
que o futuro trabalhador será inserido e que supere as metodologias da 
transmissão e do condicionamento. 
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TEXTO 02: A Delinqüência Acadêmica 
Maurício Tragtenberg 

 

 
O tema é amplo: a relação entre a dominação e o saber, a relação 

entre o intelectual e a universidade como instituição dominante ligada à 

dominação, a universidade antipovo. 

 

A universidade está em crise. Isto ocorre porque a sociedade está 

em crise; através da crise da universidade é que os jovens funcionam 

detectando as contradições profundas do social, refletidas na 

universidade. A universidade não é algo tão essencial como a linguagem; 

ela é simplesmente uma instituição dominante ligada à dominação. Não é 

uma instituição neutra; é uma instituição de classe, onde as contradições 

de classe aparecem. Para obscurecer esses fatores ela desenvolve uma 

ideologia do saber neutro, científico, a neutralidade cultural e o mito de 

um saber “objetivo”, acima das contradições sociais. 

 

No século passado, período do capitalismo liberal, ela procurava 

formar um tipo de “homem” que se caracterizava por um comportamento 

autônomo, exigido por suas funções sociais: era a universidade liberal 

humanista e mandarinesca. Hoje, ela forma a mão-de-obra destinada a 

manter nas fábricas o despotismo do capital; nos institutos de pesquisa, 

cria aqueles que deformam os dados econômicos em detrimento dos 

assalariados; nas suas escolas de direito forma os aplicadores da 

legislação de exceção; nas escolas de medicina, aqueles que irão 

convertê-la numa medicina do capital ou utilizá-la repressivamente contra 

os deserdados do sistema. Em suma, trata-se de “um complô de belas 

almas” recheadas de títulos acadêmicos, de um doutorismo substituindo 

o bacharelismo, de uma nova pedantocracia, da produção de um saber a 

serviço do poder, seja ele de que espécie for. 

 

Na instância das faculdades de educação, forma-se o planejador 

tecnocrata a quem importa discutir os meios sem discutir os fins da 

educação, confeccionar reformas estruturais que na realidade são 

verdadeiras “restaurações”. Formando o professor-policial, aquele que 

supervaloriza o sistema de exames, a avaliação rígida do aluno, o 

conformismo ante o saber professoral. A pretensa criação do 

conhecimento é substituída pelo controle sobre o parco conhecimento 

produzido pelas nossas universidades, o controle do meio transforma-se 

em fim, e o “campus” universitário cada vez mais parece um universo 

concentracionário que reúne aqueles que se originam da classe alta e 

média, enquanto professores, e os alunos da mesma extração social, 

como “herdeiros” potenciais do poder através de um saber minguado, 

atestado por um diploma. 

 

A universidade classista se mantém através do poder exercido pela 

seleção dos estudantes e pelos mecanismos de nomeação de professores. 

Na universidade mandarinal do século  passado o professor cumpria a 

função de “cão de guarda” do sistema: produtor e reprodutor da 

ideologia dominante, chefe de disciplina do estudante. Cabia à sua função 

professoral, acima de tudo, inculcar as normas de passividade, 

subserviência e docilidade, através da repressão pedagógica, formando a 

mão-de-obra para um sistema fundado na desigualdade social, a qual 

acreditava legitimar-se através da desigualdade de rendimento escolar; 



 

 

enfim, onde a escola “escolhia” pedagogicamente os “escolhidos” 

socialmente. 

 

A transformação do professor de “cão de guarda” em “cão pastor” 

acompanha a passagem da universidade pretensamente humanista e 

mandarinesca à universidade tecnocrática, onde os critérios lucrativos da 

empresa privada, funcionarão para a formação das fornadas de 

“colarinhos brancos” rumo às usinas, escritórios e dependências 

ministeriais. É o mito da assessoria, do posto público, que mobiliza o 

diplomado universitário. 

 

A universidade dominante reproduz-se mesmo através dos “cursos 

críticos”, em que o juízo professoral aparece hegemônico ante os 

dominados: os estudantes. Isso se realiza através de um processo que 

chamarei de “contaminação”. O curso catedrático e dogmático 

transforma-se num curso magisterial e crítico; a crítica ideológica é feita 

nos chamados “cursos críticos”, que desempenham a função de um 

tranqüilizante no meio universitário. Essa apropriação da crítica pelo 

mandarinato universitário, mantido o sistema de exames, a conformidade 

ao programa e o controle da docilidade do estudante como alvos básicos, 

constitui-se numa farsa, numa fábrica de boa consciência e delinqüência 

acadêmica, daqueles que trocam o poder da razão pela razão do poder. 

Por isso é necessário realizar a crítica da crítica-crítica, destruir a 

apropriação da crítica pelo mandarinato acadêmico. Watson demonstrou 

como, nas ciências humanas, as pesquisas em química molecular estão 

impregnadas de ideologia. Não se trata de discutir a apropriação burguesa 

do saber ou não-burguesa do saber, mas sim a destruição do “saber 

institucionalizado”, do “saber burocratizado” como único “legítimo”. A 

apropriação universitária (atual) do conhecimento é a concepção 

capitalista de saber, onde ele se constitui em capital e toma a forma nos 

hábitos universitários. 

A universidade reproduz o modo de produção capitalista 

dominante não apenas pela ideologia que transmite, mas pelos servos que 

ela forma. Esse modo de produção determina o tipo de formação através 

das transformações introduzidas na escola, que coloca em relação 

mestres e estudantes. O mestre possui um saber inacabado e o aluno 

uma ignorância transitória, não há saber absoluto nem ignorância 

absoluta. A relação de saber não institui a diferença entre aluno e 

professor, a separação entre aluno e professor opera-se através de uma 

relação de poder simbolizada pelo sistema de exames – “esse batismo 

burocrático do saber”. O exame é a parte visível da seleção; a invisível é a 

entrevista, que cumpre as mesmas funções de “exclusão” que possui a 

empresa em relação ao futuro empregado. Informalmente, docilmente, 

ela “exclui” o candidato. Para o professor, há o currículo visível, 

publicações, conferências, traduções e atividade didática, e há o currículo 

invisível – esse de posse da chamada “informação” que possui espaço na 

universidade, onde o destino está em aberto e tudo é possível acontecer. 

É através da nomeação, da cooptação dos mais conformistas (nem 

sempre os mais produtivos) que a burocracia universitária reproduz o 

canil de professores. Os valores de submissão e conformismo, a cada 

instante exibidos pelos comportamentos dos professores, já constituem 

um sistema ideológico. Mas, em que consiste a delinqüência acadêmica? 

 

A “delinqüência acadêmica” aparece em nossa época longe de 

seguir os ditames de Kant: “Ouse conhecer.” Se os estudantes procuram 

conhecer os espíritos audazes de nossa época é fora da universidade que 



 

 

irão encontrá-los. A bem da verdade, raramente a audácia caracterizou a 

profissão acadêmica. Os filósofos da revolução francesa se 

autodenominavam de “intelectuais” e não de “acadêmicos”. Isso ocorria 

porque a universidade mostrara-se hostil ao pensamento crítico 

avançado. Pela mesma razão, o projeto de Jefferson para a Universidade 

de Virgínia, concebida para produção de um pensamento independente 

da Igreja e do Estado (de caráter crítico), fora substituído por uma 

“universidade que mascarava a usurpação e monopólio da riqueza, do 

poder”. Isso levou os estudantes da época a realizarem programas 

extracurriculares, onde Emerson fazia-se ouvir, já que o obscurantismo da 

época impedia a entrada nos prédios universitários, pois contrariavam a 

Igreja, o Estado e as grandes 

“corporações”, a que alguns intelectuais cooptados pretendem que 

tenham uma “alma”. 

 

Em nome do “atendimento à comunidade”, “serviço público”, a 

universidade tende cada vez mais à adaptação indiscriminada a quaisquer 

pesquisas a serviço dos interesses econômicos hegemônicos; nesse andar, 

a universidade brasileira oferecerá disciplinas como as existentes na 

metrópole (EUA): cursos de escotismo, defesa contra incêndios, economia 

doméstica e datilografia em nível de secretariado, pois já existe isso em 

Cornell, Wisconson e outros estabelecimentos legitimados. O conflito 

entre o técnico e o humanismo acaba em compromisso, a universidade 

brasileira se prepara para ser uma “multiversidade”, isto é, ensina tudo 

aquilo que o aluno possa pagar. A universidade, vista como prestadora de 

serviços, corre o risco de enquadrar-se numa “agência de poder”, 

especialmente após 68, com a Operação Rondon e sua aparente 

democratização, só nas vagas; funciona como tranqüilidade social. O 

assistencialismo universitário não resolve o problema da maioria da 

população brasileira: o problema da terra. 

A universidade brasileira, nos últimos 15 anos, preparou técnicos 

que funcionaram como juízes e promotores, aplicando a Lei de Segurança 

Nacional, médicos que assinavam atestados de óbito mentirosos, zelosos 

professores de Educação Moral e Cívica garantindo a hegemonia da 

ideologia da “segurança nacional” codificada no Pentágono. 

 

O problema significativo a ser colocado é o nível de 

responsabilidade social dos professores e pesquisadores universitários. A 

não preocupação com as finalidades sociais do conhecimento produzido 

se constitui em fator de “delinqüência acadêmica” ou da “traição do 

intelectual”. Em nome do “serviço à comunidade”, a intelectualidade 

universitária se tornou cúmplice do genocídio, espionagem, engano e 

todo tipo de corrupção dominante, quando domina a “razão do Estado” 

em detrimento do povo. Isso vale para aqueles que aperfeiçoam 

secretamente armas nucleares (M.I.T.), armas químico-biológicas 

(Universidade da Califórnia, Berkeley), pensadores inseridos na Rand 

Corporation, como aqueles que, na qualidade de intelectuais com diploma 

acreditativo, funcionam na censura, na aplicação da computação com fins 

repressivos em nosso país. Uma universidade que produz pesquisas ou 

cursos a quem é apto a pagá-los perde o senso da discriminação ética e da 

finalidade social de sua produção – é uma multiversidade que se vende no 

mercado ao primeiro comprador, sem averiguar o fim da encomenda, isso 

coberto pela ideologia da neutralidade do conhecimento e seu produto. 

 

Já na década de 30, Frederic Lilge, acusava a tradição universitária 

alemã da neutralidade acadêmica de permitir aos universitários alemães a 



 

 

felicidade de um emprego permanente, escondendo a si próprios a 

futilidade de suas vidas e seu trabalho. Em nome da “segurança nacional”, 

o intelectual acadêmico despe-se de qualquer responsabilidade social 

quanto ao seu papel profissional, a política de “panelas” acadêmicas de 

corredor universitário e a publicação a qualquer preço de um texto 

qualquer se constituem no metro para medir o sucesso universitário. 

Nesse universo não cabe uma simples pergunta: o conhecimento a quem 

e para que serve? Enquanto este encontro de educadores, sob o signo de 

Paulo Freire, enfatiza a responsabilidade social do educador, da educação 

não confundida com inculcação, a maioria dos congressos acadêmicos 

serve de “mercado humano”, onde entram em contato pessoas e cargos 

acadêmicos a serem preenchidos, parecidos aos encontros entre gerentes 

de hotel, em que se trocam informações sobre inovações técnicas, revê-

se velhos amigos e se estabelecem contatos comerciais. 

 

Estritamente, o mundo da realidade concreta e sempre muito 

generoso com o acadêmico, pois o título acadêmico torna-se o passaporte 

que permite o ingresso nos escalões superiores da sociedade: a grande 

empresa, o grupo militar e a burocracia estatal. O problema da 

responsabilidade social é escamoteado, a ideologia do acadêmico é não 

ter nenhuma ideologia, faz fé de apolítico, isto é, serve à política do 

poder. 

 

Diferentemente, constitui, um legado da filosofia racionalista do 

século XVIII, uma característica do “verdadeiro” conhecimento o exercício 

da cidadania do soberano direito de crítica questionando a autoridade, os 

privilégios e a tradição. O “serviço público” prestado por estes filósofos 

não consistia na aceitação indiscriminada de qualquer projeto, fosse 

destinado à melhora de colheitas, ao aperfeiçoamento do genocídio de 

grupos indígenas a pretexto de “emancipação” ou política de arrocho 

salarial que converteram o Brasil no detentor do triste “record” de 

primeiro país no mundo em acidentes de trabalho. Eis que a propaganda 

pela segurança no trabalho emitida pelas agências oficiais não substitui o 

aumento salarial. 

 

O pensamento está fundamentalmente ligado à ação. Bergson 

sublinhava no início do século a necessidade do homem agir como 

homem de pensamento e pensar como homem de ação. A separação 

entre “fazer” e “pensar” se constitui numa das doenças que caracterizam 

a delinqüência acadêmica – a análise e discussão dos problemas 

relevantes do país constitui um ato político, constitui uma forma de ação, 

inerente à responsabilidade social do intelectual. A valorização do que 

seja um homem culto está estritamente vinculada ao seu valor na defesa 

de valores essenciais de cidadania, ao seu exemplo revelado não pelo seu 

discurso, mas por sua existência, por sua ação. 

 

Ao analisar a “crise de consciência” dos intelectuais norte-

americanos que deram o aval da “escalada” no Vietnã, Horowitz notara 

que a disposição que eles revelaram no planejamento do genocídio estava 

vinculada à sua formação, à sua capacidade de discutir meios sem nunca 

questionar os fins, a transformar os problemas políticos em problemas 

técnicos, a desprezar a consulta política, preferindo as soluções de 

gabinete, consumando o que definiríamos como a traição dos 

intelectuais. É aqui onde a indignidade do intelectual substitui a dignidade 

da inteligência. 

 



 

 

Nenhum preceito ético pode substituir a prática social, a prática 

pedagógica. 

A delinqüência acadêmica se caracteriza pela existência de estruturas 
de ensino onde os meios (técnicas) se tornam os fins, os fins formativos 
são esquecidos; a criação do conhecimento e sua reprodução cede lugar 
ao controle burocrático de sua produção como suprema virtude, onde 
“administrar” aparece como sinônimo de vigiar e punir – o professor é 
controlado mediante os critérios visíveis e invisíveis de nomeação; o 
aluno, mediante os critérios visíveis e invisíveis de exame. Isso resulta em 
escolas que se constituem em depósitos de alunos, como diria Lima 
Barreto em “Cemitério de Vivos”. 

 
A alternativa é a criação de canais de participação real de 

professores, estudantes e funcionários no meio universitário, que 
oponham-se à esclerose burocrática da instituição. 

 
A autogestão pedagógica teria o mérito de devolver à universidade 

um sentido de existência, qual seja: a definição de um aprendizado 
fundado numa motivação participativa e não no decorar determinados 
“clichês”, repetidos semestralmente nas provas que nada provam, nos 
exames que nada examina, mesmo porque o aluno sai da universidade 
com a sensação de estar mais velho, com um dado a mais: o diploma 
acreditativo que em si perde valor na medida em que perde sua raridade. 

 
A participação discente não constitui um remédio mágico aos males 

acima apontados, porém a experiência demonstrou que a simples 
presença discente em colegiados é fator de sua moralização. 

 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 03: SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
(SINAES) 

As Políticas Educacionais do Governo Lula: o Sistema de Avaliação 
 

Caderno de textos da DENEM 
XXII Congresso Brasileiro dos Estudantes de Medicina 

Natal-RN/2010 
 

Situando a questão 

 

São partes constituintes da Reforma da Educação Superior a criação 

e o  forrtalecimento de mecanismos de controle do governo sobre as 

instituições de ensino superior, dentre os quais um sistema nacional de 

avaliação centralizado que garanta grande parte desse almejado controle. 

 

A avaliação da educação superior tem sido alvo da atenção dos 

últimos governos. Esse interesse de tornar prioritária a política de 

avaliação tem como explicação o papel que o Estado brasileiro assumiu 

no contexto das reformas dos anos 90, isto é, de um ente avaliador e 

regulador das ações que se passam na esfera social. 

 

Nesse modelo em que o Estado, se desresponsabilizou de grande 

parte de suas 

funções, privatizando suas ações, restou-lhe o papel de avaliar os 

resultados  presentados nas diferentes esferas que o compõem e regular 

as ações dos vários órgãos que desenvolvem as políticas públicas e 

privadas. 

 



 

 

O governo FHC centrou força na avaliação da educação, criando 

diferentes mecanismos como o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de 

Cursos (ENC/provão), além da criação de comissões para avaliação da 

oferta de cursos e de ensino. 

 

O atual governo, num movimento de aprofundamento das políticas 

de seu antecessor, manifestou, desde o primeiro ano, 2003, a 

preocupação com a avaliação da educação, como forma de regulação. A 

instituição, no primeiro semestre do governo, por decreto presidencial, de 

uma comissão para propor um “novo” modelo de avaliação para a 

educação superior parece traduzir bem o interesse seu sobre o assunto. A 

comissão instituída apresentou o relatório de suas atividades, no qual 

estava a proposta da criação de um sistema nacional de avaliação. 

 

O ANDES-SN fez uma análise do documento do SINAES, publicado 

pelo INEP em outubro de 2003, apresentando suas convergências e 

divergências em relação à proposta governamental. 

Refletindo contradições no âmbito do governo, em dezembro de 

2003, por meio de medida provisória, foi instituído o “Sistema Nacional de 

Avaliação e Progresso do Ensino Superior - SINAPES”, deixando de lado 

muitos aspectos indicados pela primeira comissão. Com algumas 

alterações, dentre elas a supressão da palavra progresso, esse modelo de 

avaliação (medida provisória) se transformou na Lei nº 10.861 de 14 de 

abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação de Educação 

Superior - SINAES. Mais recentemente, foi baixada pelo MEC a portaria nº 

2051 de 9 de julho de 2004, que regulamenta os procedimentos de 

avaliação da educação superior. 

 

O ANDES-SN, numa posição crítica em relação às políticas 

educacionais propostas pelo governo, apresentou no 47º CONAD 

(Novembrode 2003) o Teto de Referência - TR nº 29, que, após 

apreciação, teve aprovada a deliberação de “rejeitar a Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior devido ao seu caráter antidemocrático 

e heteronômico”. 

 

O ANDES-SN tem uma posição clara e consubstanciada sobre o 

entendimento da concepção e da operacionalização da avaliação da 

educação superior. Essa compreensão está explicitada em diferentes 

documentos, destacando-se o Caderno do ANDES-SN, no 2, 3ª. Edição, 

atualizada e revisada em outubro de 2003, que contém as bases 

epistemológicas e políticas daquilo que o Sindicato Nacional vem, 

historicamente, defendendo para a educação, e conseqüentemente, para 

a avaliação, a saber, a concepção da educação como um bem social e do 

Estado como provedor da educação e da cidadania. 

 

É, pois, a partir dessa compreensão, inclusive de que avaliação “não 

se dá em 

abstrato”, que se tecerão algumas considerações que poderão servir de 

subsídios para a ampliação da discussão sobre a Portaria Ministerial nº 

2.051 de 9 de Julho de 2004. Pontos focais da Portaria 

 

O SINAES, instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril, avoca a si a 

condução do 



 

 

processo de avaliação assentado no tripé: avaliação das instituições de 

ensino superior; dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico 

dos estudantes. 

 

A avaliação será: interna (auto-avaliação), coordenada pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) e externa “in loco”, realizada por 

comissões externas designadas pelo INEP constituídas por indicação do 

MEC, a partir de nomes cadastrados e capacitados pelo INEP. 

 

Os resultados das avaliações externas61 das instituições e cursos de 

graduação serão expressos por meio de conceitos, numa escala de cinco 

níveis, representando: 4 e 5 indicativos de pontos fortes, 3, mínimo 

aceitável para efeitos de credenciamento ou recredenciamento; 1 e 2, 

indicativo de que instituição tem, na sua avaliação, pontos fracos. 

 

O INEP será o órgão do MEC responsável pela operacionalização da 

avaliação a partir das diretrizes e normas definidas pela CONAES. Em caso 

de resultados insatisfatórios no processo de avaliação, a instituição 

assinará protocolo de compromisso com o MEC para “superação das 

dificuldades detectadas”. 

 

Algumas considerações 

Apesar das intenções expressas no art. 1º da portaria em relação às 

finalidades do SINAES, percebe-se que o sistema de avaliação irá 

credenciar o funcionamento das instituições: “o processo de 

credenciamento e renovação de credenciamento de instituições, e a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 

cursos de graduação” (art.32). Como, conforme o PROUNI, o Estado irá 

selecionar as instituições privadas que farão jus a verbas públicas, a 

questão do credenciamento assume um lugar proeminente na “reforma” 

da educação superior. 

 

Também o caráter de punição/premiação está posto pelo ENADE, 

tendo em vista que este é considerado “componente curricular 

obrigatório” dos cursos de graduação, devendo constar do histórico 

escolar do aluno a data em que o exame foi realizado. Os resultados serão 

expressos numa escala de cinco níveis e encaminhados aos alunos e às 

instituições. Tal procedimento deverá possibilitar que os resultados sejam 

informados, nos casos de seleção de qualquer ordem, às quais os ex-

alunos venham a se submeter: emprego, cursos de pós-graduação, bolsas 

de mestrado, etc. Da mesma forma, os alunos que obtiverem melhor 

desempenho no ENADE receberão distinções e estímulos. 

 

As funções e a constituição da CONAES levantam algumas 

reflexões. A ela competirá o estabelecimento dos procedimentos, dos 

mecanismos, das diretrizes, das propostas para o desenvolvimento das 

instituições. Além disso, também será essa comissão que estabelecerá as 

diretrizes para a constituição das Comissões Próprias de Avaliação (CPA). 

 

Assim, essa CONAES concentrará todas as ações relativas ao 

sistema nacional de avaliação. O mais preocupante, além da centralização 

de poderes, refere-se à forma e à composição da referida comissão. O 

número de membros será de 13, assim constituídos: INEP (1), CAPES (1), 

MEC (3), mais 5 membros indicados pelo Ministro da Educação, 

representante dos docentes (1), dos técnicos-administrativos (1) e dos 

estudantes (1). Será uma comissão majoritariamente governista. 



 

 

 

Para a realização da auto-avaliação, serão constituídas as CPAs, por 

ato do reitor da instituição, não assegurando os princípios democráticos. 

Essas comissões serão constituídas por “todos os segmentos da 

comunidade universitária e da sociedade civil organizada”. Esse ponto é 

questionável, na medida em que o Movimento Docente entende que 

compete à comunidade interna a realização da auto-avaliação, devendo a 

instituição gozar de plena autonomia para tal, de acordo com as suas 

especificidades locais e regionais. O sentido dessa “ampla” comissão é 

preocupante, visto que poderá representar uma interferência indevida na 

instituição. Também a constituição, pouco clara, em termos de número e 

de forma, pode ensejar atos arbitrários por parte dos reitores ou 

correspondentes. Outro aspecto não menos relevante é a indeterminação 

da sociedade civil: como nos lembra Bourdieu, quando os neoliberais 

falam em sociedade querem dizer, na verdade, o mercado.  

 

Ainda quanto à auto-avaliação, destacam-se os aspectos sobre os 

quais a CONAES e o INEP estabelecerão as diretrizes e orientações, a 

partir de alguns pontos enunciados na Lei 10.861, art. 3º. Dentre esses, 

destacam-se a responsabilidade social e a sustentabilidade financeira, 

entendidas como forma de desresponsabilização do poder público, 

obrigando as IES a buscarem recursos via parcerias público-privadas, além 

de ensejar a mercantilização da educação. 

 

A avaliação externa das instituições será feita por comissões 

externas, como já 

acontecia na política do governo anterior. Tanto a Lei 10861/04 quanto a 

Portaria 2051/04 não esclarecem a questão da constituição dessa 

comissão que terá uma função importante, atuando como sintetizadora 

de todos os processos avaliativos ocorridos nas Instituições de Ensino 

Superior - IES. O Movimento Docente defende que essa avaliação se 

realize por meio da implantação de um conselho social com outra função 

e natureza. 

 

Haverá também uma comissão externa de avaliação de cursos que 

trabalhará a partir do especificado no art. 20 da portaria. Os comentários 

feitos a propósito da outra comissão são pertinentes a esta. 

 

O ENADE, realizado pelo INEP e aplicado periodicamente, 

ressignifica o Provão e aprofunda o caráter ranqueador, produtivista e 

punitivo. O ENADE é componente curricular obrigatório, devendo constar 

no histórico escolar informação sobre se o candidato se submeteu ou não 

a tal exame. 

 

A CONAES, após apreciação dos resultados das avaliações interna e 

externa (autoavaliação da instituição, avaliação dos cursos e dos 

estudantes) indicará, caso seja insatisfatório, a necessidade de a 

instituição assinar um protocolo de compromisso, estipulando os termos 

e o prazo para o seu cumprimento. Esse protocolo representa mais uma 

interferência na autonomia da instituição, na medida em que o seu 

descumprimento enseja penalidades que vão desde a suspensão 

temporária da abertura de processo seletivo, até a perda de mandato do 

dirigente responsável pela ação não-executada. 

 

O SINAES, da forma como está instituído (lei e portaria), deixa claro 

o sentido de 



 

 

regulação que é dado à avaliação. Essa concepção de avaliação é 

fundamental para dar apoio ao modelo de universidade que está sendo 

proposto na (contra) reforma da educação superior, sendo parte 

integrante desta, estando presente no documento II do MEC 

“Reafirmando Princípios e Consolidando Diretrizes da Reforma da 

Educação Superior”. 

 

Finalizando 

No bojo da reforma da educação superior, encontra-se o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, como “novo” 

mecanismo de regulação e ajuste da educação às exigências dos 

organismos internacionais. 

 

O Movimento Docente tem proposta para a universidade, seu papel 

social, suas funções acadêmicas e entende que a avaliação deve-se dar a 

partir da concepção de homem livre, de educação emancipatória e de 

sociedade democrática, solidária e fraterna. Portanto, a avaliação 

proposta pelo SINAES não encaminha para essa opção política-teórico-

metodológica que está incorporada aos princípios do MD, que defende 

uma avaliação participativa, emancipatória, democrática, contrária, pois, 

à avaliação apontada pelo SINAES. 

 

A defesa da educação pública, gratuita, laica, com qualidade social 

não se coaduna com o que está proposto no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, instituído pela Lei nº 10861/04 e pela 

Portaria nº 2051/04, e reforça a importância de defender a proposta 

incluída no Caderno 2 do ANDES-SN. 

 

TEXTO 04: EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA: BUSCANDO A 
COMPETÊNCIA TÉCNICA E O COMPROMISSO POLÍTICO 

Extraído do caderno de textos dos facilitadores do ENEF 2008 

 

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. 

 

 

 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL, UM 

MOVIMENTO SOCIAL 
TEXTO 05: MOVIMENTO ESTUDANTIL, MOVIMENTO SOCIAL? 

Carolinne Rodrigues Casagrande 

 

A universidade vai mal. Diagnóstico rápido e correto que qualquer 

estudante pode fazer. No entanto, o que transporta a/o estudante da 

indignação até a ação? 

 

Num primeiro momento é a quebra de expectativas que essa nossa 

universidade arcaica, viciada e emperrada inflige à/ao discente, e 

esta/este estudante revoltada/revoltado acaba por entender que uma 

melhora nas instituições de ensino apenas acontecerá se a ESTRUTURA da 

sociedade for renovada. A partir daí as ruas ganham uma/um estudante 

incumbida/incumbido de estudar aquilo que lhes é negado dentro da 

academia: A REALIDADE BRASILEIRA e sua transformação (POERNER, 

1968). 

 

 Ainda é pouco discutido o papel da/do estudante na sociedade, 

pois mesmo os universitários e as universitárias bebem muito da ideologia 

dominante e acabam colaborando com o tão fadado sistema no qual 

vivemos, visto que a universidade atual caminha de encontro com as 

idéias e a sociedade capitalista (FIMON e ANOPETIL, 2005). 

 

O capitalismo precisa de trabalhadores e trabalhadoras cada vez 

mais especializados e especializadas e com seus conhecimentos 



 

 

fragmentados, porém a universidade faz mais do que isso, ela também 

fragmenta as idéias e visões dos indivíduos, tornando-os incompetentes 

para a vida, apesar de muito competentes para “parte da vida”, 

exatamente aquela parte responsável pela manutenção do modelo 

tecnicista, reprodutor de conhecimentos alheios e pela continuidade do 

próprio sistema (FIMON e ANOPETIL, 2005).  

 

Uma alternativa plausível das e dos estudantes para não colaborar 

com todo o emaranhado de miséria do sistema consiste em se integrar às 

massas de trabalhadoras e trabalhadores na luta pela revolução da 

sociedade. O movimento de Maio de 68 na França (movimento de 

estudantes, trabalhadores e trabalhadoras que ocupou fábricas e 

universidades) apresentou a alternativa de estudantes e 

trabalhadores/trabalhadoras lutarem juntos e juntas, contra a 

mediocridade burguesa e por uma nova sociedade, construída pelo anseio 

coletivo-social (FIMON e ANOPETIL, 2005). 

 

 A luta de classes está dentro da universidade, pois esta reflete a 

sociedade. As futuras profissões dos/das estudantes progressivamente se 

degradam, as condições de trabalho só pioram, os recursos das 

universidades esgotam-se, e em meio a esse caos, por que os/as 

estudantes ainda pensam que os movimentos sociais estão fora da 

universidade?  

 

O movimento estudantil ainda não consegue localizar o lugar da/do 

estudante universitária/universitário no modo de produção capitalista, e 

tem priorizado o reforço da luta daqueles e daquelas cujo lugar no modo 

de produção já é conhecido a criar novas crises no sistema a partir de seu 

próprio lugar na produção (NASCIMENTO, 2008). 

 

Para compreender o papel social estudantil primeiro devemos 

lembrar do que Maurício Tragtenberg afirmou: “a universidade é 

simplesmente uma instituição dominante ligada à dominação. Não é uma 

instituição neutra; é uma instituição de classe, onde as contradições de 

classe aparecem”, assim a apropriação universitária (atual) do 

conhecimento é a concepção capitalista de saber, onde ele se constitui 

em capital e toma a forma nos hábitos universitários.  

 

Portanto devemos nos pautar na construção de novas instituições 

de produção de conhecimentos e criação de tecnologias, que questionem 

a submissão à ideologia dominante, à disciplina e à hierarquia capitalistas. 

Isso não se constrói para os movimentos sociais, mas sim com os 

movimentos sociais, e a partir de suas próprias iniciativas. As/os 

estudantes podem (e devem) colaborar com essa construção, mas 

diferentemente dos cursos de extensão ou dos meros contatos militantes, 

só será eficaz quando se fizer em conjunto com lutas contra toda forma 

de exploração. É por este caminho de lutas que se pode apontar novas 

perspectivas de produção científica, tecnológica e institucional 

(NASCIMENTO, 2008). Uma frase de Augusto Poerner sintetiza bem essa 

idéia: “ou me realizo com o meu povo ou me realizo contra o meu 

povo”. 

 

Devemos ter claro que as lutas pela educação e a própria 

construção do conhecimento devem ser feitas junto com o povo. Ao não 

nos colocarmos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras corremos o 



 

 

risco de sermos meros “militontos” e “militontas”, que organizam 

reuniões e encontros, servindo para encontrar amigos e amigas e 

estabelecer futuros contatos profissionais. É muita mediocridade se esse 

for realmente o objetivo do movimento (ENEFAR). 

 

Toda a construção do movimento estudantil deve primar pela 

discussão e entendimento da situação de explorados e exploradas, 

pautar-se na crítica unitária e não parcial da situação, e buscar não a 

reforma da situação, mas a criação de novas situações. Desse modo 

seremos um movimento que não visa o seu fim, mas que entende-se 

sempre como início da construção de uma nova sociedade. Não 

estaríamos "até a vitória", mas "até o começo desta", sempre (FIMON e 

ANOPETIL, 2005).  

 

TEXTO 06: MOVIMENTO ESTUDANTIL EM CRISE: 
PARADIGMAS, REFLEXÕES E REVERBERAÇÕES 

 
"A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 
passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o 
horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para 
que eu não deixe de caminhar" 
Eduardo Galeano 
 
1. INTRODUÇÃO 

Partindo-se do pressuposto de que o Movimento Estudantil é um 
movimento de estudantes organizados, seja em entidades ou não, 
buscamos a compreensão de suas origens, seus objetivos e de seu papel 
histórico na sociedade. Dessa forma, poderemos obter elementos para 
entender suas formas de atuação hoje, e a razão da sua crise.  

 
A sociedade capitalista que temos hoje se consolidou a partir da 

superação de inúmeras crises, sempre se restaurando. Em cada 
restauração, principalmente nas sociedades de consumo, massificadas e 
manipuladas por uma rede de propaganda e informação dirigida, as 
possibilidades de uma alternativa social se afunilam. Antigos valores 
sociais, como a solidariedade, a autonomia, o livre pensamento e o 
autogoverno se tornaram subitamente anacrônicos. Novos valores 
surgiram, deixando a maioria dos cidadãos desamparados e perdidos num 
contexto social de individualização e atomização extrema, condicionados 
a não pensarem criticamente. A dimensão coletiva da vida social está 
completamente perdida: a homogeneização ideológica e cultural das 
sociedades, nas quais predomina o individualismo, exprime a maior 
vitória do sistema.  

 
Nesse contexto, organizar-se coletivamente é um enorme desafio. 

Mas pra que se organizar coletivamente? Apenas para se sentir 
representado? As organizações sociais hoje existentes não conseguem 
cumprir com sua função coletiva, caracterizando uma crise sem 
dimensões.  

 
Afirmar que as organizações sociais estão em crise poderia ser 

apenas mais uma assertiva descontextualizada, sem criatividade, já tantas 
vezes repetida dentro e fora dessas organizações. Mas, como crise 
representa, de acordo com Thomas Kuhn, uma “pré-condição necessária 
para a emergência de novas teorias”, essa afirmação se torna necessária.  

 
O significado das crises no processo das revoluções científicas, 

descrito por Kuhn, consiste no fato de que elas indicam a necessidade de 
renovar os instrumentos, de reformular idéias, buscar novas formas de se 
resolver questões, ou seja, estabelecer novos paradigmas. São as crises 
paradigmáticas, aplicáveis ao desenvolvimento das sociedades.  



 

 

 
O conceito de paradigma é particularmente importante para 

compreender, não apenas a ciência, mas a própria vida em sociedade. A 
adoção de novos pressupostos e métodos compartilhados por membros 
de uma comunidade, para a resolução de problemas, implica numa 
mudança paradigmática, ou seja, de produzir novos instrumentos, 
alternativos aos existentes, capazes de resolver os problemas, 
aparentemente sem respostas até então oferecidas pelo modelo vigente. 

 
A partir desses conceitos, buscaremos investigar, no âmbito das 

organizações sociais, os paradigmas que caracterizam aquelas 
relacionadas aos estudantes, ou seja, as organizações do Movimento 
Estudantil (ME), problematizando e subsidiando a busca de novos 
paradigmas. 
 
2. PARADIGMAS 
 
“Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos pode ser a 
curva”. 
Bertold Brecht 
 

Para seguir um fluxo de análise, é imprescindível que façamos 
algumas reflexões. A primeira delas é de que tudo o que será dito não é 
regra, e sim uma análise do ME pelo viés de seus paradigmas.  

 
Inicialmente, para compreendermos o que é o Movimento 

Estudantil, para que serve, quais seus objetivos e anseios, é necessário 
analisarmos sua célula fundamental: o estudante. 

 
O que caracterizaria, então, um estudante? A condição de estudar? 

Facilmente percebemos que, hoje, o estudante não é simplesmente 
aquele que estuda. A sociedade enxerga o estudante como aquele que 

está devidamente vinculado a uma instituição de ensino. Nesse sentido, 
aprofundaremo-nos no motivo pelo qual um indivíduo busca vincular-se a 
uma instituição de ensino. 

 
 No contexto atual de individualização extrema, percebemos que 

nossa vida passa a ter, no capitalismo, um fim em si mesma. A 
acumulação de riquezas torna-se nosso principal objetivo; e vencer na 
vida, significa superar nossa condição econômica ou, minimamente, 
mantê-la. Dessa forma, buscamos meios para superarmos a condição 
econômica, sendo o trabalho a principal alternativa. O trabalho pode ser 
entendido como uma atividade inerente ao ser humano, um elemento de 
sua cultura e parte de sua existência. No capitalismo, o trabalho torna-se 
um tipo de mercadoria, onde a de melhor qualidade tem maior valor, 
bem como a de menor oferta e maior procura. Assim, o meio existente, 
hoje, para sermos mercadorias de valor no mercado de trabalho, e 
conseguirmos enfim “vencer na vida”, é buscar uma formação profissional 
que atenda os requisitos do mercado de trabalho. 

 
 Nessa conjuntura, milhares e milhares de estudantes se submetem 

à vil concorrência dos processos seletivos que dão acesso ao ensino 
superior. As melhores (mais reconhecidas) instituições são as mais 
visadas, e, portanto, as de mais difícil acesso. O estudante, então, entra 
no ensino superior com este objetivo: qualificar-se para ter mais valor. 
Conseguir destaque para ser mais visado. Ser o melhor, superior aos 
demais. 

 
Contudo, a qualidade do ensino superior vem sendo 

constantemente deteriorada. Para alimentar a lógica capitalista baseada 
na concorrência desenfreada, o ensino superior precisou ser 
desqualificado. Isso significa formar uma massa detrabalhadores com o 
mesmo título de qualificação profissional, para que haja um maior 



 

 

número de pessoas disputando por uma mesma vaga, aptas a aceitarem 
quaisquer condições de trabalho. 

 
O mercado de trabalho torna-se cada vez mais exigente, enquanto 

a formação cada vez mais insuficiente. A insipiência do ensino superior 
em formar adequadamente ao mercado gera em alguns estudantes certa 
indignação, na medida em que percebem que seus objetivos não estão 
sendo alcançados; enquanto isso, outros estudantes, conformados, nem 
mesmo percebem esta situação. 

 
Uma vez indignados, observamos a existência de pelo menos dois 

caminhos a serem seguidos: organizar-se com outros estudantes também 
indignados ou fazer sozinho o que puder para suprir a deficiência da 
instituição de ensino. 

 
A partir da primeira via, presenciamos a principal porta de entrada 

do estudante no Movimento Estudantil. Insatisfeito com as condições de 
ensino precárias que prejudicam sua formação, o estudante vê nas 
entidades estudantis um meio de lutar pelas melhorias necessárias. Desta 
forma percebemos que o estudante busca uma entidade do ME 
principalmente por conta de seu interesse próprio de “qualificar” sua 
formação profissional, inferindo-se que existem entidades que foram e 
são constituídas com base num conjunto destes interesses individuais. 

 
Outra situação observada, por conta da capacidade de aglutinação 

adquirida pelo ME, é a aproximação entre militantes de partidos políticos 
e entidades do ME, a partir de interesses próprios, que podem ser 
oriundos de sua convergência de lutas ou de uma política partidária de 
disputa dessas entidades. 

 
A partir destas análises, podemos constatar pelo menos dois tipos 

de organização do ME, que geram uma crise paradigmática: uma pautada 

em interesses profissionais, caracterizando uma entidade corporativa; e 
outra pautada em interesses políticopartidários, caracterizando uma 
entidade aparelhada. 

 
Neste ponto, é importante compreendermos que uma organização 

alicerçada em um conjunto de interesses individuais não atende a 
interesses coletivos. Desse modo, verificamos uma incapacidade das 
entidades estudantis cumprirem com seu suposto papel coletivo. Então, 
como uma entidade vai representar um pensamento coletivo, uma vez 
que os indivíduos que a compõe não pensam coletivamente? Este é 
apenas um dos problemas gerados pela crise paradigmática do ME. 
 
3. REFLEXÕES E REVERBERAÇÕES 
 
"Foi na busca do impossível que o homem realizou e 
reconheceu o possível". 
Mikhail Bakunin 
 

Até aqui, precisamos reconhecer as exceções à análise colocada. Há 
no ME entidades que fogem ao caminho de ser um conjunto de interesses 
individuais. Também não é regra afirmar que todo estudante que adentra 
o ME o fez por um interesse individual, seja de “qualificação” profissional 
ou político-partidário, como analisamos nesse texto, contudo, a grande 
maioria se torna militante do ME por algum desses dois motivos. O 
reconhecimento desta situação implicaria em avanços na superação da 
crise? No processo de evolução de uma organização, muitas vezes, seus 
militantes têm contato com outras realidades, ampliando sua visão e suas 
concepções, superando sua luta individual em busca de uma causa 
coletiva.  

 
Um aspecto a se refletir é a dialética existente entre a estrutura 

organizacional de uma entidade estudantil e os interesses individuais que 



 

 

a geraram. Imaginemos uma entidade onde todos que estão ali o fizeram, 
inicialmente, pensando numa luta corporativa, por melhorias pontuais em 
seu curso para uma melhor qualificação profissional. Como ela seria? 
Teria uma estrutura de presidência? Um centralismo de decisões? 
Personificação? Entidades cuja estrutura baseia-se num centralismo 
democrático podem abrir margem para indivíduos oportunistas a 
utilizarem em benefício próprio, de uma determinada categoria 
profissional, ou ainda de um partido político. O centralismo democrático 
na mão de algumas pessoas abre margem a isso. 

 
Outra reflexão que podemos invocar neste ponto é o da crise 

representativa das entidades estudantis. Uma entidade que foi formada 
com base no individualismo pode mudar seu curso, ampliando suas lutas 
até uma concepção mais coletiva. Contudo, mesmo numa entidade onde 
todos os seus representantes pensam coletivamente, há serias 
dificuldades de realizar uma luta coletiva de fato. A coordenação da 
entidade terá que se submeter a representar o pensamento dos 
estudantes que a compõem. Ora, uma vez que o pensamento 
predominante é o individualista, a coordenação da entidade muitas vezes 
se vê obrigada a pautar lutas individuais e corporativas. Quando tenta 
deixar de lado essas lutas individuais em prol de uma luta coletiva, deixa 
de representar o pensamento da grande maioria dos estudantes que a 
compõem, e, dessa forma, perde força e efetividade. 

 
Neste contexto de lutas corporativas, vemos o surgimento de 

entidades voltadas pra esse intuito, como alguns Centros Acadêmicos e 
Executivas de curso. Mesmo que outrora essas entidades tiveram o 
objetivo de organizar uma luta coletiva de superação do individualismo 
exacerbado, hoje elas têm que se submeter a representar o pensamento 
individualista da maioria dos estudantes que a compõem. A partir daí 
retornam à crise paradigmática de serem um conjunto de conjecturas 
individuais, e não coletivas.  

 
Analisando dessa mesma forma, podemos compreender como se 

deu o aparelhamento e o desmonte de várias entidades, bem como o 
surgimento de novas com os mesmos vícios. A organização estrutural da 
União Nacional dos Estudantes (UNE) ou novas entidades que vierem a 
substituí-las, por exemplo, possibilitou que ela fosse dividida entre grupos 
de partidos políticos, cujo interesse principal na entidade é ter 
visibilidade. As decisões são muito centralizadas e andam longe de 
atender a um anseio coletivo. Isso se evidencia quando buscamos na 
memória o nome de algum representante da UNE. Logo nos vem à mente 
o nome do (a) presidente da entidade.  

 
Outras formas de organização menos centralizadas, como algumas 

executivas de curso e o próprio Fórum Nacional das Executivas quase que 
conseguem superar o paradigma dos Interesses individuais. Uma 
organização descentralizada despersonifica a sua representação, 
evitando, assim, que membros oportunistas busquem utilizar-se dessa 
estrutura em benefício próprio. Contudo, como refletimos anteriormente, 
essas formas de organização caem na crise representativa de ter que 
representar interesses corporativos e/ou individuais, ou perdem o 
respaldo e o apoio da maioria dos estudantes em suas lutas, 
enfraquecendo-se. 

 
Chegamos, então, a uma encruzilhada: representar interesses 

individuais e ter força ou atender a interesses coletivos e ser ineficaz? 
Deveríamos então buscar um equilíbrio entre esses dois tipos de 
interesses? Qual seria, então, a dose ideal de individualismo e 
coletividade? 

 
Recorramos a uma conhecida passagem da vida de Sócrates, 

descrita por Lessa e Tonet, que talvez nos auxilie a situarmo-nos nessa 
encruzilhada. Em Atenas, injustamente condenado à morte, Sócrates 



 

 

recusou a oferta de fugir da cidade para salvar a própria vida. Não havia 
sentido, para ele, em viver fora de Atenas. A razão que tornava a sua 
existência humanamente digna era o engrandecimento da cidade. Se a 
cidade incorrera em erro ao condená-lo, deveria aprender com o fato e 
absolvê-lo ou, então, deveria conviver com a injustiça da sua morte. Fugir 
significaria, para Sócrates, evitar que a cidade se confrontasse com o erro 
cometido. Rompidos os laços como cidadão de Atenas, sua vida não mais 
teria qualquer sentido. Ou, dito de outro modo, o sentido da vida não 
residia na acumulação privada de riqueza, mas sim no engrandecimento 
da cidade. Não havia, ainda, uma autonomia, tal como hoje conhecemos, 
entre a reprodução dos indivíduos e a reprodução da sociedade à qual 
pertencem. E isto por uma razão material, econômica. Na Grécia de 
Sócrates, as fortunas individuais não eram ainda suficientemente grandes 
para poderem se expandir sozinhas. Elas dependiam da abertura de novos 
mercados pela expansão militar e isto só poderia ocorrer com a união dos 
esforços de todos os proprietários da cidade. Esta era a razão que levou 
Sócrates a recusar a possibilidade da fuga. O predomínio da dimensão 
genérica, social, sobre a existência pessoal está claramente evidenciado 
nesse exemplo. A existência individual se afirma pela sua dimensão social. 
Fora da cidade, o indivíduo Sócrates não mais existiria, deixaria de ser um 
ateniense para ser um "bárbaro", sem vínculos.  

 
Dessas reflexões percebemos a necessidade de um equilíbrio entre 

o existir individualmente e o existir coletivamente. Como porcos-espinhos 
numa época de intenso frio, precisamos estar suficientemente próximos, 
para que nossa luta tenha corpo e caminhe para a transformação real, e 
ao mesmo tempo precisamos estar suficientemente distantes para que 
não firamos as individualidades uns dos outros, dando sentido à nossa 
luta. 

 
Chegando a um ponto central dessa discussão, precisamos, então, 

reconhecer se a crise vivida hoje no ME é uma crise paradigmática, nos 

moldes da descrita na análise que traçamos até aqui. Se houver esse 
reconhecimento pode-se, a partir da compreensão dos paradigmas que 
nos trouxeram até essa crise, enfim superá-los, buscando, aí, novos 
paradigmas. 
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TEXTO 07: DESAFIOS ATUAIS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL: QUE 
MOVIMENTO É ESSE? 

por Filipe Rodrigues, membro do DCE UFSJ (2011) 

 
Está em curso uma inicial, mas já evidente estratégia de rearranjo 

das forças conservadoras no Brasil, e estas certamente buscam a 
renovação de suas lideranças e o fortalecimento de suas posições no 
movimento estudantil. Estão, para tanto, direcionando discursos que – 
aparentemente rasos e fáceis de superar – mostram-se com apelo e apoio 
para causar conseqüências relevantes; E com campanhas ainda pontuais e 
já significativas evidenciam interesse num potencial: usar de contradições 
do movimento estudantil para contribuir para um rearranjo das posições 
ocupadas pela direita. Por hora buscam se apropriar e dar sentido a 
discursos presentes em chapas vitoriosas ou em processos de eleição que 
podem se fortalecer no próximo período, e em ambos os casos o discurso 
assume o tom de oposição a “esquerda”. As emblemáticas (UnB e UFMG) 
ganharam discursando sobre problemas sintomáticos de longa data que 
afligem diversos estudantes, questões já vividas por quem 
acompanha(ou) o movimento estudantil de algum modo. Mas a questão 



 

 

é: o que analisa e propõem estes grupos “novos” caminha para resolver 
os problemas de fato? 
 
QUE MOVIMENTO É ESSE? 
 

Grupos de estudantes rotulados como sendo da direita, e 
embasados em dilemas concretos de âmbito global no qual o movimento 
estudantil está inserido atribuem diversos problemas à direção 
hegemônica do movimento estudantil, ou seja, a “esquerda” 
representada pelos diversos partidos políticos - generalizada como 
esquerdistas pela imprensa como Veja e Estadão. Na mídia conservadora 
aproveita-se destas problematizações para generalizar tudo que lhes 
oferece a possibilidade de colocar a esquerda como pejorativamente 
radical, antidemocrática e atrasada. Nesta interação de análises e 
discursos aparece o que definem como os pontos críticos do movimento 
estudantil: militantes não-estudantes (ou profissionais partidários) que 
estão a construir/almejar carreira política profissional, chapas com “rabo 
preso” (subordinadas) a partidos, participação excessiva em “assuntos 
externos” as respectivas universidades junto a incapacidade de dar 
soluções a problemas internos, e a imoralidade da política estudantil. 
Segundo um dos grupos, os atuais militantes possuem um fortíssimo 
direcionamento ideológico partidário (...) extremamente danoso a 
capacidade de proposição e realização que compete ao DCE. 
 
HÁ ESTRATÉGIA NO DISCURSO? 
 

Nota-se que parte destes estudantes e a imprensa conservadora 
propagam um antipartidarismo revestido de apartidarismo, tomando 
como parâmetro a entidade apartidária como sendo aquela que não 
pertence a nenhum partido, mas não impede que tenha militantes 
partidários – posto que a filiação partidária seja opção individual e a 
entidade é pública (dos estudantes e não de um partido ou mesmo de 

grupo político não-filiado). Portanto, o problema político a considerar é o 
de “filiar” as entidades a partidos ou a interesses de grupos políticos não 
partidários, e não os estudantes se filiarem a partidos. Contudo, enquanto 
uns pensam no problema moralmente: somos “apartidários” por não 
haver membros da gestão filiados a partidos (UnB) e a ojeriza a vida 
partidária é devido à excessiva politização do movimento estudantil, 
outros propõem um discurso de integridade e “avanço moral”: não 
partidarizamos o movimento estudantil apenas levamos a experiência da 
sigla (PSDB). Prato cheio para imprensa que prepara o terreno e esboça 
soluções reforçando confusões, propagando ser “tudo a mesma coisa”. A 
política e o partido, os esquerdistas e a esquerda, assim, ressaltam 
atitudes despolitizadas reforçando que a politização é “o problema”. 

 
Os dilemas elencados no início do texto na forma apresentada 

(pulverizada) são identificados sem muito esforço já há algum tempo por 
grande parte dos estudantes mais atentos e que se negam a participar de 
muitas atividades por não estarem representados - e esse é um elemento 
central do potencial deste discurso. Cabe-nos considerar os problemas 
que os estudantes levantam, tendo em conta que estes não são os 
primeiros nem os únicos a sentirem repulsa ao movimento estudantil, e o 
discurso moral tem apelo hegemonicamente – já que o movimento 
estudantil carece e muito de uma ação política renovada. Além do mais, 
há de se considerar que a mídia conservadora se alinhou e está 
reproduzindo uma versão do discurso que visa dar identidade e força para 
estes grupos buscando criar consensos entre os estudantes; e assim dão 
conclusões às críticas isolando-os da esquerda genericamente com a 
intenção de gerar uma articulação nacional que tenda à direita, no 
mínimo, por ser contra a esquerda. Estrategicamente os partidos estão no 
centro da crítica, pois nas universidades render os partidos significa 
enfraquecer a esquerda toda de uma vez só. 

 



 

 

A mídia identifica chapas onde há partidos como chapas que são 
“meras procuradoras dos partidos” e isto é parte do problema do 
aparelhamento. Mas além deste não ser um problema intrínseco a 
partido, também não o é à esquerda, mas aqui já aparece uma diferença 
fundamental: a esquerda tende a não valorizar este problema e o nega. A 
direita se faz de santa e diz ser contra, que não fazem nada disso (até por 
que não atua faz tempo) e que isso é coisa da esquerda. A conseqüência é 
a mesma: ambos não resolvem o problema, pois se fortalecem dele. 
Afinal, é para isso que o aparelhamento serve. 
 
O APARELHAMENTO 
 

1. SIGNIFICADO PRÁTICO: O EFEITO DE UM DEFEITO 

 
O aparelhamento é, em síntese, pôr a entidade a serviço de um 

grupo político sem mediações decisórias internas na própria entidade que 
represente – pelo menos de imediato – algo fora dos interesses do grupo 
diretor, mais comumente neste caso tratamos de partido. Os interesses 
podem se alinhar em muitos casos e em outros não; esta é disputa 
política saudável a entidade. Com aparelhamento esta disputa é fechada 
ao grupo diretor; é feita apenas internamente. No caso dos partidos 
aparelhistas é comum que se tome a decisão fora da entidade (no 
partido) e a empurre para dentro da entidade sem mediações com outras 
instâncias da entidade ou grupos externos ao partido ou “aos partidos” no 
caso de um alinhamento entre mais siglas. Em uma frase: não há 
autonomia decisória na entidade. 

 
Fato é que também no movimento estudantil, onde há muitos 

partidos, num cenário nacional de movimentações estudantis contidas – 
quando relevantes são isoladas politicamente pelos meios que dispõem a 
reação- os diretórios, principalmente os centrais, tornaram-se extensão 
dos partidos ou de grupos políticos não-filiados que dirigem a entidade. 

Estes estendem suas análises (de conjuntura ou histórica mais ampla), 
programas, planos de formação, e aplicam. Financiam suas campanhas 
(qualquer empreendimento político ou econômico de duração 
determinada com fim de propaganda), propõe debates extremamente 
descontextualizados que não acumulam para politização estudantil, ou 
seja, não fazem trabalhos efetivos com os estudantes e não 
possuem/constroem vínculo com estes após as votações. Resumindo: por 
um ano (pouco tempo para bons trabalhos, mas muito recurso), o 
diretório torna-se uma propriedade que é privada a força política da vez, e 
esta que use o diretório como quiser já que “o ganhou” nas votações. 
Torna-se também, principalmente nas particulares, extensão dos 
gabinetes da administração que costuma indicar a gestão. O ciclo dos 
diretórios se resume a gestões que negam a passada, e que será negada 
pela futura. Nestes casos, o diretório que deveria lutar para integrar e dar 
sentido ao movimento dos estudantes vira troféu para exibição de grupos 
“iluminados” num eterno “agora vai”. 

 
2. SIGNIFICADO TÁTICO: A FUNÇÃO DOS DIRETÓRIOS 

 
Longe de ser natural, esta situação é uma construção histórica. Em 

tempos em que a resposta da direção estudantil deveria ser rápida, a 
organização concisa e protegida (e por isso fechada), devido a problemas 
das perseguições de lideranças e ataques as entidades estudantis (Lei 
Suplicy de Lacerda e outras) pela ditadura civil-militar; a tática de 
aparelhamento era a saída, na maioria das vezes clandestina e informal, 
para não deixar o movimento estudantil se dispersar do “objetivo maior”. 
Os grupos de resistência ao regime encontravam-se num contexto em que 
a tática era de acúmulo de força – a qualquer custo, incluindo a vida - 
para a estratégia de derrubar o regime militar. As entidades estudantis 
haviam sido tiradas dos estudantes pela ditadura – ponto desenvolvido 
nos desafios internos ao movimento estudantil no texto anterior – e 
haviam aparelhamentos feitos pelo Estado, ou pelas organizações que 



 

 

combatiam o Estado. Através dessa tática, diversas organizações 
combativas (inclui-se partidos) se fortaleciam financeira e politicamente e 
imbricadas aos diretórios estudantis formavam o forte movimento que 
combateu a ditadura dentro e fora das universidades. 

 
As condições de ação política nacional se alteraram 

significativamente, e houve: mudança de regime político; reforma 
partidária; duas reformas universitárias (...), mas a forma organizativa dos 
diretórios continua a se moldar à tática acima: uma organização que se 
fecha num reduzido grupo, permanece com informação e poder decisório 
centralizados em pouquíssimos, isolada politicamente de sua base, 
isolada de outras instâncias do movimento estudantil e acopladas a 
instâncias externas, com prestações de contas (política e financeira) 
forjadas, e principalmente instâncias de decisão internas fracas e 
esvaziadas. Este definhamento não é contingente e ocorre também por 
fatores conjunturais. Contudo, a nível organizativo nossa organicidade 
está mais “armada” para fora do que voltada a fortalecer e organizar por 
dentro da universidade um movimento forte e articulado o suficiente para 
estar por vezes fora de suas especificidades sem enfraquecer sua 
capacidade de resposta a necessidades mais imediatas, do cotidiano dos 
estudantes. Esta forma está institucionalizada e continua sendo 
acriticamente reproduzida, estudantes entram todos os anos ou até 
mesmo semestralmente e vem com a noção comum de política isolada de 
si e não questiona a situação das entidades – nem mesmo as forças que 
se colocam como vanguarda o fazem.  

 
Nos nossos dias a tática do aparelhamento que continua a ser 

reproduzida pelos diversos grupos políticos permanece servindo a 
cooptação política e financeira das entidades e dos estudantes e a 
autoconstrução de forças políticas obedecendo, a cada gestão anual, a 
uma 

estratégia diferente que só a cúpula sabe, ou seja, a nenhuma. Grupos 
políticos - sejam eles filiados ou não - ao entrar nesta forma organizativa 
sem se propor a superar estas questões fortalecerão essa tática, e só nos 
resta saber apenas para a estratégia de qual grupo partidário e se interno 
ou externo ao movimento estudantil. Portanto, este problema corrosivo 
mostra-se mais na tática e nas características organizativas abordadas que 
na moral estudantil e dos militantes partidários como pretende a 
propaganda da purificação moral. Equivocam-se quem atribui os 
problemas do movimento estudantil apenas a um ente externo que deve 
ser eliminado, não percebem que o problema não é apenas o que os 
partidos fazem, mas o que a organicidade do movimento estudantil 
permite fazer, e ainda mais, está moldada para que se faça. Este ponto é 
central: nossa organicidade e a tática política para as entidades estudantis 
(e não a esquerda em si) é atrasada e antidemocrática e serve a tarefas 
que não estão mais colocadas no nosso momento histórico. 

 
Parcela significativa da sociedade é enganada cotidianamente, pois 

se atribuiu ao voto – que é um instrumento democrático – a plenitude da 
democracia; voto e democracia viraram sinônimos e convencidos de 
superar o golpe armado da entrada dos militares, caíram no golpe político 
da saída. Reduz-se democracia a voto, então, sendo eleito por voto direto 
o poder é inquestionável e mesmo autoritário e contrário a promessas – 
como vemos ser - há culpa compartilhada e silêncio em nome da 
democracia! Política? Só na votação que vem. Estão errados os que não 
querem ter sua falsa meia culpa neste jogo de dados viciados? 

 
O potencial da polarização que vem ocorrendo (no geral num ainda 

falso esquerda x direita, mas não uma falsa polarização) é o diálogo com a 
grande massa estudantil que não participa das eleições e outros espaços 
do movimento estudantil, ou participa sem saber o que faz ali, e que 
rotulam quem participa com sendo “o povo de esquerda” e “não se 
sentem representados”, mas até aqui estavam sem projeto para se 



 

 

movimentar. A direita buscará os seus fundamentalmente nesse espaço, 
negligenciando toda construção histórica que leva o movimento 
estudantil a este momento, generalizando o discurso em seu benefício. 
Como sabemos o discurso não supera os problemas elencados, mas é 
eficaz eleitoralmente e pode mudar a direção do movimento estudantil. A 
direita almeja se colocar como alternativa, e se fortalecida a 
conheceremos de fato. Equivocaríamos ao analisar que já são “de direta” 
os que assumem esse discurso, e sem apresentar alternativa de projeto 
que supere estas contradições, seríamos importantes aliados no 
fortalecimento da identidade “contra-esquerda”. A direita está sendo 
oportunista e de fato está explorando contradições, mas não é a única a 
vê-las e nem muito menos a primeira, há fundamentos importantes a 
considerarmos, a renovarmos e a rompermos. 

 
É fundamental ressaltar que com esta proposição não se pretende 

fazer uma análise unicausal determinista ou estruturalista (que anula os 
sujeitos da ação), mas antes se pretende 
chegar ao fundamento que permite o surgimento constante e 
generalizado dos problemas aqui tratados. Esta proposição vem para que 
a superação do aparelhamento deixe de ser uma questão de boa vontade 
política ou de moral de grupos e passe a ser combatido como tática 
política historicamente superada. Foi-se a ditadura, despachemos agora a 
remanescente cultura política autoritária e os aparatos formais que por 
sustentá-la como legítima retroalimenta estes valores. 
 
A ARTE DE TORNAR POSSÍVEL O QUE É NECESSÁRIO 
 
“Poucos anos antes do golpe de Batista, em 10 de março de 1952, o 
movimento estudantil 
da Universidade de Havana, havia sofrido (...) uma profunda crise devido 
à corrupção e 
politicagem de seus dirigentes. Os cargos estudantis eram utilizados para 
escalar posições 

políticas. Não obstante, alguns estudantes se opunham a situação 
imperante e se 
esforçavam por resgatá-lo para colocá-lo a altura de suas tradições 
históricas.” (JOSE 
ANTONIO ECHEVERRIA: EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LA 
REVOLUCION CUBANA Marta Harnecker) – Texto original em espanhol, 
tradução nossa. 
 

Nosso contexto dá a atuação estudantil um novo caráter, os 
estudantes enfrentam outros dilemas centrais que não o regime ou o 
governo em si, o que não quer dizer que os pontos estejam 
desarticulados. Nossos dilemas atuais são desdobramentos da falta de 
democracia real nas universidades e no movimento estudantil e a 
politicagem intrínseca, os grandes impactos da recente reforma 
universitária, do perigo do sucateamento e privatização do público, da 
expansão do ensino privado, e ainda a formulação de planos decenais 
para a educação. Contudo, com estudantes desmobilizados, estrutural e 
politicamente isolados junto a uma organicidade excessivamente 
engessada que apenas fortalece disputa entre grupos, o movimento 
estudantil se encontra com pouca força para disputar estas e outras 
questões e não tem condição de ter unidade em mais que movimentos 
fluidos que se dissolvem ao fechar das cortinas. É necessário que o 
movimento estudantil se fortaleça para disputar a universidade 
cotidianamente em consonância com um projeto social mais amplo, mas 
como resultado de um acúmulo da entidade e não da agitação dum 
programa. 

 
A esquerda caracterizada por ser portadora de um projeto 

avançado em seu tempo deve trabalhar com propostas avançadas, 
superando o discurso purificador ao levar a disputa ao âmbito que lhe 
cabe: uma radical transformação do movimento estudantil através da 
ruptura com a tática aparelhista, que inclui a possibilidade de renovação 
da ação política e da estrutura organizativa. Para nosso momento 



 

 

precisamos construir uma organização autônoma, aberta aos estudantes, 
com real democracia interna, baseada na ação e direção coletiva, com 
vínculo orgânico à base capaz de gerar unidade entre os estudantes 
dispostos a construir, capaz de trazer os diferentes e isolados grupos 
(“guetos”) de estudantes para fortalecer o movimento estudantil 
organicamente, impossibilitando aparelhamentos e perda dos acúmulos 
políticos e históricos da entidade anualmente. Além de em algumas 
universidades dar conta do diálogo organizativo dos estudantes das sedes 
e dos campi avançado. Nossas organizações devem enfrentar os atuais 
dilemas dos estudantes e com os estudantes, deixar de fazer “para” para 
fazer “com”, criando novos sujeitos políticos a partir de realidades novas. 
É necessário formar uma organicidade em que se faça gestão de um 
acúmulo coletivo, sempre se renovando. Precisamos ser mais que um 
movimento fragmentado e fragilizado que ressurge das cinzas todo ano. 
Essa questão vem adquirindo uma crescente centralidade. 

 
Como já identificado por diversos grupos de estudantes, o DCE-

UFSJ – reestruturado em 
2005 – com o objetivo de romper com o aparelhamento e devolver a 
organização aos estudantes, é um exemplo de experiência que pode se 
usar como inspiração em suas características gerais. Uma maneira de 
partimos do concreto com formas cuidadosamente aprimoradas a 
realidade local, posto que a organização deva ser parte do processo de 
luta para garantir à superação das manifestações locais dos desafios 
gerais aqui desenvolvidos. As manifestações locais dos problemas e as 
condições para superá-los serão identificadas ao longo da construção e 
análises locais, estaduais e nacionais.  

 
Estes são verdadeiros desafios, mais que atuais, para o movimento 

estudantil e para as 
forças políticas que pretendem seguir em sua construção e fortalecimento 
conjunto as necessidades do movimento, afastando-se da corrosiva e 

unilateral autoconstrução partidária proporcionada pelo aparelhamento. 
Esta superação tática deve ser indissociável de um projeto novo para um 
novo movimento estudantil. O momento exige criatividade, aliando a 
mais realista consciência do possível com a mais apurada visão do 
necessário, pois, concordando com nosso compadre Eduardo Galeano: a 
história não quer se repetir – o amanhã não quer ser outro nome do hoje -
, mas a obrigamos a se converter em destino fatal quando nos negamos a 
aprender as lições que ela, senhora de muita paciência, nos ensina dia 
após dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

30 HORAS PARA OS PROFISSINAIS DA 
SAÚDE, UM DEBATE CLASSISTA! 

 
TEXTO 09: A EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM 

E AS LUTAS DO PROCESSO DE TRABALHO 
 

Texto adaptado por Everson Melo 
 

. ENEENF, Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Caderno de 
textos do XXXIV Encontro Nacional de Estudantes de Enfermagem. João 

Pessoa. Paraíba. 2011 
 

Historicamente, a concepção de Enfermagem desde sua origem, de 
maneira particular no Brasil, significa: abnegação, obediência, dedicação. 
Isso marcou profundamente a profissão de enfermagem – o enfermeiro 
tem que ser alguém disciplinado e obediente. Alguém que não exerça a 
crítica social, porém console e socorra as vítimas da sociedade.  

 
Por essa razão, os enfermeiros enfrentam sérias dificuldades de 

ordem profissional, desde as longas jornadas de trabalho, baixos salários 
comparados aos de outros profissionais do mesmo nível, enfim, sua 
organização política é frágil e quase sem autonomia, pois suas próprias 
entidades representativas, não foge a esse espírito, sentindo todavia para 
difundir e veicular os interesses do Estado na área da saúde. Acrescente-
se ainda, o importante papel que a escola desempenha na formação do 
enfermeiro, principalmente através da ética profissional que aí se ensina, 
reforçadora de toda essa ideologia que se expressa através de sua divisão 
técnica do trabalho. Uma pesquisa ampla realizada por Almeida (2007), 

em todo o país, dentre seus vários resultados, ressalta que, no Brasil, “a 
mentalidade hierárquica predomina”.  

 
Aponta que há, no Brasil, uma “profunda distância social, gerada 

pelo tipo de estratificação que o próprio processo de formação nacional 
produziu”. O impacto da desigualdade de classes sobre as pessoas gera 
sofrimento. É o que Gonçalves Filho (1995) denominou de humilhação 
social: modalidade de angústia relacionada com as reiteradas exposições 
do homem às mensagens de inferioridade seja por meio de palavras ou de 
circunstâncias públicas que fomentam e fortalecem essa configuração 
social. Com essa linha a ENEEnf se organiza para integração e articulação 
dos estudantes de Enfermagem do país. Considerado um movimento 
historicamente comprometido com a construção de uma sociedade justa, 
solidária e igualitária, principalmente através da luta nos campos em que 
temos maior vínculo: como educação, saúde, enfermagem, formação e 
trabalho.  

 
Com o processo de divisão social da Enfermagem, a profissão se 

torna desvalorizada e encontra dificuldades ínfimas nas conquistas dos 
seus direitos como a redução da jornada de trabalho para 30 horas 
semanais, o piso salarial e a luta contra o Ato Médico. A Luta por essas 
conquistas já tramitam no Senado há anos. Um posicionamento ainda não 
foi dado por que não há quem cobre, não há quem lute. O interesse da 
Enfermagem está apenas na comercialização da saúde. E as insatisfações 
e frustrações causadas por um péssimo ambiente de trabalho, por uma 
remuneração abaixo do adequado e esperado e por uma jornada de 
trabalho cansativa são transferidas para as relações de trabalho dentro da 
equipe de enfermagem. Avaliamos que é de suma importância estar 
discutindo e acumulando debate a respeito das lutas de trabalho dentro 
de nossa profissão, pois futuramente somos nós, estudantes, que vamos 
estar à frente, e até mesmo usufruindo desta reivindicação. 

 



 

 

 O Projeto de Lei 2.295/00 estabelece que a “duração normal da 
jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares de Enfermagem 
e Parteiras não excederá a trinta horas semanais”, alterando a Lei n.º 
7.498/86. A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, 
com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 90,2%), 466.985 Técnicos 
em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 Auxiliares de 
Enfermagem (525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 2009). Hoje já totaliza 
1milhão e trezentos mil profissionais registrados no Conselho Federal de 
Enfermagem – Cofen. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as 
instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e 
Conferências de Saúde nas esferas nacional, estadual e municipal, têm 
deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de trabalho 
adequada para profissionais de saúde e usuários dos serviços.  

 
A Enfermagem cuida de seres humanos em sua totalidade. 

Compreendendo suas complexidades, subjetividades e especificidades. 
Melhorar as condições de trabalho da Enfermagem implica em proteção a 
este grupo que trará um marco positivo na qualidade da assistência 
prestada a população. Para garantir um bom desempenho na assistência, 
é mais seguro que profissionais da Enfermagem gozem de pleno equilíbrio 
físico e mental, uma vez que realizam intervenções que demandam 
concentração, perícia e uma boa dose de paciência. A redução da carga 
horária significará redução do nível de estresse e trará como resultado a 
melhoria e a humanização dos serviços prestados.  

 
A redução da carga horária significará redução do nível de estresse 

e trará como resultado a melhoria das ações, dos serviços, com uma 
maior qualidade prestada ao cliente e maior humanização dos serviços 
prestados. Desta forma temos participação ativa no “Fórum Nacional 30 
horas Já”, que traçar seus objetivos na aprovação da PL 2295/00, que 
dispõe da Regulamentação da carga horária dos trabalhadores de 
Enfermagem em 30h Semanais. Infelizmente, analisando a conjuntura 

atual de uma sociedade capitalista, percebe que instituições privadas 
(Santas Casas e Hospitais Privados) são contra a regulamentação da PL nº 
2295/00, alegando que a redução na jornada de trabalho causaria um 
impacto na folha de pagamento, visto que o quadro de funcionários da 
Enfermagem teria que ser ampliado. 

 
Neste contexto é importante a mobilização geral da categoria, 

unindo forças para um objetivo comum, e os estudantes tem papel 
fundamental nessa construção que trará benefícios para todos nós.  

 

TEXTO 10: JORNADA DE TRABALHO: DURAÇÃO E INTENSIDADE 

Sadi Dal Rosso- professor da UnB- Departamento de Sociologia 

A sociedade moderna erigiu o trabalho, na forma do 
assalariamento, como sua atividade central. Em conseqüência, a jornada 
de trabalho ganhou espaço incomum tanto no terreno de estudo e 
pesquisa, em que floresceram as áreas da economia, da sociologia, da 
psicologia, da epidemiologia, do direito e da administração, quanto nas 
relações sociais em que se enfrentam classes sociais, governos e 
movimentos sociais com vistas a controlar as formas da regulação social. 

A jornada de trabalho se expressa primeiramente pelo componente 
de duração, que compreende a quantidade de tempo que o trabalho 
consome das vidas das pessoas. A questão tem diversas implicações, três 
das quais são aqui destacadas: afeta a qualidade de vida, pois interfere na 
possibilidade de usufruir ou não de mais tempo livre; define a quantidade 
de tempo durante o qual as pessoas se dedicam a atividades econômicas; 
estabelece relações diretas entre as condições de saúde, o tipo e o tempo 
de trabalho executado. Essas razões, muito além da curiosidade histórica, 



 

 

são suficientes para explicar porque os estudos de tempo de trabalho que 
se dedicam à análise da duração se tornaram socialmente tão relevantes. 

A CURVA DA JORNADA A análise histórica da evolução da jornada 
de trabalho é feita com base nas experiências dos Estados-nações e das 
diversas categorias ocupacionais. Tomando como parâmetro a 
experiência das nações desde a constituição do sistema capitalista até 
hoje, é possível descrever genericamente a duração da jornada por meio 
de uma curva composta de três elementos gráficos básicos: alongamento; 
jornada máxima; e redução da jornada.  

Historicamente, o alongamento da jornada é encontrado na 
constituição das sociedades modernas como sociedades que generalizam 
a relação de assalariamento para a maior parte de sua força de trabalho e 
nos períodos que antecedem as revoluções industriais capitalistas, 
passadas e contemporâneas. A imposição de um aumento da duração do 
trabalho para o conjunto dos trabalhadores de uma nação justifica 
integralmente a compreensão das sociedades modernas como sociedades 
do trabalho. Como ter-se-á ocasião de demonstrar mais adiante o 
alongamento da jornada não constitui apenas uma fase da experiência 
passada das nações. O aumento do tempo de trabalho pode retomar seu 
lugar na história, como sucede aos dias de hoje em algumas das potências 
econômicas mundiais. 

A jornada máxima decorre do fato de que as pessoas têm uma 
capacidade máxima de trabalhar, apesar das variabilidades individuais, 
sem afetar as condições de saúde e de vida. Novamente, em termos 
históricos, os períodos em que a duração do trabalho dos assalariados 
tomou o maior número de horas por ano, são constituídos pelas 
revoluções industriais. O número médio de horas de trabalho por ano 
subiu das 2,5 mil horas nos períodos pré-industriais para 3 mil a 3,5 mil 
horas durante as revoluções industriais. A historiografia desconhece 

períodos históricos que o patamar do trabalho tenha-se elevado a níveis 
superiores aos verificados durante a revolução industrial capitalista. 
Neles, o número máximo de horas por ano constitui um indicador de 
clareza meridiana sobre o grau de exploração a que os/as 
trabalhadores/as foram submetidos/as. 

O último componente da curva da jornada é representado pela 
redução das horas de trabalho. Novamente, a historiografia mostra que, 
submetidos a um aumento da duração que elevou o trabalho até o ponto 
máximo da sua resistência humana, os/as trabalhadores/as reagiram a 
esse grau de dilapidação dos corpos e das mentes com movimentos 
políticos, com greves, empregando diversos outros instrumentos de 
pressão social e com negociação das condições de trabalho. Aos poucos, a 
duração da jornada vai sendo reduzida nos países mais ricos do mundo 
ocidental, como descrevem Evans, Lippoldt e Marianna: "as horas médias 
de trabalho nos países que pertencem à OCDE caiu de em torno a 3 mil 
horas por ano em 1870, para entre 1,5 mil e 2 mil horas por ano em 
1990." 

A curva da jornada de trabalho não descreve apenas a experiência 
dos países de capitalismo inicial, como também é um elemento que 
permite a interpretação da experiência dos países de capitalismo tardio e 
dos países subdesenvolvidos. Assim a curva da jornada pode aplicar-se ao 
caso brasileiro. Ainda que exígua, a pesquisa historiográfica que descreve 
a duração do tempo de trabalho na época da instalação das primeiras 
indústrias no Brasil do século XIX, mostra o aumento das horas 
relativamente aos padrões costumeiros anteriores de trabalho, e que esse 
trabalho excessivo foi motivação para inúmeras greves ocorridas em 
diversas cidades brasileiras. As greves alcançaram em boa medida seus 
objetivos específicos de controlar a duração desvairada do trabalho 
exigida pelo patronato. A partir de 1932, o Estado brasileiro interveio, 
nesse aspecto da questão social representado pela duração do trabalho, 



 

 

regulamentando-o por meio de decretos, mais tarde incorporados à 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). É nessas condições que é 
introduzido o parâmetro das oito horas regulares de trabalho ao dia, 
quarenta e oito semanais, suplementadas pela possibilidade de 
acrescentar mais duas horas-extras por dia, sempre que necessário. Vê-se 
que a regulamentação é particularmente favorável aos empregadores, 
levada em consideração a possibilidade de duas horas extras ao dia.  

Um segundo ciclo de redução da jornada de trabalho no Brasil é 
aberto pela exitosa greve dos metalúrgicos do ABC paulista de 1985 e 
concluído pela generalização a todos/as os/as trabalhadores/as da 
redução da jornada de trabalho de 48 semanais para 44 horas promovida 
pela Constituição de 1988. O efeito dessa redução da jornada de trabalho 
pela força da lei foi em grande medida frustrado pela continuidade da 
prática das horas-extras como atividade normal, tendo-se verificado um 
salto substantivo no número de pessoas que passaram a realizar trabalho 
extraordinário imediatamente após a promulgação da Constituição. 

E HOJE: O QUE ACONTECE COM A DURAÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO NO MUNDO? O emprego da curva da jornada como meio 
descritivo de uma realidade histórica e não como instrumento analítico 
pode conduzir à falsa impressão de que doravante a duração do trabalho 
caminha irreversivelmente no sentido de redução. No fundo, existe a 
expectativa de que, com o desenvolvimento econômico e social, as 
pessoas precisem trabalhar cada vez menos horas por ano e possam 
usufruir de mais tempo a seu livre dispor. No capitalismo, entretanto, a 
jornada é socialmente determinada implicando em que além dos/as 
trabalhadores/as, os governos e os empregadores tenham interesse 
direto na questão da duração do trabalho. Conseqüentemente ela pode 
oscilar para mais ou para menos, para cima ou para baixo. 

Se não aparecessem casos indicativos de oscilação para cima da 
curva da jornada, a questão nem deveria ser posta, a não ser em termos 
abstratos apenas como possibilidade teórica. Entretanto, começam a se 
acumular evidências no sentido de que importantes países do bloco 
capitalista ocidental estejam retomando a prática de alongamento da 
jornada de trabalho nos dias de hoje. Se verificada, a tendência não deixa 
de ser inquietante e constitui uma reviravolta histórica, uma vez que, 
observada sob a ótica dos Estados-nações, a jornada de trabalho vinha 
sendo reduzida há mais de século. 

Evans, Lipoldt e Marianna  afirmam que "o fato mais chocante a 
respeito das tendências recentes das horas anuais médias de trabalho é 
que o seu declínio de longa duração refreou-se em quase todos os países 
da OCDE e ocasionalmente reverteu-se". É necessário examinar com mais 
detalhe esta reversão: quando e onde acontece e qual seu significado. 

O início da reversão teria acontecido nos Estados Unidos, Inglaterra 
e Suécia ainda na década de 1980, segundo dados citados por aqueles 
autores. A mudança projeta-se para a década de 1990, exceto na 
Inglaterra, envolvendo também a Espanha. Noutros países, como o 
Canadá, Austrália, Finlândia, Nova Zelândia, os indícios da reversão do 
processo de redução da jornada média anual de trabalho são muito 
tênues, na expressão dos autores. Evidência consistente, durante duas 
décadas, de reversão da redução da jornada média de trabalho provém 
basicamente dos Estados Unidos, onde o aumento das horas extras é 
apontado como o fator básico responsável pela mudança da tendência. 
Na década 1980, os Estados Unidos, sob a presidência de Ronald Reagan, 
e a Inglaterra, sob o governo da primeira ministra Margareth Thatcher, 
promoveram a ortodoxia neoliberal e implementaram as políticas de 
reestruturação econômica, com a redução do espaço do Estado na 
economia, privatização de empresas e serviços governamentais, junto 
com um arsenal de outras medidas liberalizantes. Ambos governos 



 

 

enfrentaram o forte movimento sindical que resistia às mudanças e 
tentava preservar postos de trabalho ou ainda o estado de bem estar 
social construído anteriormente. Tornou-se emblemática na história do 
movimento sindical a resistência dos mineiros ao governo de Thatcher e 
dos controladores do tráfego aéreo ao governo de Reagan. 

Por outro lado, a tendência à redução da jornada de trabalho 
mantém-se firme, ainda que se manifestando mais lentamente, em países 
como França, cujas políticas a transformaram em ícone simbólico do 
encurtamento da jornada de trabalho, Alemanha, Itália, Holanda, 
Noruega, sendo a redução mais acentuada no Japão e na Coréia. 

Duas tendências referentes à duração do tempo de trabalho, pois, 
dominam o cenário mundial: uma consolidada e vigente nos países 
europeus e asiáticos capitalistas avançados, no sentido de continuar a 
histórica redução da jornada média anual de trabalho; a outra, presente 
mais fortemente nos Estados Unidos, no sentido de alongamento das 
horas de trabalho. Qual delas prevalecerá nos próximos anos? Há fortes 
argumentos a favor da tendência dominante nos Estados Unidos da 
América em função do papel que aquele país desempenha no cenário da 
economia mundial. Entretanto, deve ser observado que a expansão para 
outros países não é verificada de maneira inconteste quando se analisam 
as horas médias anuais, o que não implica que determinadas categorias 
de trabalhadores não tenham sentido o aumento de suas jornadas de 
trabalho. Tentativamente poder-se-ia pensar que o alongamento da 
jornada de trabalho representado pela reviravolta liberal norte-americana 
está enfrentando forte resistência dos/as trabalhadores/as de outros 
países do mundo, o que aparece nos frágeis indicadores de expansão da 
tendência de alongamento da jornada de trabalho por outros países. 

A INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO A exposição 
feita até agora sobre tempo de trabalho alicerçou-se sobre a dimensão de 

duração nele contida e que é relevante por ser um parâmetro de 
qualidade de vida, podendo ser lida também como indicador do grau de 
exploração do trabalho. Deste ponto em diante, a exposição destacará 
outra dimensão, a de intensidade, que se refere ao consumo de energias 
pessoais e grupais no trabalho, expressa de outra maneira como sendo o 
esforço despendido pelos/as trabalhadores/as em seu labor cotidiano. 

É comum a literatura do campo não distinguir intensidade de 
produtividade do trabalho, o que resulta em erro lastimável, porquanto, 
se ambas as categorias são responsáveis por expressar incrementos nos 
resultados obtidos do trabalho, as origens e as forças responsáveis pela 
produção de tais resultados são completamente diferentes. Reserva-se a 
categoria de produtividade para a obtenção de resultados superiores em 
qualidade e quantidade, decorrentes de investimentos em tecnologias 
materiais inovativas e organizativas que não requeiram maior consumo 
das energias pessoais. Por outro lado, a categoria de intensidade refere-se 
ao esforço gasto pelos indivíduos no processo de trabalho. A intensidade 
tem a ver com o investimento das energias das pessoas com o trabalho. 
Refere-se ao desgaste da pessoa com o trabalho. 

Alguns problemas metodológicos para investigar a intensidade do 
trabalho e para aferir sua mensuração são discutidos por Fernex e por 
Bartoli. O manual "Medindo a Produtividade" da OCDE distingue 
produtividade e intensidade quando registra que "a produtividade do 
trabalho reflete somente parcialmente a produtividade do trabalho em 
termos das capacidades pessoais dos trabalhadores ou da intensidade do 
seu esforço", mas não oferece uma medida concreta para o conceito. 

A partir da distinção conceitual entre intensidade e produtividade, 
é possível imaginar um conjunto de situações abstratas e teóricas que 
iluminam a realidade concreta: o aumento de produtividade combinado 
com aumento da intensidade do trabalho é comum ser encontrado em 



 

 

diversos momentos da história, particularmente nos períodos de 
revoluções industriais; já aumento de produtividade, sem elevação da 
intensidade do trabalho, somente é possível pela resistência dos/as 
trabalhadores/as a um desgaste físico ou mental maior; elevação de 
intensidade, sem elevação da produtividade, tende a acontecer em 
momentos de reorganização dos processos do trabalho, sem que tenha 
havido ganhos tecnológicos, sendo o taylorismo um exemplo típico de 
uma estratégia organizacional que em sua origem não dependia de 
investimentos em tecnologia de inovação, em investimentos em 
máquinas e equipamentos mais produtivos. 

A intensificação do trabalho é um fenômeno antigo na história do 
capitalismo ocidental. Foi descrito por Marx, que se valeu da metáfora da 
porosidade do trabalho para explicá-la. Tanto menos recortado por 
paradas, interrupções, tempos de descanso, intervalos de qualquer ordem 
– genericamente chamados de "tempos mortos" – mais intenso é o 
trabalho, mais energias são consumidas do trabalhador e mais resultados 
produz.  

 Intensificação do trabalho e alongamento da jornada são 
condições que podem conviver juntas enquanto essa união não colocar 
em risco a vida do trabalhador por excesso de envolvimento com o 
trabalho. Por isso, Marx concebe a intensificação como uma prática de 
exploração do trabalho que é colocada em ação pelos capitalistas de 
maneira sistemática a partir do momento em que as horas de trabalho 
são controladas por meio de legislação ou por movimentos sociais, e os 
empregadores ficam impedidos de obter mais trabalho através do 
alongamento da jornada. Lançam mão, então, do recurso à intensificação 
do trabalho. Alongamento da jornada e intensificação do trabalho não 
tendem a operar ao mesmo tempo. 

A intensidade foi objeto de estudo das principais correntes de 
organização do trabalho dos séculos XIX e XX, ainda que o termo tenha 
perdido sua função social crítica e sua essência de produção de maiores 
resultados tenha sido aplicada sistematicamente para elevar a produção 
da mais-valia. Taylor, no final do século XIX, alçou os estudos dos tempos 
e dos movimentos à categoria científica, abrindo as portas para práticas 
vigentes até os dias de hoje no trabalho, empreitada continuada e 
aprimorada por H. Ford. T. Ohno não é menos pretensioso quando traça o 
objetivo de superar o método de produção norte-americano – leia-se o 
método taylorista-fordista – que seria baseado sobre uma estrutura de 
desperdícios, pela adoção dos princípios de perda zero, da polivalência e 
do trabalho em grupo. 

A partir da década de 1980, começam a ser detectados sinais de 
que uma nova onda de intensificação do trabalho dissemina-se pelo 
mundo, juntamente com o processo conhecido como reestruturação 
produtiva. Esta onda é responsável, segundo Fairris, por um acréscimo 
imenso de acidentes e problemas do trabalho, verificados nos Estados 
Unidos da América desde essa data. 

No Brasil, a intensificação do trabalho já se faz presente aos dias de 
hoje em diversos ramos de ocupações, ainda que não esteja generalizada 
por todos, sendo as evidências empíricas levantadas junto àquelas 
atividades mais expostas à concorrência nacional e internacional que 
inicialmente constituíram as portas de entrada dos trabalhos mais 
intensificados. É assim que a partir das avaliações efetuadas pelos/as 
trabalhadores/as em uma amostra representativa, bancos e finanças, 
telefonia e comunicação, além de grandes empresas de abastecimento, 
emergiram como os setores que podem ser tomados como modelos de 
intensificação do trabalho em nosso país. 



 

 

CONCLUSÃO Desse relato sobre a duração da jornada de trabalho e 
sobre seu grau de intensidade resulta que nos dias de hoje convergem 
tendências que acumulam repercussões sobre a exploração do trabalho. 
Por um lado, a secular tendência de redução da jornada de trabalho perde 
força. Por outro, as condições de trabalho agravam sua intensidade e os 
requerimentos impostos aos trabalhadores/as, em meio a uma plêiade de 
outras tantas exigências paralelas. A combinação de tais elementos 
sugere fortes impactos sobre a saúde dos/as trabalhadores/as, em seus 
aspectos físico, emocional e cognitivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, PARA 
QUE SE DESTINA? 

 
TEXTO 11: LABORATÓRIOS OFICIAIS COMO ALTERNATIVA AO ATUAL 

MODELO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
Por Antônio Cruz Júnior 

 
Os medicamentos e as vacinas, quando racionalmente ministrados, 

possuem relevante papel para o aprimoramento da qualidade de vida do 
homem: seja como elemento de prevenção ou de cura de doenças, seja 
como meio de redução dos sofrimentos por elas causados. Isso é óbvio, 
indiscutível, e não necessita de maiores considerações: apenas as fiz para 
introduzir o tema principal deste texto: a forma equivocada como está 
estruturada atualmente a indústria farmacêutica e o modelo dos 
Laboratórios Oficiais como alternativa de atendimento medicamentoso da 
população de baixa renda no Brasil. O raciocínio puramente economicista 
que tem norteado a estruturação da indústria farmacêutica tem 
provocado graves problemas, fazendo com que os efeitos negativos 
próprios do capitalismo afetem substancialmente o atendimento à saúde. 

 
A produção de remédios se encontra altamente concentrada em 

poucos laboratórios localizados nos países centrais: embora atualmente 
existam no mundo mais de 10.000 empresas fabricantes de fármacos, 
apenas 100 delas reúnem mais de 90% da produção, estando cerca de 
40,4% do “mercado” mundial restrito aos dez maiores grupos do setor 
(BERMUDEZ, 2000). Enquanto a América do Norte, Europa e Japão 
respondem por 80% do consumo de medicamentos; África, América 
Latina e Oriente Médio, que representam 80% da população do planeta, 
figuraram unicamente com 20%. Diante dessa oligopolização da produção 
e do direito de exclusividade conferido pelo sistema de patentes, os altos 



 

 

preços de comercialização dos remédios impossibilitam um acesso mais 
amplo da população, além de inviabilizar os programas governamentais 
de fornecimento de medicamentos para atender a um maior número de 
beneficiários. 

 
De outro lado, orientadas para o “mercado” e financiadas pelo 

sistema financeiro especulativo, as pesquisas científicas nessa área se 
restringem aos “males” que afetam a parcela mais rica da sociedade, 
recebendo maiores atenções medicamentos relacionados ao estilo de 
vida, como as drogas para o emagrecimento, a impotência sexual, a 
calvície, os esteróides anabolizantes, etc. Nesse panorama, para ampliar o 
nível de vendas e o público consumidor, aos setores de marketing e de 
publicidade, que têm adquirido crescente importância, é incumbida a 
missão de sedimentar junto à população novas necessidades, idealizando 
padrões de vida e de felicidade associados ao consumo de medicamentos. 

 
Com isso, as moléstias e doenças que afetam mais diretamente os 

continentes pobres, ou mesmo a parcela de menor poder aquisitivo dos 
países em desenvolvimento ou desenvolvidos, não são objeto de 
pesquisa. Correspondem às chamadas doenças negligenciadas. Males 
como a doença do sono (Tripanossomíase Humana Africana), a 
leishmaniose, a doença de Chagas, a malária e a tuberculose, quase nunca 
figuram entre as investigações científicas. A Organização Não 
Governamental Médicos Sem Fronteiras – MSF denuncia que, das 1.393 
novas drogas aprovadas entre 1975 e 1999, apenas 1% (15 novas drogas) 
era destinado a enfermidades tropicais, apesar de constituírem mais de 
10% da carga global de doenças. 

 
Como alternativa a esse modelo repleto de anacronismos e 

iniqüidades, aponto os Laboratórios Oficiais, especialmente o 
Farmanguinhos (Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fundação 
Oswaldo Cruz) e o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco – 

o LAFEPE. Inicialmente, essas entidades cumpriam a função de meros 
fornecedores de medicamentos para os programas governamentais. 
Fabricavam drogas já acabadas, de baixo conteúdo tecnológico, sem 
integração da produção com a síntese das respectivas matérias-primas 
(fármacos), sendo amplamente dependentes da importação de princípios 
ativos. Entretanto, depois de reformulações em suas gestões pautadas na 
modernização e na ampliação da capacidade inovativa, alguns desses 
laboratórios passaram a constituir verdadeiros centros de referência no 
desenvolvimento de vacinas, anti-retrovirais, antibióticos, 
antiinflamatórios, antinfecciosos, antiulcerantes, analgésicos, além de 
medicamentos para doenças endêmicas como malária e tuberculose. 
Hoje, os Laboratórios Oficiais assumem papel estratégico nas políticas 
governamentais de atendimento universal e integral à saúde, tendo sido 
responsáveis, no ano de 2004, pelo fornecimento de 84% das unidades de 
remédios adquiridas pelo Ministério da Saúde (Revista do BNDES, Jun. 
2006, pg. 282). Ressalte-se que a preços bem mais reduzidos: o gasto 
respectivo de 84% unidades de medicamentos representou apenas 32,7% 
dos custos, enquanto que os laboratórios privados, nacionais e 
estrangeiros, abocanharam mais de 67% do orçamento suprindo tão 
somente 16% da demanda (a desproporção é gritante, um verdadeiro 
absurdo!!). 

 
A atuação dos Laboratórios Oficiais também representa importante 

instrumento de regulação de preços. A título de exemplo, temos que os 
remédios componentes do coquetel anti-AIDS patenteados (ou seja, com 
o benefício legal do monopólio) tiveram seus preços aumentados em até 
77%, enquanto que aqueles que passaram a também ser produzidos pelos 
laboratórios oficiais sofreram redução de 10,5% (Ganciclovir) a 69,6% 
(Zidovudina) (Alysson Santos, Dissertação de Mestrado em Ciência Política 
UFPE, 2004). Tendo sua pauta de pesquisa orientada por demandas 
sociais efetivas, e não pela necessidade financista de manter em alta os 
lucros absurdos das companhias multinacionais (e de seus respectivos 



 

 

acionistas), o modelo apresentado pelos Laboratórios Públicos evita o 
consumo irracional fortemente estimulado pelos programas de 
publicidade, além de buscar a cura para as mazelas que efetivamente 
afligem a população, e não meros caprichos de uma sociedade cada vez 
mais narcisista. 

 
Por fim, destaco que os anacronismos do paradigma atual advêm 

da pretensão idiota de se querer reduzir todas as relações sociais ao 
raciocínio puramente economicista. Cada vez mais conceitos como 
oferta/demanda, custo/benefício, dentre outros, têm norteado o  
desenvolvimento de políticas culturais, esportivas, educacionais, de 
saúde, etc, e o que se vê é uma deterioração, uma deturpação, dos 
próprios fins a que essas atividades se propõem. É inconcebível a 
ingerência irrefletida do econômico sobre os demais subsistemas sociais. 

 
 

TEXTO 12: RITALINA 
Texto extraído do blog “Inacreditável” 

http://inacreditavel.com.br/wp/ritalina/ 
 
Soa como uma horrível estória de um filme de terror: um psiquiatra 

norte-americano, internacionalmente famoso, testa em seus pacientes, 
nos anos 60, diferentes remédios psicotrópicos com a intenção de 
acalmar as crianças. Quando encontra a pílula adequada com a qual 
consegue acalmá-las, ele levanta em nome da Organização Mundial da 
Saúde a agitação das crianças como uma nova doença. Uma nova fonte de 
renda da rede mundial da indústria médica e farmacêutica. Milhões de 
jovens em todo o mundo tomam a ritalina há décadas, porque eles teriam 
a suposta TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade). 

Como a indústria farmacêutica destrói premeditadamente nossas 
crianças 

A doença chama-se TDAH. O gigante farmacêutico e outros 
faturaram bilhões nas últimas décadas com o uso da ritalina. O citado 
neurologista norte-americano leva o nome de Leon Eisenberg. Todavia a 
verdade sempre vem à tona, mesmo se às vezes demore um pouco mais. 
Pouco antes de sua morte em 2009, o médico de 89 anos revelou o 
embuste: nunca ele havia imaginado que sua descoberta tornar-se-ia tão 
popular, declarou ele em um artigo. “TDAH é um exemplo marcante para 
uma doença fabricada!”. 

Uma doença fabricada. Isso também foi comprovado por uma 
recente notícia da semana passada: Diante do dramático aumento dos 
casos de diagnóstico de TDAH (um aumento de cerca de 400 vezes entre 
1989 e 2001), os pesquisadores são agora unânimes: TDAH é estampada – 
precipitadamente – como espada de Dâmocles para a vivacidade das 
crianças. Os meninos caem com mais frequência na armadilha. Tudo deve 
estar em ordem para o cartel farmacêutico. Entrementes, esta “doença 
fabricada” manifestou-se mundialmente como transtorno psíquico. Uma 
injustiça, como cada vez mais vem à luz do dia: aquilo, que é conhecido 
como TDAH ou TODA (síndrome de déficit de atenção) e supostamente 
condicionada à herança genética, baseia-se, de fato, frequentemente em 
diversos motivos e tem pouco a ver com um verdadeiro quadro de 
doença psíquica, como me explicou há alguns anos o antigo chefe da 
psiquiatria para crianças e jovens da Uniklinik Eppendorf, o falecido Prof. 
Dr. Peter Riedesser: frequentemente problemas familiares têm um papel 
importante, que devem ser investigados, além disso, a maioria dos 
atingidos são garotos, o que também está relacionado com o fato destes 
não raramente terem um temperamento mais desenfreado do que as 
garotas. Mas em relação às meninas, a maioria das afirmações tendem 
para o códex comportamental, assim como para as instituições de 
acolhimento dos jovens, como também nas escolas. Basta os garotos 
brincarem como selvagens para que eles mereçam rapidamente a 

http://anonym.to/?http:/www.spiegel.de/spiegel/print/d-83865282.html
http://anonym.to/?http:/www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/studie-adhs-wird-oft-falsch-diagnostiziert-900646.php
http://anonym.to/?http:/www.heilpraxisnet.de/naturheilpraxis/studie-adhs-wird-oft-falsch-diagnostiziert-900646.php


 

 

atenção. Na realidade, a TDAH é um problema dos incompreendidos 
jovens da atualidade. Um exemplo: 

Quando eu vi há alguns anos a mãe de um garoto vizinho chorando, 
eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela respondeu que a 
instrutora do jardim da infância havia lhe participado que seu filho tinha a 
TDAH, a assim chamada Síndrome de Zappelphilipp, e que a criança teria 
que tomar o forte remédio Ritalina. Afinal, o garoto era hiperativo. Eu 
fiquei pasma, pois, a meu ver, isso era inimaginável, o menino não tinha 
um comportamento alterado, nem era hiperativo, mas sim deixava uma 
impressão saudável de grande vivacidade. Como a instrutora do jardim de 
infância sabia exatamente qual era o problema, eu perguntei à mulher, 
pois ela não era nem psicóloga nem médica. A minha vizinha respondeu 
que a instrutora havia participado em um curso noturno exatamente 
sobre este tema. 

Felizmente consegui telefonar imediatamente para o Prof. 
Riedesser e reportei-lhe o caso. O médico chamou o garoto e o examinou 
minuciosamente. Diagnose: a criança era completamente normal. O que 
eu não sabia até então: a indústria farmacêutica formava há muito 
tempo educadores e professores de jardim de infância e escolas, a fim 
de que eles tivessem uma “visão exata” sobre crianças com grande 
vivacidade, e cujos pais seriam informados sobre o perigoso diagnóstico e 
fossem informados a respeito do adequado medicamento. 

E aqui devemos saber: a ritalina não é um comprimido qualquer, 
mas sim algo “barra pesada”: ela contém metilfenidato e atua nos 
neurotransmissores cerebrais, exatamente onde a concentração e os 
movimentos são controlados. E o que ainda é fatal: o efeito do 
metilfenidato nas pessoas está longe de ser completamente pesquisado. 
Nada se sabe sobre suas consequências nas próximas gerações; perigosas 
doenças como Parkinson devem estar relacionadas, por exemplo, com o 

uso da ritalina. Os efeitos colaterais do pequeno comprimido branco vão 
desde a falta de apetite e insônia, desde estados de medo, tensão e 
pânico até crescimento reduzido. Além disso: ritalina é um psicofármaco e 
faz parte do grupo dos anestésicos, assim como a cocaína e a morfina. 
Todavia, como já dito, é receitado a crianças pequenas, frequentemente 
por vários anos. Porém, a “doença” não é curada através da ritalina: assim 
que a aplicação do medicamento é suspensa, os sintomas reaparecem 
imediatamente. 

A ritalina é uma pílula contra uma doença inventada, contra uma 
doença, ser um jovem “difícil”, lê-se no Deutscher Apotheker Zeitung 
(publicação dirigida às farmácias – NT). E o inventor da TDAH, o várias 
vezes condecorado neurologista norte-americano Eisenberg, declarou 
consternado no fim da vida: “A pré-disposição genética para TDAH é 
completamente superestimada”. Ao contrário disso, os psiquiatras infantis 
deveriam pesquisar com muito mais carinho os motivos psicossociais, que 
podem levar a desvios de comportamento, declarou Eisenberg ao 
jornalista científico e autor de livros, Jörg Blech, conhecido pela sua ampla 
crítica à indústria farmacêutica e seu livro Die Krankheitserfinder (Os 
inventores de doença – NT). Reconhecimento tardio, muito tarde, mais do 
que tarde! 

Arrependido, Eisenberg afirmou antes de morrer onde poderiam 
ser encontradas as causas, e elas deveriam ser examinadas com maior 
afinco ao invés de se lançar mão logo de imediato do remédio: há 
disputas entre os pais, mãe e pai moram juntos, existem problemas na 
família? Estas perguntas são importantes, mas elas tomam muito tempo, 
citando Eisenberg, o qual, suspirando, acrescentaria: “Um remédio é 
indicado rapidamente.” 

“Nossos sistemas estão se tornando desagradáveis aos jovens”, 
afirma também o professor para pesquisa de abastecimento farmacêutico 



 

 

da Universidade de Bremen, Gerd Glaeske. Jovens querem viver com mais 
riscos e experimentar. Mas lhes falta o necessário espaço livre. Jovens 
tentam ultrapassar os limites, isso chama a atenção em nosso sistema. 
“Quando alguém diz que os jovens atrapalham, também devemos 
conversar sobre aqueles que se sentem incomodados”, declarou o 
professor. 

O FAZ escreveu a 12 de fevereiro de 2012 que o diagnóstico TDAH 
aumentará diante da declaração do fracasso escolar e, mundo afora, 
apenas a Novartis faturará 464 milhões de dólares com o comprimido, 
que torna o jovem “liso, sociável e quieto”. Há 20 anos, 34 quilos de 
metilfenidato foram prescritos pelos médicos – hoje são 1,8 toneladas. 
Em todo o mundo, cerca de dez milhões de crianças devem receber a 
prescrição para tomar ritalina, na Alemanha devem ser cerca de 700.000. 

A comissão ética da Suíça na área de medicina humana, NEK, 
desferiu uma nota bastante crítica em novembro de 2011 diante o uso do 
medicamento ritalina usado contra TDAH: o comportamento da criança é 
influenciado através da química, sem que seja necessário qualquer 
esforço próprio. 

Isso é uma agressão à liberdade e personalidade da criança, pois 
compostos químicos causam certas mudanças comportamentais, mas que 
as crianças não aprendem sob a ação de drogas químicas, como poderiam 
mudar de hábito por si próprias. Com isso lhes é subtraída uma 
importante experiência de aprendizado para atuação com 
responsabilidade própria e respeito alheio, “a liberdade da criança é 
sensivelmente reduzida e limita-se o desenvolvimento de sua 
personalidade”, critica o NEK. Sobre as consequências para a saúde 
através da ingestão de psicofármacos, nada é declarado. 

Peter Riedesser alerta: “Hiperatividade não é necessariamente um 
sinal de perturbação profunda, como uma depressão, que deve ser 
tratada com outra coisa diferente de ritalina”.  

O renomado cientista e professor para neurobiologia, Gerald 
Hüther, alerta há muito tempo sobre o risco do uso de medicamentos 
ultra-potentes em crianças pequenas, assim como sobre o pressuposto de 
que a TDAH tenha a ver com uma verdadeira doença de origem biológica 
ou genética. Em uma entrevista, quando o quadro clínico fora definido há 
décadas, o cientista afirmou que se desconhecia como o cérebro infantil é 
moldável, como as estruturas cerebrais se formam a partir das 
experiências feitas na infância. “Naquela época partia-se do pressuposto 
de que só algum programa genético defeituoso é que podia levar às 
disfunções”, disse Hüther. “Esta concepção foi vantajosa em várias 
situações. Ela não responsabilizou quem quer que seja e retirou um peso 
não apenas dos pais, mas também dos educadores e professores. E isso se 
ajustou ao viés reparatório daquela época: se algo não funcionava direito, 
bastava então ingerir um comprimido.” 

Os pais atingidos não deveriam se sentir atingidos quando 
educadores ou professores acreditam que seus filhos tenham TDAH. Eles 
devem ouvir primeiramente com tranquilidade e conversar com outras 
pessoas que conheçam seu filho e também gostem dele. “Talvez algum 
deles tenha uma ideia como ele poderia ser ajudado em casa, na escola e 
principalmente no convívio com os amigos.” 

O neurobiólogo foi um dos primeiros críticos da “doença” e dos 
medicamentos relacionados a ela, e foi o estopim de uma picante 
discussão técnica há alguns anos. Hüther foi um dos poucos cientistas que 
se colocou como advogado das crianças: “Os adultos devem decidir por si 
mesmo, se através da ajuda de psicoestimulantes eles podem se ajustar 
melhor na absurda exigência de desempenho de nossa sociedade atual. 



 

 

Mas as crianças ainda não podem decidir sobre isso, esta decisão deve ser 
tomada pelos pais como adultos cientes de suas responsabilidades.” 
Quase todo o restante do mundo profissional se fechou em um decente 
silêncio sobre este gravíssimo tema. 

O descobridor da TDAH, o então neurologista norte-americano 
Leon Eisenberg, que ocupou posteriormente a direção da psiquiatria do 
renomado Massachussets General Hospital, em Boston, e se tornou um 
dos mais conhecidos neurologistas do mundo, se engajou em 1967 
juntamente com seu colega Mike Rutter em um seminário da Organização 
Mundial de Saúde, com todos suas forças e contra a imensa resistência 
dos profissionais psiquiatras, para que a suposta disfunção cerebral 
figurasse no mundialmente difundido catálogo de disfunções psiquiatras 
da WHO. Apesar do forte vento contrário – seja qual for a origem – ele 
conseguiu ter “sucesso”. O psiquiatra lançou ao mundo um perigoso e 
maligno espírito, o qual, à vista do experimentado lucro bilionário da 
indústria farmacêutica, não vai desaparecer facilmente. Até hoje a 
suposta doença psíquica tem seu lugar no Manual de Diagnósticos e 
Estatísticas, até hoje existem milhões de pais que acreditam ter filhos 
doentes, e até hoje em dia circulam milhões de meninos e meninas que 
acreditam ter um “tique grave”. 

Tudo isso incomoda muito pouco a indústria farmacêutica e, 
entrementes, apenas na Alemanha, seis empresas oferecem o 
medicamento sob diversos nomes. Os polvos continuam a apanhar 
tranquilamente seus bilhões, indiferentes a possíveis danos no corpo e na 
alma das crianças, indiferentes também quanto à pressão sobre as jovens 
gerações, que devem apenas funcionar, mesmo sobre o efeito de drogas, 
e indiferentes ao mundo. Eles não precisam mais perguntar sobre as 
causa e motivos naturais, mas apenas inventar, sem escrúpulo algum, 
moléstias artificiais para com isso faturar pra valer. Bem vindo ao 
maravilhoso mundo novo! 

TEXTO 13: PATENTES SÃO O CRIME LEGALIZADO 
Extraído de Pirataria Moderna 

http://enefar.wordpress.com/category/v-formacao-politica/ 
 

 Há á pouco tempo atrás, em Salysbury (Estados Unidos), morreu, 
aos 90 anos de idade, Anne Sheafe Miller, o primeiro ser humano a se 
salvar, em março de 1942, de uma infecção por estreptococos —graças ao 
produto milagroso de Alexander Fleming, a penicilina. 

 
Naquela ocasião, não havia patentes. Se as tivéssemos, Anne S. 

Miller, bem como tantas outras pessoas, posteriormente, seriam salvas? 
 
Sempre há dúvidas e questionamentos, pois o patenteamento de 

produtos, no caso medicamentos, faz com que os preços sejam maiores, 
conseqüentemente limitando o seu uso. 

 
No atual modelo político e econômico (globalização neoliberal), a 

situação se agrava, pois o que manda são as leis do mercado: 
competitividade e lucros. E, para a obtenção de ambos, acirra-se a disputa 
por patenteamento de substâncias (e agora genes); prioriza-se a produção 
de medicamentos de fácil retorno econômico, e não pelas necessidades 
da população; elevam-se os preços; aumenta-se a fusão e demissão no 
setor de medicamentos; cometem-se ilegalidades e desumanidades. 

 
Muitos medicamentos têm preços proibitivos para a grande maioria 

da população. Para justificá-los, os laboratórios alegam altos 
investimentos em pesquisas. E, para mostrarem que o lucro é sadio, 
argumentam que não são estatais nem filantrópicas. Ocorre que nem 
toda pesquisa é feita pelo laboratório, e, mesmo quando feita, parte de 
um acúmulo histórico de conhecimento da humanidade. 

 



 

 

Além disso, as pesquisas são em grande parte financiadas por 
recursos públicos. Segundo o MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), de Boston, em 1995, dos 14 medicamentos mais 
prometedores (US$) do ponto de vista da indústria para o último quarto 
de século, 11 tinham sua origem em trabalhos financiados pelo Estado. 

 
Apesar das pesquisas terem sido financiadas pelo Estado, esses 

medicamentos são patenteados por um ou outro laboratório, o que acaba 
por contribuir para o elevado preço dos mesmos. 

 
Muitas das ilegalidades estão no fato de apregoar efeitos —não 

comprovados— de determinados remédios. Ao contrário do esperado, 
que seria a retirada desses medicamentos dos mercados, outros são 
acrescidos. Só para se ter uma idéia, a revista Prescrive estimou, “depois 
de haver estudado 223 novos medicamentos postos no mercado, que 
apenas 9 aportavam alguma coisa”. 

 
Na lei do mercado, não se conta o número de vidas ou de mortes, 

mas sim a distribuição do lucro entre os acionistas da empresa. Portanto, 
remédios que não se traduzem em retorno econômico não são colocados 
à disposição dos necessitados e nem do mercado, caso os doentes sejam 
pobres. 

 
Há uma relação grande de moléculas (remédios) descobertas que 

não estão sendo produzidas por não dar o retorno financeiro para os 
laboratórios. 

 
Sobre outras tantas doenças, sequer medicamentos e/ou vacinas 

são pesquisados. Ficaremos com alguns exemplos: 1) A doença do sono 
transmitida pela mosca tse-tsé mata cerca de 

150 mil pessoas por ano, principalmente na África. É tratada por um 
medicamento —a eflornitina (Ornidyl)—, descoberto em 1985 pela norte-

americana Merrel Dow. No início, esse medicamento era vendido a preço 
de ouro, portanto inacessível à população que dele necessita. Em função 
disso, foi abandonada a sua fabricação. 

 
Hoje, a patente desse medicamento pertence a Hoechst Marion 

Russel, que de início negou-se a produzi-lo e a autorizar a sua fabricação. 
Aceitou, após muita pressão, a ceder os direitos de comercialização à 
Organização Mundial da Saúde (OMS), porém esta não dispõe de meios 
para produzi-lo. Assim, o povo pobre continua a morrer. 

 
2) O cloranfenicol oleaginoso, medicamento útil contra a meningite 

bacteriana, fácil de utilizar e barato, deixou de ser fabricado em 1995 pela 
Roussel Uclaf (que se fundiu com a Hoechst em 1997), cedendo o direito 
de fabricação a um laboratório de Malta, que por falta de financiamento 
não o produz. 

 
3) Também não é rentável a produção do medicamento contra a 

leischimaniose (doença presente nos países tropicais, ao sul do equador, 
portanto pobres), que produz graves lesões cutâneas e intestinais, 
inclusive a morte. 

 
4) Na Tailândia, para fazer frente a uma epidemia de meningite por 

criptococos, existia, até meados de 1998, apenas um medicamento, o 
fluconazole, produzido pela Pfizer (americana). Eficaz, porém de preço 
inalcançável. 

 
Duas empresas tailandesas conseguiram comercializar o produto 

mais barato. Seis meses depois, esse medicamento teve sua venda 
proibida, pois o governo dos Estados Unidos, alertado pela Pfizer, 
ameaçou aumentar as taxas de seus principais produtos de exportação 
(madeira, jóias, microcomputadores, etc.). 

 



 

 

5) Segundo o doutor Bernard Pécoul, coordenador do projeto de 
medicamentos dos “Médicos Sem Fronteiras”, das 1.223 moléculas postas 
no mercado entre 1975 e 1997, somente 13 são  dirigidas especificamente 
contra enfermidades tropicais. E somente cinco delas são resultado de 
investigação veterinária. 

 
Os países atrasados convivem com doenças próprias, como é o caso 

da malária, que acomete 40% da população mundial (400 mil casos no 
Brasil) por ano. No entanto, não podemos contar com as gigantes da 
indústria farmacêutica para desenvolver vacinas ou remédios contra essa 
doença e outras que acometem os pobres. 

 
Não há interesse dos grandes laboratórios e/ou dos países ricos 

investirem em pesquisas dessas doenças. Para se chegar a tal conclusão, 
basta comparar as despesas feitas em 1990, quando os gastos totais 
dedicados aos estudos sobre a malária representaram 65 dólares por 
vítima, 789 dólares no caso da asma e 3.274 na Aids. 

 
E a malária mata mais em um ano —2 a 3 milhões de pessoas— que 

a Aids matou em 15 anos. 
 
Recentemente a organização Médicos Sem Fronteiras divulgou um 

relatório chamado “Desequilíbrio Fatal”, em que mostra as atividades do 
onze maiores laboratórios do mundo. 

 
Segundo o estudo, as doenças tropicais (malária, leishmaniose, 

doença do sono, etc.) tiveram suas pesquisas abandonadas. Dos 1.393 
remédios desenvolvidos entre 1975 e 1999, somente 13 (menos de 1%) 
destinam-se ao tratamento das doenças tropicais. 

 
A indústria farmacêutica mundial movimenta mais de US$ 300 

bilhões por ano31 e tem os EUA como seu principal mercado, onde estão 

localizadas 40% de suas vendas. Portanto, a prioridade das pesquisas é 
para as doenças —câncer, cardíacas, obesidade e dermatologia 
(calvície)— que afetam essa população, e cujo retorno financeiro é alto e 
fácil. 

 
Não há como esperar ‘fraternidade e/ou solidariedade’ dos 

laboratórios produtores de medicamentos, para com o povo pobre do 
terceiro mundo. Ao raiar de um novo —século e governo— tempo 
precisamos urgentemente criar uma política —da pesquisa, produção e 
distribuição— para o setor de medicamentos. 

 
Não pode um país viver na dependência das grandes empresas e do 

mercado. Se quisermos alcançar nossa soberania, faz-se necessário ainda 
uma política de enfrentamento na questão das patentes. Buncando- se 
inclusive aliados a nível internacional. 

 
Afinal de contas, os medicamentos devem ser tratados como 

insumo básico para a vida e não como mercadoria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

A REFORMA SANITÁRIA UMA LUTA 
POR UM SUS 100% ESTATAL, 

PÚBLICO E DE QUALIDADE NÃO 
ACABOU! 

 
 

TEXTO 14: MERCANTILIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: OS PLANOS E 
SEGUROS DE SAÚDE 

 
Por Ligia Bahia, Professora do Núcleo de Saúde Coletiva da UFRJ 

 
Sistemas de saúde de todos os países erigem-se a partir de relações 

entre o público (normas sobre o direito à saúde e seus prolongamentos 
político- institucionais e administrativos) e o privado (produção, 
distribuição, compra e venda de bens, insumos e serviços da indústria de 
medicamentos, equipamentos, estabelecimentos e profissionais de 
saúde). As variações no denominado complexo industrial da saúde que 
integra componentes públicos e privados incidem precipuamente sobre 
os sub-sistemas de acesso e organização de redes prestação de serviços. 
Nos sistemas categorizados como "públicos", como os da Europa central, 
Escandinávia e Canadá o acesso gratuito, ou mediado por pagamentos de 
taxas reduzidas, a uma rede pública (conformada por prestadores 
públicos e por vezes privados) é franqueado a todos. O sistema "privado", 
cujo maior exemplo é o dos EUA, caracteriza-se, em tese, por relações, 
pautadas pela livre-escolha, de compra e venda de serviços intermediados 
ou não por contratos com empresas com feição de seguradoras. 

 

Dada a magnitude das transações privadas decorrentes de 
atividades da indústria farmacêutica e de equipamentos e seus 
prolongamentos sobre a pesquisa, a prestação de serviços, formação de 
recursos humanos e mídia e, por outro lado, o amplo e crescente 
reconhecimento sobre a importância social da prevenção e atenção à 
saúde nas sociedades contemporâneas pode-se afirmar que não existem 
sistemas puros. As variações entre os sistemas de saúde considerados 
paradigmáticos têm como substrato a natureza e a intensidade da 
intervenção estatal especialmente no sub-sistema de prestação de 
serviços médico-hospitalares. 

 
DISTRIBUIÇÃO POUCO EQÜITATIVA DE BENS SOCIAIS NO BRASIL 

 
No Brasil, a vinculação de ¼ da população a planos e seguros de 

saúde, cujos padrões 
assistenciais são proporcionais ao valor do pagamento das mensalidades 
(prêmios), evidencia uma segmentação em direção contrária à 
distribuição mais eqüitativa dos bens produzidos pela sociedade. Os 
segmentos populacionais situados nas faixas de maior renda, em conjunto 
mais hígidos, possuem mais acesso aos serviços de saúde do que a 
maioria da população, que detém maior incidência de agravos e 
problemas exigentes de atenção. 

 
Um dos efeitos mais expressivos dessa estratificação é a 

diferenciação dos gastos com saúde para os que estão vinculados aos 
planos e seguros de saúde e os que se destinam àqueles que não 
possuem esse tipo de cobertura. Cerca de 35 bilhões de reais, segundo 
informações sobre o faturamento ao das empresas de assistência médica 
suplementar, foram alocados em 2005 para propiciar assistência médico-
hospitalar para 25% da população, enquanto que a mesma ordem de 
grandeza de recursos do Ministério da Saúde, destinou-se a custear a 



 

 

assistência médico-hospitalar e os cuidados de promoção à saúde, 
incluindo vigilância epidemiológica e sanitária para todos. 

 
Tais linhas de diferenciação de demandas traduzidas por garantias 

de acesso à rede de cuidados e serviços de saúde de maior ou menor 
prestígio estruturam-se, não apenas pela mera associação entre os 
gradientes de renda e sim por um painel de mecanismos assistenciais 
bastante complexo. O entrecuzamento da esfera pública com a privada no 
que se refere ao financiamento, prestação de serviços e gestão incide 
sobre os modelos e os conteúdos assistenciais, refletindos-e nas 
explicações sobre o processo saúde-doença. São as concepções e práticas 
baseadas exclusivamente no paradigma biológico, amalgamadas com o 
ideário das vantagens dos seguros individuais sobre os sistemas de 
proteção universais, que organizam os atuais esquemas financeiros 
assistenciais privados, crescentemente imprescindíveis à cobertura de 
determinados segmentos populacionais e à remuneração dos prestadores 
de serviços. 

 
Atualmente a quase totalidade dos estabelecimentos de 

diagnóstico e terapia, que funcionam em dependências distintas das 
unidades hospitalares, uma significativa parcela dos médicos que atuam 
em consultórios particulares (cerca de 80% total) e pelo menos 40% dos 
hospitais dependem, em graus variados, dos repasses das empresas de 
planos e seguros de saúde. O envolvimento de profissionais de saúde, 
firmas e usuários com esses esquemas  financeiroassistenciais, 
contextualizado por um elevado grau de mercantilização das práticas de 
saúde, renova e amplia as fronteiras da acumulação capitalista no setor 
saúde. Tais práticas abrangem desde os incentivos para o uso de 
determinadas marcas de medicamentos, de órteses, próteses, passam 
pela proliferação das empresas privadas de consultoria, auditoria, 
atendimento domiciliar participação de seguradoras em empresas 
proprietárias de CTI e  repercutem na entrada de empresas e capitais 

estrangeiros nos estabelecimentos de  restação de serviços e sobre as 
perspectivas de internacionalização do mercado de planos e seguros de 
saúde. Constata-se que o dinamismo do empresariamento privado na 
saúde tem sido um pólo atrator para os investimentos financeiros.  

 
Paradoxalmente, este padrão de articulação privada de 

financiamento, compra e prestação de serviços, viabilizado durante o 
regime do militar pelo apoio financeiro à pessoas, entidades e grupos 
empresariais em troca de adesão política implícita, e por isso 
supostamente incapaz de resistir à exposição do processo de 
redemocratização se ampliou nas últimas décadas. As explicações para as 
contradições entre os propósitos do SUS e o crescimento dos planos e 
seguros privados de saúde convergem em torno da "fuga", quase que 
inevitável, dos segmentos de trabalhadores especializados, com grande 
poder de vocalização de demandas, da assistência pouco acessível e 
rarefeita de serviços de média complexidade prestada pelo SUS. 

 
Pouca atenção tem sido dada a análise de políticas governamentais, 

tais como: a renúncia fiscal; os gastos diretos da União, estados e 
municípios com o pagamento de planos de saúde para seus funcionários; 
e a permissão de trânsito livre de profissionais e pacientes da esfera 
pública para a privada e vice-versa, que mantém e dão suporte à 
mercantilização dos cuidados e assistência à saúde. Por outro lado, a 
importância dos incentivos à privatização da saúde no País tem sido 
plenamente reconhecida tanto no discurso quanto na prática de 
entidades empresarias e por setores governamentais da área econômica. 
A Associação Latino Americana de Medicina Privada (ALAMI) define a 
política de saúde brasileira como ambígua, por referência aos processos 
mais radicais de privatização como o chileno. Outros grupos empresariais 
explicitam a importância das articulações entre os planos de saúde, a 
privatização do seguro de acidente de trabalho e a constituição de fundos 
de pensão privados. Na prática, os interesses dos segmentos privados de 



 

 

prestação de serviços e comercialização de planos de saúde vem 
orientando o aprofundamento das políticas de renúncia fiscal. Os 
resultados dessa opção podem ser verificados em todos os âmbitos de 
governo. As concessões de isenções de pagamento de contribuições 
sociais e redução dos impostos federais, estaduais e municipais, aos 
serviços de saúde privados que integram a rede de serviços das empresas 
de assistência médica suplementar, crescem proporcionalmente ao 
aumento da oferta destes estabelecimentos de saúde. As empresas de 
planos de saúde foram autorizadas em 2002 a deduzir suas provisões 
técnicas, para efeito de apuração do lucro real e base de cálculo da 
contribuição social sobre o lucro líquido (MP 2.158-35) e caracterizou-se a 
não  responsabilidade tributária pela aquisição de carteira de planos 
privados de saúde (MP 2.189-45). As outras parcelas de gasto público 
direto para o financiamento do segmento privado de planos de saúde são 
constituídas pelo somatório de recursos dos orçamentos da União, 
estados e municípios para a cobertura de planos de saúde privados de 
uma parte significativa de seus funcionários e pelo atendimento de 
clientes da assistência suplementar em serviços públicos de saúde e nos 
particulares conveniados com o SUS. 

 
A legislação sobre a regulamentação da operação de planos e 

seguros de saúde, aprovada 10 anos após a Constituição de 1988, 
representou um importante avanço para o debate setorial e 
implementação de regras de proteção aos segmentos cobertos. No 
entanto, a Lei 9656-98 ao objetivar precipuamente a imposição de novas 
regras de competição para a comercialização de planos de saúde, foi 
fortemente marcada pelas concepções e interesses de técnicos e 
empresários preocupados em sanear o sub-sistema de saúde de "quem 
pode e quer pagar". O elemento chave para a formulação de uma agenda 
de debates e de uma institucionalização paralelas a do Ministério da 
Saúde é a idéia errônea de que os planos e seguros de saúde desoneram o 
SUS. 

 
UMA URGÊNCIA: APROFUNDAR OS DEBATES SOBRE OS PLANOS E OS 
SEGUROS DE SAÚDE E SOBRE AS RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O 
PRIVADO 

 
A suposição segundo a qual o mercado de planos e seguros é regido 

pela liberdade de 
escolha de compradores e vendedores, e não pelas políticas de proteção a 
grupos de maior status sócio-ocupacional, tem como tradução 
operacional a necessidade de regular uma equação composta por apenas 
duas variáveis: valores dos prêmios e pautas de coberturas, e reforça o 
afastamento entre a ANS e o Ministério da Saúde. Em função da 
concentração de empresários e autoridades governamentais em torno do 
denominado equilíbrio interno do segmento, os outros temas igualmente 
prioritários para a formulação e implementação de políticas que 
articulem, preservando a pluralidade das lógicas e naturezas jurídico-
institucionais empresarias privadas, a assistência médica suplementar ao 
SUS, não tem sido devidamente abordados. Para tanto é imprescindível 
não apenas alargar a agenda de debates sobre os planos e os seguros de 
saúde, mas também ampliar e compor arenas específicas de debate sobre 
as relações entre o público e o privado envolvidas no financiamento, na 
definição de valores e formas de remuneração de prestadores de serviços 
e na avaliação de qualidade dos cuidados e atenção à saúde. 

 
Não se trata, portanto apenas de constatar a presença do privado e 

sua magnitude no sistema de saúde brasileiro e sim de examinar com 
profundidade o que, o quanto e como os recursos públicos estão sendo 
utilizados para financiá-lo. Não passa pela cabeça de ninguém o expurgo 
do componente privado dos sistemas de saúde e sim a alocação mais 
efetiva dos recursos públicos. No que diz respeito aos planos e seguros de 
saúde privados o aporte de recursos públicos é considerável, mas pouco 
visível. O desembaralhamento dessas relações pode contribuir, não 



 

 

somente para "repatriar" os recursos para a sociedade que os gera, mas 
também para apoiar as coalizões em torno de princípios de solidariedade 
e da ética do bem-comum. 

 

TEXTO 15: UMA MELHORIA OU UMA PIORA? O DESTINO DO SAÚDE + 10 
CABE A NÓS. 

Miguel Coutinho Jr estudante de Farmácia da UFPI 

O então texto busca trazer uma reflexão sobre o questionamento do novo 
projeto de financiamento do SUS que vem a ser mobilizado pelas camadas 
populares por todo país tentando contextualizá-lo com a atual conjuntura 
político-econômica. 

UM BREVE HISTÓRICO 

Durante os anos 80, o Brasil passou por diversas mudanças político-
econômicas que acarretaram vários avanços na luta social, entre eles a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS) com um projeto de Reforma 
Satinária, proposto na oitava conferencia nacional de saúde e implantada 
através da lei 8080. Este sistema de saúde é legitimado pela Constituição 
Federal onde traz a saúde como direito de todos e dever do Estado.  

O SUS por ser um projeto de origem popular e de cunho socialista, traz 
consigo uma visão de sociedade diferente do modelo neoliberal a qual 
somos educados a aceitar. Estes dois projetos antagônicos ainda existem 
em disputa na sociedade. Desta forma, qualquer ação que parta tanto dos 
movimentos sociais, quanto dos governos e empresas estará contribuindo 
para reforçar um desses dois projetos (projeto privatista neoliberal ou 
Reforma Sanitária).  

A CONJUNTURA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS  

Analisando a conjuntura da última década, nota-se a utilização dos 
recursos públicos para instituições privadas, por parte do governo federal. 
Exemplo disso são as novas formas de gestão do SUS (Organizações 
Sociais, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares-EBSERH-, Farmácias 
Populares, Parceiras Público–Privada e mais recentemente 
financiamentos a planos de saúde). 

O Governo do PT foi eleito por propostas de mudanças sociais. Esperava-
se que com tais propostas a saúde pública 100% estatal fosse fortalecida e 
que abrangesse as camadas menos favorecidas do país.  

No entanto, como foi mencionado anteriormente, os recursos financeiros 
que deveriam estruturar e fortalecer o SUS estão sendo sistematicamente 
repassados à iniciativa privada através dessas “novas formas de gestão” 
privatizantes. Em contra-partida as Unidades Básicas de Saúde, os 
Hospitais públicos, Hospitais Universitários e Laboratórios Oficiais 
receberam cada vez menos financiamentos. Desta forma projeto de lei, 
especialmente de iniciativa popular que vise o aumento do financiamento 
do SUS deve partir de uma análise clara da conjuntura compreendendo os 
aspectos aos quais esses recursos públicos estão sendo destinados e os 
sujeitos envolvidos na disputa destes projetos. 
 

 O NOVO PROJETO DE FINANCIAMENTO DA SAÚDE 

Em vista dos ataques que o SUS vem sofrendo, vê-se uma reação dos 
movimentos sociais em defesa do Sistema Único de Saúde público, 
estatal, gratuito e de qualidade através das manifestações contra a 
EBSERH, a formação da Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, 
Frente contra as Organizações Sociais (OSs) entre outras. Recentemente, 



 

 

outra movimentação em oposição aos desmontes financeiros ao SUS está 
sendo construída em todo país. O movimento Saúde +10, proposto pelo 
CNS (apoiada pela OAB, FENAFAR, UNE, CTB, CUT, CFM entre outras 
entidades), surgiu a partir da análise deste desmonte que ocorrendo e 
propõe: Estabelecer um piso de investimento da esfera federal para a 
saúde pública, que seria de 10% da receita bruta da União. 

Mas até que ponto aumentar a quantidade de recursos à saúde vai 
fortalecer o SUS a qual foi proposto? 

Levando em consideração dos dois projetos de sociedade e grande 
disputa que existe entre eles. Uma proposta como esta do Saúde +10 
deve vir como a consolidação dos idéias da Reforma Santária e contrapor 
o modelo mercantilista de saúde que os últimos 10 anos trouxe. 
Fortalecer um SUS 100% PÚBLICO e ESTATAL. 

CONCLUSÃO 

Cabe a nós sermos os agentes de uma continua estruturação do 
SUS e a luta por um financiamento que consolide tal luta. Cabe a nós, 
como movimentos estudantil, e por conseguinte social, lutarmos pela 
Reforma Sanitária Permanente do SUS e para que este não seja 
desvirtuado do seu projeto inicial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR UMA NOVA POLÍTICA DE 
DROGAS 

TEXTO16: Posicionamento da UNE sobre a política nacional de 
drogas 

Nós, estudantes reunidos no Grupo de Discussão sobre “A política 
de drogas no Brasil”, no 53º congresso da UNE, através do debate com 
diversos setores do movimento estudantil e das regiões brasileiras, 
problematizamos a atual política proibicionista que segue reproduzindo 
um modelo equivocado de guerra às drogas pensado a um século atrás 
(modelo que já foi modificado e passa por uma rediscussão no seu próprio 
país de origem, os EUA). 

Em um contexto de avanços nas Políticas de Drogas na América 
Latina e no mundo, o Brasil não pode andar na contra-mão, conforme 
ameaça o retrógrado projeto (PL7663/2010) de uma nova Lei das Drogas, 
conhecido como projeto pela Internação Compulsória, proposto pelo 
deputado federal Osmar Terra (PMDB-RS), tem um caráter de 
higienização das ruas sem realmente se pensar na inclusão desses 
usuários e os motivos que os levaram às drogas. 

Acreditamos que o usuário – assim como todo cidadão – não pode 
ter seus direitos negados, ser jogado ao narcotráfico, em espaços 
desqualificados de tratamento de dependência química (comunidades 
terapeuticas) e muito menos encarcerados. 

Atualmente, o foco central do combate às drogas está nos 
pequenos traficantes, superlotando as prisões. É preciso inverter a lógiga 
de que o problema das drogas se resolve com o aumento da repressão, 



 

 

que na prática vem se demonstrando cara, injusta e ineficiente. Enquanto 
perdurarem as políticas proibicionistas, o tráfico, a criminalização e a 
repressão continuarão fazendo suas vítimas, que no Brasil, na 
esmagadora maioria dos casos, tem cor, idade e classe social: a juventude 
pobre e negra da periferia. 

A UNE, entidade histórica que sempre esteve ao lado das lutas 
populares – desde a luta contra a repressão ditatorial como no 
movimento Caras Pintadas, que atualmente segue sendo protagonista nos 
debates sobre o fortalecimento da educação, defendendo o feminismo, a 
promoção da igualdade racial, a livre orientação sexual e combatendo o 
imperialismo, a exploração da classe trabalhadora e o extermínio das 
juventudes – não pode ver esses temas de forma isolada, pois é o 
proibicionismo, a guerra às drogas, a maior causa das superlotações das 
prisões, morte de jovens e criminalização da pobreza. 

É fundamental que o movimento estudantil presente no 53º 
CONUNE paute nas suas universidades a construção de uma nova visão 
sobre as drogas, pensando na formação de todos futuros profissionais – 
superando a desinformação que reforça o conservadorismo. Aprovamos 
que a UNE realize seminários estaduais e nacionais, produza uma cartilha 
sobre Políticas Públicas sobre Drogas, apoie e construa as marchas e 
movimentos, apoie uma política de drogas não pautadas em ideais 
moralistas, mas em dados científicos. 

Grupo de Discussão sobre “A política de drogas no Brasil” - 53º 
congresso da UNE 

 
 
 
 

A LUTA ANTIMANICOMIAL E UMA 
NOVA ABORDAGEM À SAÚDE 

MENTAL, UMA LUTA 
FARMACÊUTICA! 

TEXTO 17: Posicionamento da UNE sobre o novo projeto de lei de 
internação compulsória 

Os atuais movimentos conservadores sobre as políticas de drogas 
no Brasil, que andam na contramão dos avanços dessa política na América 
Latina e no mundo, fazem urgente o debate sobre a PL7663/2010 do 
deputado federal Osmar Terra (PMDB-RS). 

A internação compulsória, independente do novo projeto, é o 
último recurso a ser utilizado no tratamento de usuário de drogas e já 
está prevista na Lei N°.10.216, Artigo 6º. Tem como condições a avaliação 
de equipe de saúde e a determinação judicial. De qualquer forma, este 
tipo de recurso, ainda que de última instância, conta com um plano 
terapêutico a ser construído com cada usuário e sua família, na lógica de 
um cuidado integral e humanizado. 

O ideário de modelo de cuidado do Sistema Único de Saúde 
(sistema de referência mundial) se pauta na atenção pela rede de serviços 
de saúde e assistência na perspectiva da garantia dos direitos humanos. O 
processo judicial vai contra a lógica do cuidado integral, do resgate da 
autonomia do paciente e do empoderamento sobre o seu tratamento. 



 

 

Tratar internação como recurso principal do tratamento desvia o 
foco dos verdadeiros problemas: a necessidade de ampliar os serviços 
públicos de saúde, e o acesso a outras políticas públicas, como educação, 
assistência social, cultura, dentre outras. Por isso é que profissionais, 
pesquisadores e gestores são contrários à internação compulsória como 
solução única. 

O que está em jogo atualmente com a possível aprovação da nova 
lei de internação compulsória vai para além de um tratamento 
equivocado, perpassa as principais questões econômicas vigentes no 
Brasil. Pelo lado econômico podemos analisar que em 2014 haverá a Copa 
das Confederações bem como a Copa do Mundo, fazendo com que 
políticos mais conservadores queiram diminuir a população de rua por 
uma questão estética e por aparentar maior segurança. Além disso, com a 
nova lei de internação compulsória, será possível internar qualquer 
indivíduo com mais facilidade, sem que haja consentimento, eximindo 
também o poder público de criar medidas alternativas de proporcionar 
segurança à população. Por outro lado, a internação é o recurso que mais 
gera custos. O crack virou uma pedra preciosa para hospitais e 
comunidades terapêuticas(muitas se pautam apenas por crenças 
religiosas, sem haver qualquer envolvimento com profissionais de saúde), 
recebendo grande recurso financeiro dos governos para internar pessoas 
que, sem acompanhamento na alta, têm grande rotatividade nas vagas. 

Este processo será como uma higienização da população de rua, 
varrendo os indesejáveis dos olhos dos turistas, sem que se pense em 
outras possibilidades de cuidado. Além disso, ele não é resolutivo e sim 
paliativo, na compreensão que estes usuários, que perderam seu poder 
de decisão, estarão mais suscetíveis a recaídas pela falta de uma rede de 
acompanhamento de saúde que lhes dê suporte. 

Cuidar envolve construir, com o usuário, um projeto de vida, o que 
pode incluir uma internação também. A política de saúde do SUS se pauta 
pela redução de danos, que nada mais é do que a abrangência do 
cuidado, desmistificando preconceitos, aproximando o usuário do 
cuidado no resgate da sua autonomia. 

Ao contrário do que a mídia quer dar a entender, o que mais gera 
violência é a desigualdade social e não o uso de crack. Por isso, em 
consonância com a Frente Nacional Drogas e Direitos Humanos e com as 
diversas frentes estaduais que debatem o mesmo tema, assim como o 
Congresso Internacional sobre Drogas: Lei, Saúde e Sociedade (CID 2013) 
realizado em Brasília, a UNE se posiciona contra o novo projeto de lei de 
internação compulsória. 

Grupo de Discussão sobre “A política de drogas no Brasil” - 53º 
congresso da UNE 
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Entre os dias 18 e 22 de maio, durante o congresso anual da 
Associação de Psiquiatria Americana (APA), foi oficialmente apresentada a 
nova edição do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos 
Mentais (DSM). 
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O DSM-V chega precedido por uma forte rejeição nos meios psi.  Por 
todos os cantos do mundo estão aparecendo petições, chamadas ao 
boicote, declarações, artigos  e livros publicados, assinados 
principalmente por especialistas, denunciando o Manual como uma obra 
“perigosa” para a saúde pública. 

A questão de base é que o DSM-V, mais do que nas versões 
anteriores, fabrica doenças mentais; o que faz com que enormes 
contigentes populacionais  passem a ser considerados doentes e, como 
consequencia, a consumir medicamentos psiquiátricos.  
 
É bem verdade que as versões anteriores também vieram a público 
provocando controvérsias. Publicado pela primeira vez em 1952, com 
uma lista de menos de 100 patologias (de inspiração freudiana, assim 
como a edição de 1968), a cada nova edição um número maior de 
categorias de doenças mentais aparece. A edição ainda em vigor, o DSM-
IV, apresenta 297 patologias mentais. Através da versão preliminar 
disponível na Internet desde 2010, estima-se que o DSM-V tenha um 
número ainda maior de categorias de diagnóstico. 

Esse aumento crescente das categorias de diagnóstico sugere haver 
uma tendência inexorável da psiquiatria para transformar 
comportamentos e experiências do cotidiano em patologias mentais, o 
que tem sido objeto de crítica a cada nova edição que aparece.  
 
Nos Estados Unidos, onde o movimento contra o DSM começou, um dos 
críticos mais contundentes é o próprio Allen Frances, o psiquiatra que 
dirigiu a edição precedente. O prestigioso Instituto Americano de Saúde 
Mental (National Institute of Mental Health, NIMH) se negou a ver o 
nome da entidade associado ao DSM-V. Esse fato político é da maior 
relevância, na medida em que o NIMH é o maior patrocinador da pesquisa 

em saúde mental em escala mundial. "Os pacientes que sofrem de 
doenças mentais valem mais do que isso", justificou seu diretor, Thomas 
Insel, em um comunicado, explicando que o NIMH "reorientaria suas 
pesquisas fora das categorias do DSM", devido ao fato da sua fragilidade 
no plano científico. 

Na França, o combate vem se dando há pelo menos cinco anos, 
pelo coletivo Stop DSM, conforme noticiado pelo Le Monde em sua 
edição de 15 de maio último. Os profissionais que formam esse coletivo 
se insurgem contra o que eles chamam de "pensamento único" do 
Manual. Recomendamos a leitura do manifesto do movimento em sua 
versão em português. 

Apesar da vultosa soma de dinheiro empregado para a elaboração 
do DSM-V, cerca de 25 milhões de dólares, o Manual parece deixar muito 
a desejar sobre o plano científico. Uma das principais críticas é que a sua 
lógica está mais do que nunca profundamente dominada pelos interesses 
da indústria dos psicofármacos. O conflito de interesses intelectuais 
parece estar hoje escancarado, conforme foi denunciado, por exemplo, 
por ninguém nada menos do que Allen Frances. 57 associações de saúde 
mental propuseram um exame independente, o  que foi  ignorado pelos 
formuladores do  DSM-V. 
 
Novas patologias têm sido sugeridas, algumas bastante bizarras, como por 
exemplo, a "síndrome de risco psicótico".  A propósito, Allen Frances 
tornou pública a seguinte observação, feita após uma conversa com um 
colega: "Esse médico estava muito excitado com a idéia de integrar ao 
DSM-V uma nova entidade, a ‘síndrome de risco psicótico', visando a 
identificar precocemente transtornos psicóticos. O objetivo era nobre, 
ajudar os jovens a evitar o fardo de uma doença mental severa. Mas eu 
aprendi trabalhando nas três edições precedentes que o inferno está 
cheio de boas intenções. Eu não poderia permanecer em silêncio". Essa 
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patologia parece ter sido retirada da versão final.  
 
Mas há outras patologias que parece que virão, como "transtornos 
cognitivos menores".  O coletivo francês Stop DSM, prevê que a perda da 
memória fisiológica com a idade irá se tornar uma patologia em nome da 
prevenção da doença de Alzheimer. Podemos bem imaginar numerosas 
pessoas com a prescrição de testes inúteis e custosos, e com 
medicamentos cuja eficácia ainda não foi de fato validada e cujos efeitos 
a longo prazo são desconhecidos. 

Outro exemplo é a patologização do luto, com a ampliação dos 
"transtornos de depressão".  Quer dizer, após duas semanas de luto, com 
a aparência deprimida do enlutado será possível diagnosticar episódios 
depressivos maiores e com isso a prescrição de antidepressivos. 

Finalmente, mais um exemplo: "transtorno de desregulação 
pertubadora do humor".  O que  certamente  levará  a  que banais  
cóleras  infantis sejam transformadas em  uma  patologia mental. 

Para  concluir, mais uma outra citação  de Allen  Frances:  "Quando 
nós  introduzimos no  DSM-IV a  síndrome  de  Asperger,   forma menos  
severa  de  autismo,  nós  havíamos estimado que   isso  multiplicaria o  
número de casos por três. De  fato,  eles  foram multiplicados por  
quarenta,  principalmente porque  esse diagnóstico permite ter  acesso  a  
serviços particulares  na escola  e fora  dela. Por  conseguinte,  ele  foi 
colocado em crianças que não tenham todos os critérios”. 

No Brasil, o 18 de maio é um dia que representa para nós o Dia 
Nacional de Luta Antimanicomial, expressão nacional de luta contra todas 
as formas de violência, exclusão, mercantilização e medicalização do 
sofrimento e da vida cotidiana. Nós nos solidarizamos às dezenas de 
entidades que estão se manifestando neste momento frente à sede do 

Congresso da APA, em San Francisco, Los Angeles, USA. São usuários dos 
serviços psiquiátricos que se consideram “Sobreviventes do Sistema 
Psiquiátrico”, são os profissionais de saúde mental e de pesquisa, 
reunidos contra o DSM-V e sob a palavra de ordem Occupy APA in San 
Francisco. Queremos aproveitar a ocasião para lançar aqui no Brasil o 
nosso movimento BASTA DSM. 

*Professores e pesquisadores do Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Saúde mental e Atenção Psicossocial (LAPS;ENSP;Fiocruz) e Diretores 
Nacionais da Associação Brasileira de Saúde Mental (Abrasme). Paulo 
Amarante é ainda Diretor do Cebes e da Revista Saúde em Debate.  

 
TEXTO 19: O MOVIMENTO DA LUTA ANTIMANICOMIAL NO BRASIL E OS 

DIREITOS HUMANOS DOS PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS. 
Paula Veloso Grunpeter 

Tereza Cristina Ribeiro da Costa 
Maria Alexandra Monteiro Mustafá 

 
A presente comunicação pretende contribuir para a discussão em torno 
da atuação do Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil e o seu 
rebatimento na luta pelos Direitos Humanos dos chamados loucos. 
 
A tradicional forma de “tratar” a loucura, dispensada, sobretudo à classe 
trabalhadora 
que perdeu a capacidade laborativa, caracteriza-se pelo asilamento e pela 
violência institucionalizada. 
 
O sujeito portador de transtorno mental internado numa instituição 
psiquiátrica é, “antes 
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de mais nada, um homem sem direitos, submetido ao poder da 
instituição, à mercê, portanto, dos delegados da sociedade (os médicos) 
que o afastou e o excluiu” (Basaglia: 1985, 107). 
 
A crítica a esse modelo e a construção de alternativas ao mesmo, 
representam um imperativo ético, tanto no que diz respeito ao aspecto 
profissional, quanto ao resgate e afirmação dos direitos humanos dos 
sujeitos adoecidos, muitos destes em decorrência das contradições do 
sistema de produção capitalista.  
 

“(...) se a doença também está ligada, como na maioria dos casos, a fatores 
sócio-ambientais, a níveis de resistência de uma sociedade que não leva em 

conta o homem e suas exigências, a solução de um problema tão grave 
somente pode ser encontrada em uma posição sócio-econômica que permita 

 
No Brasil, apesar dos avanços legislativos no campo da saúde mental a 
cultura da impunidade e da violação dos Direitos Humanos dos 
portadores de transtornos mentais permanece, sobretudo nos hospitais 
psiquiátricos que ainda se encontram em 
funcionamento (Segundo dados do Ministério da Saúde no país existem 
42.036 leitos distribuídos em 228 hospitais psiquiátricos). São 
emblemáticos os casos das mortes dos pacientes internados em 
instituições psiquiátricas tradicionais: Damião Ximendes (CE); Sandro 
Costa Fragoso e José Martins da Silva (RN). 
 
Evidencia-se que a construção de uma sociedade fundada em valores que 
afirmem direitos e a dignidade do ser humano enfrenta um de seus 
maiores desafios no que se refere ao tratamento dispensado aos 
portadores dos mais variados tipos de transtornos mentais e à garantia de 
seus direitos. De forma mais ampla, articulado a uma luta por uma 
sociedade mais justa e que preze pela dignidade da pessoa humana e por 
sua emancipação. 
 

A presente comunicação pretende contribuir para a discussão em torno 
da atuação do Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil e o seu 
rebatimento na luta pelos Direitos Humanos dos chamados loucos. 
 
A tradicional forma de “tratar” a loucura, dispensada, sobretudo à classe 
trabalhadora que perdeu a capacidade laborativa, caracteriza-se pelo 
asilamento e pela violência institucionalizada. O sujeito portador de 
transtorno mental (PTM)4 internado numa instituição psiquiátrica muitas 
vezes constitui-se em um homem/ uma mulher sem direitos (civis, 
políticos, econômicos, culturais e sociais). 
 
Historicamente, o modelo de tratamento em saúde mental centrado no 
hospital psiquiátrico serviu e continua servindo como forma de controle 
social do Estado no que diz respeito ao trabalhador que perdeu a 
capacidade produtiva. Sobre esse entendimento Franco Basaglia afirma 
que: “a psiquiatria, desde seu nascimento, é em si uma técnica altamente 
repressiva que o Estado sempre usou para oprimir os doentes pobres, isto 
é, a classe operária que não produz” (1982, p.14). Vê-se, portanto, que 
essa questão está vinculada à lógica do capitalismo, a qual regula as 
formas de organização da acumulação do capital; situação tão bem 
explicada pela corrente marxista. 
 

Esta forma de “tratamento” caracteriza-se, entre outros aspectos, pelo 
asilamento e pela violência institucionalizada. O sujeito portador de 
transtorno mental internado numa instituição psiquiátrica muitas vezes 
constitui-se em um homem/ uma mulher sem direitos. 
 
No caso italiano, Basaglia percebe, que para lidar de uma forma diferente 
com a loucura, não basta humanizar ou transformar o manicômio, é 
preciso questionar os fundamentos em que está assentada a necessidade 
deste como lugar de tratamento, portanto é preciso questionar o 



 

 

paradigma psiquiátrico, que centrado no saber médico, reduziu o 
fenômeno da loucura à doença mental. 
 
A crítica a esse modelo e a construção de alternativas ao mesmo, 
representam imperativo ético para os sujeitos sociais envolvidos e 
comprometidos com o ideal de emancipação humana, tanto no que diz 
respeito ao aspecto profissional, quanto ao resgate e afirmação dos 
direitos humanos dos sujeitos adoecidos; muitos destes em decorrência 
das contradições do sistema de produção capitalista. 
 
Na perspectiva desta mudança, há segmentos populacionais que se 
articulam em torno da luta antimanicomial. A mobilização em torno do 
que posteriormente viria a se chamar luta antimanicomial, no Brasil, teve 
início no final da década de 1970, período caracterizado por retomada da 
mobilização social, sobretudo em torno da luta pela redemocratização do 
país, com os trabalhadores de saúde mental. 
 
A desinstitucionalização brasileira representa um processo de luta por 
mudanças no modelo assistencial, destacando-se entre os diversos atores: 
o movimento dos Trabalhadores em Saúde mental (MTSM), Centro 
Brasileiro de Estudos em Saúde/Núcleo de Estudo em Saúde Mental 
(CEBES) Movimento de Luta Antimanicomial, dentre outros que tinham 
como bandeira a substituição do modelo asilar por uma rede de serviços 
territoriais. O marco desse processo é a década de 80, “identificada por 
uma ruptura ocorrida no processo de reforma psiquiátrica brasileira, que 
deixa de ser restrito ao campo assistencial, para alcançar uma dimensão 
mais global e complexa, isto é, para tornar-se um processo que ocorre há 
um só tempo e articuladamente, nos campos técnico-assistencial, 
político-jurídico, teórico-conceitual e sociocultural” (Amarante, 
1995:75/76). 
 

Tal mobilização toma força com a uma efervescência dos movimentos 
sociais, sobretudo dos chamados “novos movimentos sociais5”, os quais 
lutam para ter suas reivindicações contempladas na nova Constituição, e 
passa a aglutinar usuários dos serviços de saúde mental e seus familiares, 
adotando o nome de Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. O 
referido movimento, desde 1987, organiza-se através de núcleos em 
diversas cidades e estados do país. Durante essas duas décadas de 
atuação realizou cinco encontros nacionais. No V Encontro Nacional do 
Movimento de Luta Antimanicomial, ocorrido em Miguel Pereira (RJ) em 
2001, as propostas de dois grupos se mostraram inconciliáveis e dessa 
forma o movimento nacional sofreu uma cisão devido a:  
 

[...] uma crise organizativa e política interna, gerando duas correntes 
principais reunindo diferentes núcleos e grupos pelo país. Infelizmente, o 
debate tem sido muito polarizado e marcado por enfrentamentos muito 

pessoalizados, com enorme desgaste pessoal e político para todo o 
movimento, e nem sempre se consegue perceber mais claramente as questões 

e divergências teóricas e políticas de fundo (VASCONCELOS, 2004, p. 05) 
 

Assim, surgiram a Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial e o 
Movimento Nacional de Luta Antimanicomial. Em dezembro de 2004, 
aconteceu em Fortaleza o I Encontro da Rede Nacional Internúcleos da 
Luta Antimanicomial, evento no qual esteve presente uma comissão de 
Pernambuco, composta por técnicos e usuários dos serviços substitutivos, 
ocasião na qual decidiram retomar a militância por “uma sociedade sem 
manicômios”, constituindo, dessa forma, o Núcleo de Luta 
Antimanicomial de Pernambuco – Libertando Subjetividades. 
 
No Brasil, apesar dos avanços legislativos no campo da saúde mental6 a 
cultura da impunidade e da violação dos direitos dos portadores de 
transtornos mentais permanece, sobretudo nos hospitais psiquiátricos 
que ainda se encontram em funcionamento. São emblemáticos os casos 
das mortes dos pacientes internados em instituições psiquiátricas 



 

 

tradicionais: Damião Ximendes (CE)7; Sandro Costa Fragoso e José 
Martins da Silva (RN). Segundo consta no Relatório Anual do Centro de 
Justiça Global (2004), o primeiro foi vítima de espancamento na Casa de 
Repouso Guararapes, no interior do Ceará, em 1999; o segundo, em 2002, 
foi encontrado carbonizado; estava imobilizado com tiras de pano, e ainda 
assim o responsável técnico do Hospital Milton Marinho, local onde a 
vítima estava internada, atestou como causa da morte suicídio. O terceiro 
também estava internado no Hospital Milton Marinho, morreu em 
decorrência de inanição, após passar oito dias sem receber alimentação 
ou água, em 2000. O mesmo relatório aponta que no Hospital de Custódia 
e Tratamento da Bahia ocorreram 20 
mortes em 2003. Além de denunciar casos de mortes, o movimento da 
luta antimanicomial tem denunciado outros casos de violação de direitos 
humanos nas instituições manicomiais: 
 

(...) exemplos dessa violência vêm ganhado visibilidade, sem, contudo, 
provocar uma intervenção do poder público no sentido de realizar melhorias 

significativas. Pelo contrário, a clara tendência da imprensa local é de 
censurar os denunciantes e elogiar os gerentes da instituição pelas supostas 

melhorias que estes vêm promovendo (CARVALHO, 2004, p.115). 
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (2005) no país existem 42.036 
leitos distribuídos 
em 228 hospitais psiquiátricos, evidenciando-se dessa forma que a 
Reforma Psiquiátrica 

ainda não foi consolidada: 

 
Atualmente coexistem no Brasil, nem sempre de maneira pacífica, por serem 
pouco integrados, modelos diferenciados de assistência tanto fundamentado 
no modelo asilar quanto no modelo dos novos serviços (ROSA, 2002, p.283). 

 

Além dessas duas formas coexistirem, muitas vezes a prática exercida nos 
novos serviços está imbricada de antigas concepções, as quais a proposta 

da luta antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica vão de encontro. Diante 
dessa realidade, apresenta-se um outro desafio para o movimento: evitar 
que a desospitalização signifique a criação de mini-manicômios, tal fato 
pode ser entendido como: 

(...) na luta dos contrários, o novo que surge não elimina o velho de forma 
absoluta. O novo significa um novo objeto, uma nova qualidade, mas o novo 

possui muitos elementos do antigo, os elementos que são considerados 
positivos na estrutura do novo e que, de acordo com as circunstancias onde se 

desenvolverá o novo, continuam existindo neste (TRIVIÑOS, 1987, p.72). 
 

A luta pela Reforma Psiquiátrica se liga às estratégias de difusão e 
ampliação das inovações institucionais construídas no campo da saúde 
mental. No interior desse movimento visualiza-se as associações usuários 
e familiares, bem como os movimentos sociais que tem como bandeira a 
luta antimanicomial, esses espaço constituem-se uma identidade coletiva 
orientada para uma ação política dirigida à conquista de uma maior 
visibilidade social, dos princípios da Reforma Psiquiátrica. 
 
Tem sido importante a atuação do movimento de luta antimanicomial no 
sentido de estar pressionando para a efetivação da Reforma Psiquiátrica 
com o conseqüente fim dos hospitais psiquiátricos e fortalecimento da 
rede de atenção à saúde mental de base comunitária e atenção à saúde 
de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Além disso, a atuação do referido movimento é relevante para a luta 
pelos direitos dos portadores de transtornos mentais, sobretudo no que 
diz respeito às denuncias da violação de tais direitos. 
 
Além da efetivação da Reforma Psiquiátrica, os militantes cobram maior 
controle sobre clínicas privadas e hospitais públicos existentes. Segundo 
dados do Ministério da Saúde (2005), no país existem 42.036 leitos 
distribuídos em 228 hospitais psiquiátricos. Atualmente, há no estado de 
Pernambuco 3.190 leitos, divididos em 16 hospitais psiquiátricos. Desses, 
13 são particulares conveniados ao SUS, do qual recebem diárias entre R$ 



 

 

27 e R$ 30 por paciente. Esses números representam um avanço se 
comparados à década de 1990, na qual havia no estado 5.370 leitos 
distribuídos em 21 hospitais psiquiátricos, dos quais 4 eram de natureza 
pública e 17, privada. Entretanto, evidencia-se que a Reforma Psiquiátrica 
ainda não foi consolidada: 
 

Atualmente coexistem no Brasil, nem sempre de maneira pacífica, por serem 
pouco integrados, modelos diferenciados de assistência tanto fundamentado 
no modelo asilar quanto no modelo dos novos serviços (ROSA, 2002, p.283). 

 

Os donos dos hospitais psiquiátricos, juntamente com suas entidades 
organizativa regionais e nacional, representam uma força contrária à luta 
antimanicomial e a efetivação da Reforma Psiquiátrica. 
 
Segundo Goveia (1997), Barros citando Rotelli diz que ”o problema 
principal para os atores da desinstitucionalização não é remover sintomas, 
mas criar muitas possibilidades de participação na construção de projetos 
que aumentem as possibilidades e probabilidades de vida”, o que significa 
buscar para os indivíduos que vivenciam momentos existenciais de 
sofrimento a maior inserção social possível, transformando as relações de 
poder existentes. 
 
É importante destacar a marca deste movimento social na luta pela 
transformação das práticas e concepções sobre a relação sociedade e 
loucura no Brasil. A luta antimanicomial é um movimento importante no 
que se refere às mudanças no modo de cuidar do chamado louco e, 
sobretudo, na garantia de seus direitos e de sua reinserção social. Nesse 
sentido, o movimento de luta antimanicomial tem sido um sujeito político 
de suma importância. Entretanto, esse esforço não pode ser isolado, uma 
vez que se faz necessária uma luta mais ampla, pela efetivação dos 
direitos que a Constituição de 1988 garante a todos cidadãos e cidadãs; 
uma luta pelo respeito e garantia dos direitos humanos de todos e todas, 
direitos que garantam a diversidade e as singularidades de cada um/ cada 

uma. Uma luta por uma sociedade mais justa e que preze pela dignidade 
da pessoa humana e por sua emancipação. 
 

Certamente uma das terapias mais importantes para combater a loucura é a 
liberdade. Quando um homem é livre tem a posse de si mesmo, tem a posse 
da própria vida, e, então, é mais fácil combater a loucura. Quando eu falo de 

liberdade, falo de liberdade para a pessoa trabalhar, ganhar e viver, e isto já é 
uma luta contra a loucura. Quando há possibilidade de se relacionar com os 
outros, livremente, isso torna-se uma luta contra a loucura. Certamente, a 

loucura evidencia-se mais facilmente sob essa nossa vida agitada, 

assustadora, opressiva e violenta (Basaglia, 1982 p. 72). 
 

Evidencia-se que a construção de uma sociedade fundada em valores que 
afirmem direitos e a dignidade do ser humano enfrenta um de seus 
maiores desafios no que se refere ao tratamento dispensado aos 
portadores dos mais variados tipos de transtornos mentais e à garantia de 
seus direitos. De forma mais ampla, articulado a uma luta por uma 
sociedade mais justa e que preze pela dignidade da pessoa humana e por 
sua emancipação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FARMÁCIA COMO 
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E O 

PAPEL DO FARMACÊUTICO NA 
SOCIEDADE 

 
TEXTO 20: FARMÁCIA: ESTABELECIMENTO DE SAÚDE 

Extraído da cartilha de facilitadores do ENEF 2012 
 

Mesmo com tanta luta por uma saúde pública de qualidade e da 
implantação de um sistema de saúde “universalizado, integral e 
equânime” os estabelecimentos de farmácia continuam dissociados da 
participação e da contribuição para a efetivação da melhoria da qualidade 
de vida da população. Jogados no modelo selvagem de economia 
capitalista especialmente destacada pelos instrumentos neoliberais, estes 
estabelecimentos estão envolvidos numa prática na qual predomina o 
mercado. Este, por sua vez, avassala o conjunto da sociedade e se 
obrepõe a todas as dimensões da vida humana. Neste contexto, o 
medicamento é tratado como mercadoria, fato que subjuga a dignidade 
humana à condição de compra dessas mercadorias. Assim o medicamento 
passou a ser supervalorizado através de um fenômeno sociocultural 
conhecido como medicalização, que atribui ao medicamento a solução 
para qualquer problema social. Associado a este instrumento social e 
influenciado pela propaganda e outros fatores é comum nas farmácias 
comerciais acontecer o fenômeno da “empurroterapia”, onde os 
“clientes” são incentivados por diversos meios a consumir/comprar 
elevado número de medicamentos, que na maioria das vezes são 
completamente desnecessários, apenas para que sejam gerados maiores 
lucros para os donos dos estabelecimentos ou grandes redes. 

 
Hoje, na imensa maioria das farmácias, é freqüente a prática da 

compra de medicamentos tarjados sem a exigência da prescrição médica, 
fato complicado ainda mais devido à ausência do profissional 
Farmacêutico no estabelecimento e engajado na atenção à saúde do 
paciente. Ainda sobre os motivos que levam esses profissionais a apenas 
assinar a farmácia é possível destacar a falta de incentivos para a 
permanência deste profissional no estabelecimento, sejam financeiros 
(remuneração) sejam estruturais, a ausência de condições adequadas 
para o desempenho da atividade farmacêutica, a falta de fiscalização, e 
até mesmo a falta de atitude consciente e ética dos profissionais. Na 
maior parte das vezes na drogaria, entendida como estabelecimento 
meramente comercial, este profissional é considerado desnecessário. O 
próprio profissional não consegue se inserir nesta prática e prefere outras 
áreas onde terá maior reconhecimento e prestígio. Mas a 
responsabilidade técnica é uma exigência legal e, para cumpri-la, os donos 
de drogarias contratam o farmacêutico apenas para "assinar" e fingir que 
presta assistência. O farmacêutico aceita esta situação e o caos está 
instalado. Em vez de estabelecimento de assistência farmacêutica tem-se 
comércio de medicamentos, e a atividade estritamente farmacêutica é 
desmoralizada. 

 
O Deputado federal Ivan Valente, apresentou na 13ª Conferência 

Nacional de Saúde, um 
substitutivo ao PL 4385/94, que traz de volta a discussão que a 

farmácia não deve ser um estabelecimento meramente voltado ao lucro, 
mas sim, um estabelecimento de saúde, que atenda aos interesses sociais. 
A assistência farmacêutica é um direito do cidadão, e é dever do Estado 
garantila. Neste substituto, também fica claro que é preciso acabar com a 
“empurroterapia” e com possibilidade de o profissional apenas assinar a 
responsabilidade técnica, sem estar presente no estabelecimento. Para tal 
é também fundamental estabelecer um piso salarial e uma carga horária 



 

 

dignos. Este novo projeto de lei, dispõe ainda sobre a instalação de novas 
farmácias, em que se deve levar em consideração critérios demográficos, 
epidemiológicos e geográficos e aqueles de interesse público, 
estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Saúde. 

 
Estas regulamentações e diretrizes mínimas são um passo 

importante para a luta pela 
consolidação SUS. Por isto, nesta quarta feira, dia 11 de junho, 
profissionais, estudantes e outros setores que apóiam a luta pela 
implementação da assistência farmacêutica no Brasil, estão reunidos em 
Brasília, para que esta caravana pressione os deputados a colocarem em 
votação o substitutivo ao PL 4385/94. Neste mês, também outros setores 
da saúde, como a enfermagem, vieram trazer suas reivindicações em 
Brasília. Hoje estamos aqui para, dentre outros pontos, exigir que a 
assistência farmacêutica também faça parte dessa integralidade, junto a 
outros serviços de saúde, que são direito da população e dever do Estado, 
pois acreditamos que apesar de todo o caos conjuntural em que vivemos, 
cujas reformas estão na contramão dos interesses sociais, a alternativa 
necessária e urgente é nos unirmos numa luta cotidiana pela consolidação 
de um Sistema de Saúde gratuito, Universal, de qualidade e mais 
humanizado! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 21: POLÍTICAS DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS NO BRASIL 
Retirado do Jornal Formulação (ENEFAR), nº I, 2007 

 
Na fuga de introduzir temas de políticas publicas e o bem estar 

social, referendando artigos incisos e outras partes contidas em nossa 
constituição e leis, as quais aparentam relatar os nossos direitos de 
maneira clara. Devemos refletir os motivos da sua não concretização e 
termos políticas como o SUS, um amor platônico. Deteremos-nos nessa 
analise em uma breve avaliação no caminho percorrido pelo nosso país 
para efetivação da política de acesso aos medicamentos. 

 
Estamos a pouco de completar 10 anos da Política Nacional de 

Medicamentos (PNM) que relata seu propósito como: “o de garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos 

medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais.”. Seguindo esse plano vieram 
outros o ratificando, mas pouco tem se observado em aumento de 
distribuição de medicamentos e também na efetivação de programas 
ligados a pratica de assistência farmacêutica, incluindo a atenção 
farmacêutica. 

 
Em contra partida, observamos nesse mesmo período de 

implantação da PNM, um crescimento do numero de venda de 
medicamentos em farmácias privadas, acarretando a 
ampliação dos seus postos de vendas. A principio entende-se esse fato 
como uma lei de mercado simples, já que o governo não consegue 
fornecer medicamento caberá a iniciativa privada realizá-lo. Como 
também de acreditar que essa substituição do publico pelo privado é 
essencial para garantia do acesso ao medicamento. Quando na verdade 
essa substituição ocorre de maneira proposital com ação direta do 
Estado, e com a transformação de um elemento do bem estar social para 



 

 

um bem de mercadoria, dificultando todo o processo de assistência e 
atenção farmacêutica, como veremos.  

 
O primeiro ponto citado é a influencia direta do Estado no 

crescimento do mercado 
farmacêutico - visto pelos apoiadores do governo, como um argumento 
absurdo - é sustentada por dois elementos o Programa “Farmácia Popular 
do Brasil”(FPB) e o “Aqui Tem Farmácia Popular”. O FPB é um programa 
que se apropria do slogan de aumentar o acesso aos medicamentos 
essenciais, para inserir em nosso país o conceito de coparticipação na 
saúde, em que cabe ao Estado o pagamento de uma parte e da população 
da outra no custo total do medicamento. Alem de ser um pratica de 
bitributação – pagamos duas vezes - sobre o medicamento, ela ratifica a 
possibilidade do remédio ser entendido como uma mercadoria. Mas qual 
o problema de conceber o medicamento como mercadoria? 

 Desresponsabiliza-se o Estado de seu papel de conferir 
gratuitamente os elementos do bem-estar social, aqueles 
essenciais a vida de um povo, como saúde; 

 Com a abertura de postos de vendas cria-se a falsa idéia da 
população ter a liberdade em adquirir o seu medicamento. 
Quando na verdade essa “liberdade” está condicionada ao seu 
poder de comprar, e não ao tratamento do qual necessita; 

 O medicamento, maior símbolo da cura da nossa cultura de 
entendimento da saúde como ausência de doença. Essa 
afirmação permite que as empresas possam fixar preços elevados 
e a população mesmo assim compre; 

 Diversas formas de marketing são utilizados com o único 
propósito estimula as vendas e ratificar o ponto acima relatado, 
ocasionado processos de auto-medicação e prescrições 
controladas pelas empresas farmacêuticas; 

 Torna-o suscetível as leis de mercado, ou seja, as prioridades de 
pesquisas e de oferta são condicionados aqueles de maior 

lucratividade. Nesse contexto surgem doenças negligenciadas 
como as de países tropicais; 

 
Não apenas o medicamento, mas também o trabalho do 

profissional farmacêutico nas farmácias é submetido às leis de mercado. 
Isso ocasiona a impossibilidade da realização de um 
trabalho permanente de atenção farmacêutica, e permite o surgimento 
de praticas como “empurroterapia” e venda de produtos alheios nas 
farmácias. 

 
Como relatado, a mercantilização do medicamento, alem de privar 

o acesso ao medicamento a muitos, também dificulta a efetivação de 
políticas de atenção farmacêutica, produção de novos fármacos, uso 
correto de medicamentos, entre outros danos. Além de o governo ter 
iniciado a sua pratica de vender medicamento, ele também estar 
provendo incentivos para o crescimento de dessas empresas 
farmacêutica. 

 
Essa denuncia é observada no lançamento do DECRETO Nº 5.090, 

DE 20 DE MAIO DE 2004, o qual permite efetuação de contrato entre o 
governo e farmácia e drogarias privadas, subsidiando o preço dos 
medicamentos. Assim o governo amplia o horizonte de ações das redes 
de farmácias, as quais já demonstraram o seu real propósito, na garantia 
de um acesso ao medicamento em quantidade e qualidade. Quando 
observamos, por exemplo, a frustração de colegas farmacêuticos na 
impossibilidade da realização de um trabalho de atenção farmacêutica, 
nesses estabelecimentos. 

 
O propósito desse texto não estar em desestimular ações futuras 

para a real efetivação de uma política de acesso aos medicamentos, 
acompanhada de uma política seria de atenção 



 

 

farmacêutica. Mas em trazer um analise do caminho percorrido por nosso 
pais, na Transformação do SUS em um sistema nacional de saúde, 
semelhante ao dos Estados Unidos. 
 

TEXTO 22: A INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE 

Por Francisco Batista Junior, farmacêutico e representante dos 
trabalhadores no CNS 

 
Existem alguns consensos em relação ao Sistema Único de Saúde, 

no nosso País. Um deles é o de que a sua legislação é praticamente 
perfeita e contempla todos os eixos estruturantes necessários à sua 
implantação e consolidação. 

 
Desde o financiamento definido, de acordo com suas necessidades 

e pactuado entre as 
esferas de Governo, passando por um modelo de atenção que contemple 
ações de promoção, 
proteção, tratamento e recuperação da saúde, através da atuação 
insubstituível da equipe  Multiprofissional, com controle social e tudo isso 
num sistema majoritariamente público imune às pressões do mercado, a 
Constituição Federal e a Lei Orgânica do SUS não deixam margem de 
dúvidas sobre o que deve ser o Sistema. 

 
O problema é que toda essa ambiciosa e transformadora proposta 

bate de frente com uma cultura histórica que, no nosso País, aponta 
exatamente no sentido inverso, e que se caracteriza pelo autoritarismo, 
pela mercantilização da saúde e pela exclusão social. 

 
Passados 20 anos de sua regulamentação, o SUS, depois de 

sobreviver heroicamente a 

duros, diuturnos e ininterruptos ataques, enfrenta o seu mais difícil 
momento, encontrando-se 
definitivamente em cheque e caminhando para a inviabilização definitiva, 
caso medidas que 
constam exatamente do seu arcabouço legal não sejam colocadas em 
prática, imediatamente. 

 
Nesse rol de gargalos asfixiantes, um dos eixos vitais. Dependendo 

indiscutivelmente da 
atuação sinérgica de toda a equipe multiprofissional em saúde para ser 
viabilizado efetivamente, o SUS, infelizmente, tem sido vítima de um 
processo cada vez mais agudo e profundo de submissão a hegemonia de 
uma única profissão, tornando-se refém de corporações fortemente 
organizadas, sob o manto do corporativismo exacerbado, conservador e 
retrógrado. 

 
É, nesse ponto do debate, onde se insere a participação e o papel 

do farmacêutico em todas as instâncias de organização e funcionamento 
do Sistema. Se queremos o SUS atuando, de acordo com as suas normas 
legais e com os seus objetivos precípuos, a primeira tarefa de cada gestor, 
nas diferentes esferas de governo, é exatamente definir o perfil sócio-
epidemiológico de sua população adstrita e, a partir daí, quais são 
efetivamente as suas necessidades. 

 
Impossível essa definição acontecer a contento, sem a participação 

do farmacêutico no 
levantamento da relação que existe, por exemplo, entre os diversos 
aspectos epidemiológicos e a assistência farmacêutica que é 
disponibilizada àquela população em estudo. 

 
Impossível se pensar em definição das necessidades da população 

referentes à assistência farmacêutica, sem que a participação do 



 

 

farmacêutico possa elaborar todas as demandas diagnosticadas, 
estabelecendo, em seguida, a consequente e correspondente definição do 
elenco padronizado e racionalizado de especialidades farmacêuticas 
necessárias para o seu atendimento pleno. 

 
Todas as pesquisas realizadas na área apontam um quadro que 

podemos definir como 
desesperador, onde o uso do medicamento, de maneira absolutamente 
aleatória, em grande parte das vezes, de forma incorreta e administrado 
sem qualquer orientação técnica e profissional, está na raiz de uma 
situação grave de resistência bacteriana, desperdícios de grande monta, 
responsabilidade direta por um terço das intoxicações notificadas 
oficialmente, efeitos colaterais os mais diversos e um custo financeiro 
inaceitável para os serviços de saúde, os governos e a população usuária. 

 
Tudo isso acontece sob um constrangedor e vergonhoso silêncio 

daqueles que, por 
ignorância ou incompetência, alijam a sua população do direito sagrado 
que deveria ser a assistência e atenção farmacêuticas plenas e 
qualificadas. 

 
Essa assistência e atenção farmacêuticas plenas e qualificadas, no 

SUS, tanto para os serviços de análises clínicas quanto para aqueles 
relacionados diretamente com o medicamento, devem ser viabilizadas 
indiscutivelmente com a participação do farmacêutico nos serviços de 
laboratório e de farmácia das redes municipais de atenção básica, nos 
Programas de Saúde da Família, nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) e na atenção terciária e quaternária praticada, nos hospitais gerais 
e também nos especializados. 

 

Especificamente em relação aos medicamentos, o farmacêutico é 
indispensável também nos laboratórios industriais oficiais, nos serviços de 
referência e especializados, como os de 
medicamentos excepcionais e de alto custo, e no programa público de 
Farmácia Popular. 

 
A atuação do farmacêutico em todas essas estruturas do SUS é 

vinculada diretamente à sua participação em todo o processo decisório da 
assistência, bem como da supervisão técnica, da manipulação, quando for 
o caso, e da insubstituível dispensação individualizada e qualificada. 

 
As patologias que exigem longos tratamentos e que necessitam, 

portanto, de um permanente acompanhamento e avaliação, tanto do 
quadro clínico quanto da eficácia do tratamento medicamentoso 
realizado, não podem, sob qualquer hipótese, prescindirem da 
participação do farmacêutico no acolhimento, aconselhamento e 
acompanhamento de todo o 
processo clínico.  

 
Pela importância estratégica que encerra, todas as Secretarias de 

Saúde municipais e 
estaduais, devem criar as suas respectivas Coordenações de Assistência 
Farmacêutica, sob a 
responsabilidade do farmacêutico, com a finalidade de pensar toda a 
estruturação da assistência farmacêutica, de acordo com a realidade de 
cada local e de cada população adstrita. Isso significa racionalização de 
custos e alta resolutividade. 

 
De outro lado, quando avaliamos o SUS, percebemos, dentre 

outras, uma situação insustentável que é a manutenção do modelo de 
atenção fortemente vinculado ao atendimento hospitalar e ao tratamento 
da doença já instalada. Apesar de importantes ações pontuais no campo 



 

 

da prevenção, continuamos, ainda, presos e subjugados pela lógica 
curativista e medicocêntrica, sem medidas que priorizem definitivamente 
a prevenção de doenças e a promoção da saúde. 

 
Por isso, a importância de definitivamente viabilizarmos a vigilância 

em saúde em toda a sua plenitude. O farmacêutico surge então como 
profissional indissociável num processo de 
estruturação da vigilância sanitária e epidemiológica, sendo o responsável 
direto pelas tarefas que dizem respeito ao controle de qualidade de 
medicamentos, alimentos e insumos; pela definição de regras de 
fiscalização e acompanhamento e pela articulação das ações entre os 
diferentes níveis de governo. 

 
Por fim, duas outras áreas de atuação profissional no SUS e que não 

tem sido atendida, de maneira satisfatória pelo farmacêutico, dizem 
respeito à sua participação direta na gestão e gerência do sistema e no 
controle social realizado pelos Conselhos de Saúde. É absolutamente 
fundamental que, a partir da sua experiência acumulada, o farmacêutico 
possa exercer um papel protagonista nesses dois fundamentais espaços 
de decisão. Em função de uma histórica inibição cultural mesclada com 
uma participação política ainda bastante limitada, carecemos bastante de 
uma representação significativa de gestores e de conselheiros de saúde 
farmacêuticos. 

 
As universidades, os órgãos e entidades de classe podem e devem 

contribuir significativamente para a alteração desse quadro, que 
significará certamente avanços para o SUS e maiores benefícios diretos da 
população brasileira que dele necessita.  

 
Temos, então, uma conclusão que não tem como sofrer qualquer 

contestação: não há condições de existir o Sistema Único de Saúde, 
conforme a sua concepção original assegurada na Constituição Federal e 

na sua lei orgânica, sem a atuação insubstituível do farmacêutico 
enquanto ator fundamental da equipe multiprofissional em saúde. 

 
Necessita, portanto, haver não somente a devida consciência 

profissional desse fato 
histórico, mas também uma correspondente formação e qualificação 
cultural, política, ética e 
profissional, que defina a sua participação, não como um mero favor 
decorrente de uma exigência burocrática, formal ou legal, mas, sim, como 
um instrumento indissociável da viabilização plena do SUS, por um lado, e 
da garantia inegociável de direitos fundamentais do cidadão, de outro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MULHERES DE TODO MUNDO UNI-
VOS! 

 

TEXTO 23: EMANCIPAÇÃO OU PRECARIZAÇÃO? O trabalho feminino 

no capitalismo hoje 

Danielle Jardim 

Nos últimos anos a mídia tem reforçada cada vez mais uma ideia de 

que as mulheres, hoje, estão em pé de igualdade com os homens, fato 

que tem como reflexo a presença das mulheres nas mais diferentes 

profissões, em cargos de chefia, etc. No entanto, dados nos têm provado 

que a realidade ainda é muito diferente do discurso da mídia. 

Nos ultimos anos, de fato assistimos a entrada de mais e mais 

mulheres no mercado de trabalho. Hoje, no brasil, elas são cerca de 45% 

da população ativa economicamente. Entretanto, as mulheres continuam 

a receber menos que os homens (2/3 para mulheres brancas e 1/3 para 

mulheres negras – cerca de 80% das mulheres recebe 2 SM), )estão num 

número reduzido de ocupações (86% na área de serviços públicos, 

privados, saúde e educação – as tarefas “tradicionalmente femininas”, 

associadas ao cuidado da familia, da casa, limpeza, etc), são maioria entre 

os desempregados e entre os trabalhadores informais (ou seja, sem 

direitos de aposentadoria, 13 salário, férias, licença-materinidade) e estão 

mais sugeitas a assédio moral e violência no trabalho. Nas indústrias, elas 

continuam a ser empregadas em tarefas desqualificadas e “adequadas à 

mão de obra feminina” onde são mais desqualificadas e desvalorizadas, 

além de uma mão de obra mais barate e, em alguns casos, insubstituível 

pela mão de obra masculina. 

Se as mulheres saíram de casa para trabalhar por um lado, os 

homens continuam a contribuir muito pouco com as tarefas de cuidado 

da casa e dos filhos. Em apenas 2% dos domicílios brasileiros em que 

residem mulheres e homens, é um homem o principal responsável pelos 

afazeres domésticos, o que contribui para uma média de 22 a 

27h/semana gastos pelas mulheres com serviços em casa e com filhos. 

Por outro lado, temos 5 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, 

50% tem até 25 anos (o que demonstra a entrada empobrecida e 

precarizada da juventude no mercado de trabalho) e 65% está na 

informalidade. 

A precarização do trabalho feminino, tem tido um impacto perverso 

em toda a classe na medida em que as mulheres, por serem menos 

protegidas socialmente, tem se tornado uma “porta de entrada” da 

precarização da força de trabalho como um todo. Somado à divisão 

internacional do trabalho e às desigualdades sociais intrissecas ao 

capitalismo, o quadro tem sido de aumento da pobreza no mundo (que se 

feminiza cada vez mais – 70% dos pobres do mundo são mulheres) e 



 

 

degradação da vida humana. @s socialistas não podem ficar imunes a 

isso! Devemos construir uma plataforma de políticas e ações que 

dialoguem com essa realidade. Vamos junt@s! 

 

TEXTO 24: Por uma educação não sexista! 

Danielle Jardim 

O termo sexo sempre associou as diferenças entre homens e 

mulheres como algo biológico, estático e imutável. Por isso mos anos 60, 

feministas forjaram o conceito de gênero para se contrapor ao de sexo. A 

idéia era visibilizar que grande parte das diferenças entre homens e 

mulheres são construídas socialmente, e que portanto, são possíveis de 

mudança.  

Essa desigualdade, a qual damos o nome de machismo, é fruto de 

construções ao longo na nossa experiência de vida. Desde quando 

nascemos (até mesmo antes de nascer) somos educad@s (construção 

social) de acordo com o nosso sexo (construção biologica). Assim 

percebemos que, ainda na primeira infância diferenciações funcamentais 

são feitas: As cores das roupas, o tipo dos brinquedos, a relação com os 

pais, tudo é diferente... rosa para ela, azul para ele, bonecas para ela, 

carrinhos para ele, disciplina e dependência para ela, aventura e liberdade 

para ele...  

Nas escolas, essa situação é reproduzida a partir dos livros didáticos 

e das festas, da forma de organização da escola e na conduta de toda a 

comunidade escolar. A instituição escolar é, portanto, um espaço em que 

os preconceitos são aprendidos e exercitados de forma exemplar pelos 

indivíduos em formação (e formados, muitas vezes!), gerando traumas, 

dificultando e muitas vezes interrompendo a trajetória escolar daqueles 

que se revelam diferentes do “normal”. A falta de condições de estudos 

para as meninas estudantes, sujeitas a violências dentro e fora da escola e 

a falta de assistência estudantil e/ou direitos como acesso ao passe-livre e 

creches também ajudam a sustentar uma evasão e fracasso escolar 

altíssimos. Entre as meninas de 15 a 25 anos que engravidam, mais de 

60% param de estudar geralmente por falta de local adequado para poder 

deixar seu/sua filho/a. É importante lembrar ainda que garantir o acesso e 

a permanência das mulheres à educação é fundamental para sua 

libertação econômica, intendência financeira, ascensão social, etc, é uma 

forma de lutar contra a pobreza e a violência sexista. 

Nas universidades essa realidade não é diferente. O machismo 

reproduzido a partir dos cartazes e do tratamento dados às mulheres nas 

chopadas e calouradas e a falta de assistência estudantil que as leve em 

conta ainda são um obstáculo à construção de uma universidade mais 

igual. É preciso transformar também a produção de um conhecimento no 

qual as mulheres ainda são invisíbilizadas, bem como a divisão sexual das 



 

 

esferas do saber, no qual ainda encontramos uma universidade 

fortemente marcada por cursos “femininos” e cursos “masculinos”. 

A luta pela constituição de uma educação não sexista passa, 

portanto, pela formação profissional dess@s professor@s, pela revisão 

crítica dos materiais didáticos, pela possibilidade de assistência às 

estudantes, pela reformulação da escola e da universidade e de sua 

dinâmica interna, transformando-a em um espaço transformador e 

libertador, não mantenedor da ordem e opressor dos seres humanos. 

Cabe a nós transformá-lo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO 

LGBTT 
TEXTO 25: LGBT: QUANDO O ARMÁRIO É FRIO E PARECE ETERNO, VALE 

A PENA ROMPER A PORTA E IR À LUTA! 

Lourival de Carvalho bacharel em direito e militante do campo de 

juventude Rompendo Amarras 

Quando o armário é frio e parece eterno, vale a pena romper a 

porta e ir à luta? Lésbicas, travestis, transexuais, gays e bissexuais lutam 

pelo quê? Pelo direito de casar e constituir uma família? O modelo de 

família posto calça uma sapatão? O sangue das travestis nas ruas tem a 

cor do pink money? Cabe ou não punição? 

Está na ordem do dia diversos debates sobre a conquista de 

direitos d@s LGBTs. Em 2011, em decisão unânime, o STF reconheceu a 

união estável entre casais do mesmo sexo, reconhecendo-os como 

entidade familiar. Hoje, luta-se, também, pela legalização nacional do 

casamento civil igualitário. 

Outra pauta que está colocada é a criminalização da homofobia 

(PL 122), que enfrenta bastante resistência institucional e, inclusive, não 

há entendimento pacificado dentro do próprio movimento. O contexto 

brasileiro expõe uma situação de barbárie d@s LGBT’s. Abate-se, a cada 

26hs, um/a LGBT no país. Assim, enquanto o fundamentalismo religioso 



 

 

avança pelo parlamento, os homicídios fundados em 

homo/lesbo/transfobia aumentam nas ruas. 

Somos o país com maior número de assassinatos homofóbicos do 

mundo. Os últimos relatórios apresentados pelo GGB concluíram que as 

pessoas transexuais e travestis são 259 vezes mais vulneráveis a serem 

vítimas de uma arma de fogo do que gays. 

A partir desses dados, cabe enfatizar que o primeiro maior 

recorte, dentre as formas de discriminação mais recorrentes, destacou-se 

a praticada por órgãos e autoridades governamentais (19,5% em 2011). 

Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff (PT), que recebeu o troféu anual de 

inimiga dos LGBTs, vetou o Kit Brasil Sem Homofobia nas escolas públicos, 

em evidente acordo com a bancada fundamentalista evangélica selado 

através da “Carta ao Povo de Deus”. 

Explica-se, neste contexto, a necessidade veemente da aprovação 

do Projeto de Lei Complementar 122 (com o texto original de 2006) que 

criminaliza a homofobia e outras formas de discriminação.  

Com a anuência petista, a inescrupulosa eleição de Marcos 

Feliciano (PSC) para a presidência da Comissão de Direitos Humanos da 

Câmara evidencia a crescente institucionalização da 

homo/lesbo/transfobia no país. Embora a homossexualidade não seja 

uma patologia, Feliciano encaminhou, às portas fechadas, o projeto que 

autoriza a ‘cura’ de homossexuais por psicólogos. 

Em resposta aos ataques constantes simbolizados na eleição de 

Feliciano à CNDH, a juventude em todo o país organizou atos públicos 

pelo #foraFELICIANO, nos quais houve beijaços e diversas intervenções 

políticas. O movimento demonstrou o potencial da juventude em 

polarizar com os ataques e violências naturalizadas e perpetradas contra a 

comunidade LGBT. 

Os recentes ataques contra xs LGBTs são cometidos sob o 

fundamento em defesa da família e esses grupos anunciam, 

irresponsavelmente, que se instala uma ‘ditadura gay’. No entanto, 

precisamos gritar: este calçado da família cujo modelo foi moldado 

artificialmente sob à luz do capital nos exclui e oprime e, por isso, não nos 

serve!  

  Diante desta realidade opressora e excludente, nota-se, também, 

que a opressão sofrida por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais não está dissociada do machismo que oprime mulheres e 

homens, bem como não está desconectada da discriminação por cor e 

classe social. Pelo contrário. A mão que apedreja uma travesti na rua faz 

parte do mesmo corpo e sentimento que impulsiona e legitima a violência 

contra as mulheres, bem como fomenta a exclusão e exploração da 

juventude pobre e negra. 

 É preciso apontar, portanto, que os sonhos das bichas, sapatões e 

travestis não se resumem ao mercado pink. Pelo contrário. A luta pelo fim 



 

 

da opressão perpassa pelo fim da exploração do capital contra as 

trabalhadoras e trabalhadores. Necessário, pois, romper as amarras de 

toda e qualquer forma de opressão! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A INDÚSTRIA DA BELEZA 

 
Adaptado de Mario Augusto Mancuso 

Jorge, ilustrador, docente de Comunicação 

Digital na UNIP e mestrando de 

Comunicação Social pela UMESP 

O consumidor e o consumo 

A motivação para o consumo começa através da busca da 

satisfação de desejos. Porém, diferente do que se acreditava 

anteriormente, essa busca vai além das necessidades básicas do ser 

humano, como alimentar-se ou buscar abrigo. Essa procura extrapola os 

limites instintivos de sobrevivência para abranger algo de natureza muito 

maior, abarcando uma realização individual e social.  

O consumo passou a ser um meio através do qual o indivíduo 

busca atingir um referencial simbólico proveniente de padrões 

estipulados e valorizados na sociedade em que faz parte. Torna-se 

instrumento de diferenciação e ascendência dentro de uma escala de 

valores sociais simbólicos. Essa diferenciação pode vir tanto no acúmulo 

de bens materiais, possuidores de um valor conceitual e muitas vezes 

econômico também (uma roupa de uma grife famosa, por exemplo) 

quanto na própria manutenção de sua auto-imagem, sua aparência 

externa, cujo objetivo é a construção de uma personagem que projete 

uma mensagem de status e superioridade (seja econômica, social e/ou 

psicológica). 

Em nossa sociedade atual, esse referencial simbólico se origina 

em padrões ditados pela própria indústria do consumo, através da criação 



 

 

de ícones que identificam seus usuários dentro desta esfera de 

superioridade. A egrégora mítica que envolve determinadas marcas, 

produtos ou padrões de comportamento e aparência serve para construir 

esta imagem, a máscara que o indivíduo deseja personificar. Assim, 

através do consumo de produtos e serviços determinados, o consumidor 

vê o caminho para atingir este patamar imaginário que trará uma nova 

realidade a sua existência.  

Esse imaginário mítico é construído por uma série de fatores, dos 

quais podemos destacar a comunicação efetuada pelas empresas. Essa 

comunicação é feita através de todo um conjunto de ações, entre elas a 

identidade visual, ações de marketing e postura da empresa frente a 

questões econômicas e sociais. Através de todo este trabalho, a empresa 

se molda passando a representar um perfil conceitual que funcionará 

como bandeiras ao consumidor. Pelo consumo de produtos ou serviços de 

determinada empresa, o consumidor endossa o conceito defendido pela 

mesma, e agrega toda a carga simbólica da empresa dentro da construção 

de sua própria personagem. 

Assim podemos considerar que as empresas participam 

ativamente na criação do universo simbólico, do imaginário, de um sonho 

do público, através das ferramentas de comunicação, com vista a 

incentivar o consumo. 

O sonho da beleza ideal 

Independente de obtenção concreta de benefícios por parte dos 

serviços ou produtos provenientes de empresas, precisamos entender 

que o consumidor vive em uma busca particular a uma realidade onírica 

que, segundo acredita, irá trazer-lhe prazer, felicidade e realização. Um 

destes sonhos de consumo, objeto do nosso estudo, é a busca pela 

perfeição estética, o padrão de beleza física ditado pela indústria cultural.  

Com a ascensão da classe burguesa, a preocupação com a estética 

começou a distanciar-se do padrão divino para tornar-se objeto de 

consumo. O comércio de vestimentas de qualidade superior, jóias e 

adereços e substâncias cosméticas e aromáticas vindas das colônias 

representava forte fonte de renda dentro da economia da época. A 

sociedade industrial veio a intensificar a produção de produtos ligados à 

beleza, agora apresentando um novo fator que foi a propaganda 

promocional de tais produtos.  

Nos séculos XVII e XIX vemos uma intensificação desse panorama 

e a criação de padrões de beleza irreais, aos quais homens e mulheres 

comuns submetiam-se a procedimentos, muitas vezes, pouco cômodos 

visando a personificação de um imaginário, que traria um novo status 

social. Como exemplos, podemos apontar o uso de vestimentas típicas 

européias nas colônias de clima tropical e o uso de espartilhos pelas 

mulheres no intuito de passar uma impressão de magreza e beleza 

estética. 

Com a criação e expansão da classe média, a partir da segunda 

metade do século XX, houve uma disseminação de padrões culturais 

ditados pela indústria cultural. Dentre estes padrões culturais, 

destacamos um novo perfil de beleza feminina baseado, principalmente, 

na figura das estrelas do cinema, e propagado pelas publicações recém 

surgidas sobre moda, principalmente voltadas ao público feminino.  

Surgiram produtos, tidos como os segredos de beleza de grandes 

ícones como Marilyn Monroe e outras, que prometiam ser a chave para a 

beleza exuberante destas celebridades. Começou a construir-se uma nova 

imagem da mulher e um novo ideal de beleza. 

Hoje vivemos uma busca muito mais intensa ao ideal de beleza, 

facilitada pela evolução da tecnologia e da medicina e pela maior 



 

 

acessibilidade aos tratamentos e procedimentos estéticos em clínicas e 

consultórios. 

Temos uma grande valorização da beleza exterior através de um 

rígido código de padrão estético. Esse padrão dita medidas, penteados, 

cor dos cabelos e olhos e vestimentas e acessórios. Propõe (e muitas 

vezes, impõe) diversos artifícios como cosméticos, suplementos 

alimentares, cirurgias plásticas, dietas, aparelhos e programas de 

exercícios como meios para obtenção de um "corpo perfeito". Esse 

padrão de comportamento se mostra tanto com mulheres como com 

homens, afetando também adolescentes e crianças que aprendem desde 

cedo a supervalorizar a aparência física. Mas, vale ressaltar, que às 

mulheres o padrão de beleza exige muito mais, sendo mais rigoroso e 

mais danoso: 

“A beleza da mulher deve ser apreciada nos 

detalhes, um mero descuido, um simples desleixo 

e pronto, já é suficiente para a feiúra nela 

aparecer. Um simples descascado no esmalte, 

uma maquiagem fora do tom, uma depilação por 

fazer, o uso de uma roupa fora das últimas 

tendências da moda ou uma raiz mal feita já são 

aspectos suficientes para emergirem duras criticas 

à sua imagem”. (Novaes, 2006, p. 71). 

Esta maior exigência sobre as mulheres também leva a um maior 

consumo destas pelos produtos. 

Uma das áreas que mais cresce dentro da economia é a área da 

estética, através de novas descobertas em produtos, cosméticos e 

tratamentos. O Brasil hoje aparece como referência em intervenções 

cirúrgicas na área estética e um dos principais consumidores, mostrando 

um crescimento estrondoso dentro do setor.  

Dentro da mídia, podemos identificar uma série de atributos 

enumerados que configuram o estereótipo de perfeição e beleza física, 

tais como lábios carnudos, ausência de rugas, seios volumosos e corpos 

esguios e acinturados. 

Este padrão veio em formação ao longo de décadas através de 

uma comunicação maciça da indústria cultural em corroboração à 

indústria do consumo, enaltecendo a beleza física como instrumento de 

distinção, valorização e saúde, aliado a um discurso de emancipação 

feminina. Temos também uma erotização crescente, imputando um papel 

dominador à mulher dentro da sociedade através de sua aparência física. 

Ser bonita (e conseqüentemente, sedutora) tornou-se sinônimo de poder.  

Vale notar que este discurso adotado dentro da mídia vai de 

contra a verdadeira emancipação feminina defendida como movimento 

de cunho sócio-político, pois coloca a mulher como objeto sexual e o uso 

de seu corpo e de sua beleza como meio de obtenção de conquistas. 

A construção deste imaginário por parte da indústria estética 

divide-se por dois caminhos complementares: a) a construção do sonho  

ideal de beleza, apresentando todos as conquistas e benefícios que o 

consumidor poderá atingir ao se tornar belo, e; b) o caminho para a 

obtenção deste sonho, através de produtos, tratamentos e intervenções, 

muitas vezes profundas e permanentes, pelos quais a indústria estética 

promete tornar este sonho realidade. 

O primeiro fator passa pela apropriação pelas empresas de 

celebridades conhecidas por sua beleza física, tanto homens quanto 

mulheres, apresentando-os como usuários de seus produtos ou os 



 

 

apontado como metas a serem atingidas. Também ressalta de modo 

imperativo uma quase obrigação de se ser belo, como fator determinante 

para obtenção do sucesso e aceitação, seja no convívio social ou 

profissional. A grande erotização também está presente na sensualidade 

ligada à beleza: a promessa da satisfação e dominação sexual. 

Estas mensagens são extremamente persuasivas ao trabalharem 

com vários fatores emocionais que afetam o imaginário do consumidor, 

criando paradigmas distorcidos em seu entendimento social e 

alimentando preconceitos. A pessoa aprende a desprezar o feio, o 

imperfeito, o deficiente como seres inferiores. Também passa a enxergar 

a beleza física como status e poder, a valorização da aparência, 

principalmente, a satisfação de seus complexos e desejos tais como 

aceitação, popularidade, superioridade e realização social, profissional e 

sexual. 

"A publicidade atual assenta-se numa 

superestrutura ideológica materialista e 

consumista de vida e o fará ainda mais no futuro e 

se inscreve no contexto das técnicas persuasivas, 

que condicionam a conduta dos seus 

destinatários." (Blázquez, 1998) 

O mercado da beleza – quanto este ideal movimenta? 

O mercado de beleza e cosméticos no nosso país cresce 13% ao 

ano. Em 2011, o faturamento do setor chegou à marca dos R$ 43 bilhões. 

E os gastos das brasileiras já colocou o país no terceiro lugar do ranking 

mundial da indústria de beleza, atrás apenas dos Estados Unidos e do 

Japão, conhecidos como grandes potências comerciais. [1] 

De acordo com uma pesquisa da FGV, os gastos das mulheres nos 

salões de beleza subiram mais de 7,5% só no ano passado. Isso sem 

contar as despesas com cremes, xampus, condicionadores, perfumes, 

entre outros produtos que fazem parte dos cuidados domésticos com a 

beleza. 

  A ANVISA recebe, anualmente, entre três mil e quatro mil pedidos 

de registro de produtos cosméticos. Já as notificações obrigatórias para 

produtos de grau de risco baixo chegaram a quase 70 mil em 2006. [1] 

Já as cirurgias, pesquisa feita em 2011 do Ibope em conjunto com 

a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) mostrou que no Brasil a 

cada minuto é realizada uma operação plástica, 1.700 por dia, um total 

anual de 645 mil, que só nos deixa atrás dos Estados Unidos, com 1,5 

milhão de cirurgias. Das intervenções nacionais, 65% são só cosméticas e 

as mulheres são as maiores clientes: 82%. A preferência nacional é pela 

lipo (30%), seguida pela prótese de silicone (21%). 

Por sua vez, para a anorexia e a bulimia pesquisas norte-

americanas revelam que esses transtornos têm nas mulheres 90% de seu 

alvo. A Bulimia afeta de 2% a 3% das mulheres entre 13 e 25 anos e 

metade delas sofre os sintomas mesmo cinco anos após as condições 

terem desaparecido. Em Londres, o predomínio de anorexia nervosa foi 

um caso sério em aproximadamente 200 meninas de 12 a 18 anos na 

década de 70. As estimativas mostram que no Brasil 1 em cada 250 

adolescentes sofre de anorexia. Nos EUA, essa taxa sobe para 1 em cada 

100. 

Além do consumo de medicamentos para emagrecer, como relata 

o professor Edmilson Lopes Júnior: 



 

 

“Sabe-se, extra-oficialmente, que, no ano passado, nada menos 

que dez milhões de receitas de anfetaminas foram aviadas. Mais de 90% 

das consumidoras eram mulheres. Medicação necessária para os obesos 

mórbidos, os quais não passam de 500 mil no Brasil, as anfetaminas estão 

sendo consumidas por motivos estéticos. Ou, para sermos mais precisos, 

como umaforma extrema de driblar o sofrimento social com o corpo. O 

problema é que, como toda medicação, as anfetaminas não deixam de ter 

riscos colaterais. Os acidentes vasculares afetam, em média, 16% mais os 

(na verdade, as) consumidores de anfetaminas do que o restante da 

população. Esse é um dado estarrecedor, jogado para debaixo do tapete 

pelosdiversos atores do lucrativo mercado da beleza no Brasil. 

Uma conta simples escancara como o uso cosmético das 

anfetaminas gera lucros milionários: dez milhões de receitas, para 

tratamentos que duram, em média, até três meses, significam quanto em 

termos monetários?” 

Por fim, sermos belos para quem, por que e para quê?  

 

[1] http://www.anvisa.gov.br/divulga/reportagens/110607.htm 
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