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APRESENTAÇÃO 

“... O que tenho para dizer à Universidade (...)? 

Tenho que dizer que se pinte de negro, que se 

pinte de mulato, não só entre os alunos, mas 
também entre os professores, que se pinte de 

operários e de camponeses, que se pinte de povo, 
porque a Universidade não é patrimônio de 

ninguém e pertence ao povo...” 

Ernesto Che Guevara 
  

A Enfermagem hoje no Brasil representa o maior contingente de 

trabalhadores nos serviços de saúde. A mesma é uma profissão cujo cotidiano de 

trabalho é dividido tecnicamente, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares. A 

divisão social do trabalho em Enfermagem é fato dado, sendo que esta distancia o 

trabalhador das reflexões acerca de suas ações (atos de enfermagem), torna o 

trabalho ainda mais tecnicista, fragmenta o cuidado e mercantiliza o ser humano e 

a saúde, tendo como conseqüência o distanciamento do trabalhador das questões 

políticas e filosóficas. É importante observar de que forma isso reflete na 

sociedade e de que forma o atual modelo de sociedade reflete na profissão. 

 O atual modelo de sociedade produz desigualdades, e isso não é defeito 

desse modelo, antes, é a maneira pela qual o mesmo se estabelece e se sustenta. As 

bases da sociedade capitalista neoliberal estão firmadas sobre a exploração do 

homem pelo homem, alienação do trabalho e do trabalhador. 

 Diante do atual modelo de sociedade e da atual situação da Enfermagem é 

preciso que o Movimento Estudantil se entenda e se reafirme enquanto movimento 

social e que pontue sua opção frente a este modo de organizar a sociedade vigente. 

Por isso afirmamos que disputamos hoje uma sociedade na qual o homem não seja 

alienado e explorado, onde seu trabalho seja sua maior riqueza no sentido de torná-

lo sujeito da sua própria historia e capaz de mantê-lo dignamente, uma sociedade 

onde o homem seja o objetivo e não o lucro supremo. 

 A enfermagem busca promover a mudança de sua cultura e organicidade 

através da ativação e fortalecimento de processos formativos vinculados a outros 

movimentos sociais, entidades e instituições parceiras. A fim de proporcionar o 

protagonismo e a organização dos estudantes enquanto sujeitos coletivos 

conscientes de sua opção frente ao mundo, lutadoras e lutadores do povo. 

Diante dessa Conjuntura o XXXIV ENEEn esta previsto para acontecer no 

mês de julho de 2011, no estado da Paraíba.  O XXXIV ENEEn, com público 

estimado em 400 estudantes, almeja confrontar os estudantes de enfermagem com 

a atual concepção de enfermagem, para a partir daí entendermos e trabalharmos as 

mudanças necessárias, a partir da transformação do ensino e da prática 

profissional, a principio enquanto militantes do movimento estudantil e 

futuramente enquanto profissionais, enfermeiros, socialmente comprometidos.  

Quando a enfermagem foi institucionalizada como profissão, ela se 

apresentava acrítica e passiva. Somente a partir dos anos 80 seu posicionamento 

frente ao Sistema Público de Saúde toma um rumo intelectual e político, se 

observando uma discussão do pensamento crítico e da pratica social da 

enfermagem. 

O propósito da enfermagem é oposto ao que lhe foi imposto pelo modelo 

de trabalho capitalista, fragmentado e dividido socialmente. Por conta disso se 

criou  uma fissura social e política da enfermagem em função de sua alienação, 

provindo desde sua formação acadêmica, tendenciosa ao modelo biomédico 

atrelado ao próprio desinteresse dos estudantes e profissionais pela competência 

política e social da profissão. Diagnosticamos que a enfermagem perdeu o seu 

sentido dentro de seu próprio corpo profissional. 

 Colocando ENFERMAGEM como eixo central e trabalhando seus 

aspectos referentes principalmente ao trabalho, à formação e à sociedade, 

poderemos  colocar em discussão problemática que temos visto tanto na prática, 

mediante a realidade da atuação da enfermagem no Brasil, quanto o que pudemos 

constatar na teoria. 

 Nosso objetivo é realizar um trabalho de base, conscientizando os 

estudantes do real papel da Enfermagem e suas atribuições diante da sociedade e 

do Estado, resgatando sua essência quanto à prática social e quebrando o ciclo 

vicioso da formação alienada ao modelo biomédico, hospitalocêntrico e voltado às 

necessidades do mercado de trabalho. 



 

  

 

 
Hino Nacional Brasileiro 

Composição : Francisco Manuel da Silva / Joaquim Osório Duque Estrada 

 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico o brado 

retumbante, 

E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, Desafia o nosso peito a própria morte! 

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve! 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada, 

Entre outras mil, És tu, Brasil, Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil! 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu 

profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do Novo Mundo! 

Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", "Nossa vida" no teu seio "mais amores". 

Ó Pátria amada, Idolatrada, Salve! Salve! 

Brasil, de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula, Paz no futuro e glória no passado. 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria morte. Terra adorada 

Entre outras mil, És tu, Brasil, Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil! 

 

 

 
Hino da Paraíba 

Composição : Francisco Aurélio de Figueiredo / Abdon Milanez 

 

Salve, berço do heroísmo, Paraíba, terra amada, 

Via-láctea do civismo Sob o céu do amor traçada! 

No famoso diadema Que da Pátria a fonte aclara 

Pode haver mais ampla gema: Não há Pérola mais rara! 

Quando repelindo o assalto Do estrangeiro, combatias, 

Teu valor brilhou tão alto Que uma estrela parecias! 

Nesse embate destemido Teu denodo foi modelo: 

Qual Rubi rubro incendido Flamejaste em Cabedelo! 

Depois, quando o Sul, instante, Clamou por teu braço forte, 

O teu gládio lampejante Foi o Diamante do Norte! 

Quando, enfim, a madrugada De novembro nos deslumbra, 

Como um sol a tua espada Dardeja e espanca a penumbra! 

Tens um passado de glória, Tens um presente sem jaça: 

Do Porvir canta a vitória E, ao teu gesto a Luz se faça! 

Salve, ó berço do heroísmo, Paraíba, terra amada, 

Via-láctea do civismo Sob o Céu do Amor traçada! 

 



 

  

 

ENFERMAGEM COMO PRÁTICA SOCIAL: UM EXERCÍCIO DE 

REFLEXÃO 

Alana Franco da Silva 

 

O objeto deste trabalho é a enfermagem entendida como prática social, 

decorrendo daí a pretensão de refletir acerca do significado desta expressão e de 

seu reconhecimento no âmbito do mundo do trabalho e da enfermagem como tal. 

Althusser (2002) entende por prática, todo o processo de transformação de uma 

dada matéria-prima em um produto determinado, transformação efetuada por um 

trabalho humano determinado, utilizando meios de produção adequados. O 

momento capital de toda prática é o que articula os agentes, os meios e a técnica de 

produção. A prática ligada à atividade material não é exclusiva; a prática social 

pressupõe a luta de classes, transformando a consciência do homem. Pode-se então 

relacionar a expressão prática social ao desenvolvimento de uma atividade por e 

para pessoas, para atender a uma necessidade sentida por essas pessoas (entendidas 

aqui como “ser social”). 

Em outras palavras, prática social é a ação que se desenvolve em resposta 

a um interesse e/ou necessidade da pessoa e da sociedade, exercida por seus 

praticantes sobre o objeto do seu fazer, através da qual estabelecem relações, 

aplicam o seu saber como forma de transformar uma realidade concreta. Esses 

praticantes, ao participar desse processo de transformação, ocorrem o mesmo 

consigo. É nesta perspectiva, que discutiremos a Enfermagem como prática social. 

Na primeira metade do Século XIX, as mulheres enfermeiras estavam 

distribuídas em dois espaços distintos: o primeiro poderia ser descrito como aquele 

que se reorganizava nos hospitais do início do capitalismo, exercendo sua prática 

em péssimas condições, distante do conhecimento e do respeito que haviam 

acumulado nos primórdios da civilização. O segundo era o mundo religioso, onde 

trabalhavam em situação de submissão, dentro das Instituições Religiosas, como 

ajudantes daqueles que curavam enfermos. 

Houve na segunda metade desse século, um movimento de resgate ao 

trabalho desenvolvido pelas enfermeiras, liderado por Florence Nightingale. Nesta 

fase, a Enfermagem passa por uma fase de “redefinição” onde sua prática passa a 

ser descrita como “ciência, arte, ideal”. Nesta nova performance, dedicavam-se a 

cuidar dos doentes institucionalizados, muito embora as mulheres enfermeiras não 

tivessem abandonado totalmente a prática do cuidado domiciliar. Florence 

Nightingale, na medida de suas possibilidades tentou estabelecer um novo estatuto 

para a Enfermagem, sendo altamente favorável à lógica econômica que se 

instalava. Poderíamos especular que ao se categorizar como IDEAL alia o trabalho 

ao ideal cristão de servir sem recompensas materiais; ao se colocar como ARTE, 

encontra o caminho para o desenvolvimento de técnicas que está associada aos 

princípios científicos constituíam o seu saber específico (CIÊNCIA). Sobre esta 

nova explicação para o que é enfermagem poderíamos ainda argumentar que ao 

defini-la como Ciência, Arte e Ideal, foi possível colocá-la no patamar das 

profissões, reconquistarem saberes que lhe tinham sido expropriados e assegurar-

lhe respeito e credibilidade.  

Por outro lado, ao assim compreender a enfermagem, nos parece que 

houve a vontade de excluí-la do que Marx considerava como Trabalho 

Improdutivo e que dizia respeito aos serviços prestados às pessoas para garantir-

lhes a sobrevivência: o trabalho doméstico, a educação, o cuidado com as crianças, 

com os velhos e os doentes. Sendo vista como Arte e Ciência, a enfermagem 

parece não se ver como trabalho, como “prática social”, mesmo que continue 

guardando aquele princípio de atividade exercida por pessoas, para pessoas, de 

acordo com suas necessidades. 

O Século XX trouxe para o trabalho em geral e em saúde particularmente 

o aprimoramento tecnológico dos instrumentos de trabalho e na Enfermagem este 

aprimoramento aconteceu na busca pela cientificização do seu saber, na tecnização 

do cuidado de enfermagem e no domínio dos equipamentos de ponta. No entanto, 

o entendimento da enfermagem como um trabalho tem sido retardado em razão 

dos processos de „idealização‟ e „ideologização‟ desta área e do positivismo que 

tem guiado a prática na saúde e na enfermagem e, conseqüentemente a produção 

intelectual correspondente a essa área”. A importância da concepção de trabalho na 

enfermagem só foi possível a partir de dois marcos: o primeiro foi a difusão das 

idéias de enfermeiras norte americanas na forma das teorias de enfermagem e, o 

segundo, no Brasil foi a influência do estudo de Donnangelo, em 1979 que muito 

contribuiu na discussão sobre „Enfermagem e Estrutura Social realizada por Ivete 

Oliveira no XXXI Congresso Brasileiro de Enfermagem(CBEn) em 1979. 

Entender a Enfermagem como uma prática social não significa 

desprestigiá-la, pelo contrário, visualizá-la “ombro a ombro” com as demais 

profissões que dividem o trabalho de produzir serviços de saúde. Acreditamos 

mesmo que entender Enfermagem como prática social é admitir a possibilidade de 



 

  

 

levá-la a sair de sua confortável cápsula de assepsia e neutralidade acadêmica, de 

poucas trocas e poucas problematizações em relação ao presente, a fim de se 

dirigir a todos. Sair das salas de aula e dos ambientes terapêuticos e se ocupar 

também dos meios de comunicação, se obrigando a negociar, articular, brigar, para 

se fazer compreender e ser aceita por toda a população. Como uma profissão tal 

quais tantas outras com quem partilha a responsabilidade de prestar assistência à 

saúde das pessoas. 

Compreender Enfermagem como uma prática social quer dizer 

compreendê-la como uma profissão dinâmica, sujeita a transformações 

permanentes e que estão continuamente incorporando reflexões sobre novos temas, 

problemas e ações, porque seu princípio ético é o de manter ou restaurar a 

dignidade do corpo em todos os âmbitos da vida. Acreditamos que a compreensão 

da Enfermagem como uma prática social, historicamente construída, nos permitirá 

ainda ampliar a nossa visão crítica sobre a organização e implementação do 

processo educacional, estreitando as distâncias entre a academia e os serviços. Esta 

atitude propiciará o alargamento dos horizontes da pesquisa, criando o ambiente 

propício para testagem do conhecimento próprio da profissão, ao tempo em que 

ampliará a possibilidade de aprofundarmos a nossa capacidade organizativa, 

conforme nos sentirmos mais solidários com nossos pares e capazes de reconhecer 

os mecanismos que nos oprime e nos encapsula em nosso próprio umbigo. 

Além disso, se nos considerarmos mesmo gente que cuida de gente, como 

ensinava Wanda Horta, poderemos aprimorar o nosso produto – o cuidado de 

enfermagem – e poderemos traçar alianças com as pessoas de quem cuidamos, 

aprendendo com elas qual o cuidado que desejam, como e quando deve ser feito, 

trocando com elas experiências que transformarão a elas e a nós. 

Finalizando podemos dizer que entender a enfermagem como prática 

social é considerá-la como um trabalho necessário e de interesse da sociedade, 

inserido no processo de trabalho que produz serviços em saúde, exercido pelos 

enfermeiros (as), técnicos (as) e auxiliares de enfermagem e cujo produto final é o 

cuidado de enfermagem à pessoa no seu processo saúde-doença. 

 

 TREZZA, M.C.A.F et al. Enfermagem como prática social: um exercício 

de reflexão. Rev Bras Enf, v.61, n.6. Brasília, DF: 2008. 

 

 

INFLUÊNCIAS DOS CURRÍCULOS DE ENFERMAGEM NA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: REFLEXÕES SOB A PERSPECTIVA DO 

MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO 

Nara Fabiana Mariano 

Os currículos mínimos apontam histórica e comparativamente mudanças 

progressistas embasadas na conjuntura política e econômica vigente em cada 

período. Vemos no campo da Educação em Enfermagem um dos vários eixos para 

as transformações dos paradigmas da existência humana, sendo os Currículos e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais instrumentos que possibilita os profissionais de 

Enfermagem a compreender o que ocorre na sociedade, ampliando sua visão sobre 

o mundo em que está inserido, podendo desconstruir mitos, formar profissionais 

comprometidos socialmente, capazes de programar medidas que venham de 

encontro com as necessidades da classe trabalhadora e é isso o que concerne a 

Enfermagem como Prática Social. 

Quando se tem ciência disto, não se consegue mais atuar nos campos de 

atividades práticas e estágios durante a graduação sem desviar os olhares para as 

condições humanas colocadas, a miséria, a fome, o desemprego, a morte, a 

criminalidade e correlacioná-las com o atual modelo de sociedade. Começamos a 

aprofundar leituras sobre o histórico da Saúde no Brasil e no mundo e o papel 

desempenhado pela Enfermagem nesses cenários.  

Percebemos que durante o curso de graduação, nossa formação ainda é 

majoritariamente curativista, voltada para a atenção complexa, serviços 

secundários e terciários, e nos frustramos inúmeras vezes por vislumbrarmos que 

como Enfermeiros, continuaríamos atuando no binômio saúde – doença, não 

conectados com outras variáveis sociais, e mesmo assim os problemas da vida da 

classe trabalhadora continuariam existindo. 

Com o declínio dos serviços de saúde pública e o avanço da assistência 

hospitalar a enfermagem, que era eminentemente de saúde pública sob a égide da 

organização das Enfermeiras do Departamento Nacional de Saúde Pública 

(DNSP), passa agora a ocupar a rede hospitalar majoritariamente privada, 

empresarial e lucrativa, atendendo aos interesses capitalistas, deixando de lado a 

preocupação com os problemas básicos da saúde, o que fortaleceria seu papel de 



 

  

 

ator social, comprometido com a prática social e política, e trilhando um caminho 

para dominar as técnicas avançadas em saúde em razão a evolução científica. 

Atualmente, no Brasil, os currículos de graduação em enfermagem são 

norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES n°. 3, de 7 

de novembro de 2001), tendo como suporte a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, cuja regulamentação trouxe interferências importantes nas 

Instituições de Ensino Superior, determinando mudanças significativas em suas 

estruturas e conseqüentemente afetando toda a conformação dos cursos de 

graduação. Dentre as principais alterações destacam-se: os diferentes graus de 

autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira e a substituição do 

currículo mínimo por estruturas curriculares apoiadas em Projetos Políticos 

Pedagógicos. 

No currículo mínimo de Enfermagem vemos caracterizado esse momento 

histórico em vários momentos, tais como, ...“adequado à formação de um 

profissional capacitado a exercer as atividades (...) na forma requerida pelo meio 

brasileiro”..., ou ainda no trecho, “fornecer ao enfermeiro um conhecimento 

científico básico que lhe permita não só aprender a executar as técnicas atuais mais 

avançadas, ensino tecnicista, relacionada com a enfermagem, como acompanhar a 

evolução que estas irão sofrer, inevitavelmente, em razão a abertura para o capital 

internacional, pela razão da evolução científica” .  

É importante lermos as entrelinhas do que está escrito neste parecer. 

Trechos escritos no parecer de 1972 deixam claro como deve ser conduzida à 

formação da enfermeira para atender “as necessidades da sociedade brasileira”, ou 

seja, para atender demandas do modelo de sociedade capitalista. Tais necessidades 

seriam a formação da enfermeira “ajustada” com as necessidades do meio 

brasileiro, ou seja, ao regime ditatorial e a abertura de mercado, de forma que 

possibilite dar respostas à evolução científica que acontecerão inevitavelmente. 

Ainda no primeiro trecho citado, é colocado que a formação do enfermeiro deve 

ser “requerido” pelo meio brasileiro, ou seja, o meio requerido ao padrão de 

desenvolvimento capitalista. 

O Parecer no 314/94 nega prioritariamente a formação fragmentada, 

altamente especializada, tecnicista, voltado para área hospitalar através das 

habilitações, pautando inicialmente a formação de profissionais generalistas e 

determina que as especializações lato e stricto senso ocorram na pós-graduação. 

Propicia e reafirma a necessidade de se entender o momento histórico vivenciado, 

ou seja, a tentativa da redemocratização do país e apresenta para o Projeto Político 

Pedagógico da Enfermagem.   

Ainda na década de 80 vivemos o levante do Movimento pela Reforma 

Sanitária, através da 8ª Conferencia e da Constituição Federal de 1988 que veio 

reconhecer a saúde enquanto direito e dever do Estado. Cria também o Sistema 

Único de Saúde, instituindo seus princípios: universalidade, equanimidade, 

hierarquização, integralidade, de e resolutividade das ações de saúde, em todos os 

níveis de assistência e o novo currículo deveria dar respostas para a consolidação 

do SUS. 

Os conteúdos relativos à Saúde Pública, excluídos do currículo mínimo 

anterior, retornaram sob a designação de Saúde Coletiva. Entretanto, manteve-se a 

subdivisão em especialidades médicas na área temática Assistência de 

Enfermagem, evidenciando a dificuldade de ruptura com a matriz flexneriana que 

orientou o ensino de Enfermagem desde seu início no Brasil. 

Os principais objetivos da Diretriz Nacional Curricular é formar a(o) 

Enfermeira(o) generalista, humanista, crítica e reflexiva, capaz de conhecer e 

intervir sobre os problemas/situações de saúde-doença mais prevalentes no perfil 

epidemiológico nacional, com ênfase na sua região de atuação, identificando as 

dimensões bio-psico-sociais dos seus determinantes. Capacitado a atuar, com 

senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor 

da saúde integral do ser humano. O que entendemos como formação generalista, 

crítica e reflexiva? Na descrição sob as competências e as habilidades que a 

formação necessita garantir vemos que a (o) Enfermeira (o) seja capaz de pensar 

criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os 

mesmos.  

O impacto do receituário neoliberal incrementado pela associação da 

burguesia nacional com a internacional e a conseqüente superexploração do 

trabalho sobre a saúde do trabalhador pode ser verificado em dois exemplos muito 

perversos. Um elemento visível é a violência urbana, que presenciamos a todo o 

momento, no nosso cotidiano, e que é um fenômeno intimamente ligado ao quadro 

de desigualdades que se instalou no país, que não estão ligados somente a pobreza. 

Em 2006 as causas de morte por homicídio, suicídio e agressões foram a segunda 

maior causa de mortes, quase equivalentes às neoplasias, configurando a violência 

como um grave problema de saúde pública.  



 

  

 

Será que a formação em Enfermagem garante a visão crítica da sociedade? 

Acreditamos que isso se dará através da prática da leitura concreta das situações 

vividas, análise da realidade partindo de um contexto social, de uma conjuntura 

macro e micro social e política, sendo estes o papel das disciplinas de Sociologia, 

Antropologia e as da Saúde Coletiva. 

Nossa formação ainda se furta em realizar esse debate, e mesmo que se 

aprofundássemos nossa visão e formação para esse viés, apontamos que não é 

somente dentro do campo de formação e de trabalho que a Enfermagem 

configurará soluções para essa necessidade. Para conseguiremos solucionar o 

aumento da exploração do trabalho, as desigualdades, a miséria e a fome, é 

necessário se organizar em espaços políticos como Sindicatos, Associações 

Docentes, Espaços de Representação Estudantil, nos movimentos populares e nos 

partidos, a partir destas articulações a Enfermeira poderá identificar a saúde como 

um direito que está sendo cada vez mais retirado. Entretanto na formação em 

Enfermagem ainda é baixo o desenvolvimento a responsabilidade social, 

caracterizado pelo modelo de sociedade que passamos que pauta a individualismo, 

a sectarização, a meritocracia, a competição e a fragmentação da formação. 

A universidade exerce um importante papel social, visando à construção 

do conhecimento científico e de formas de interação com a prática mediante 

condições que estimulam a reflexão, a capacidade de observação, análise crítica de 

idéias e a formulação de pressupostos. Para isso, deve propiciar atividades que 

possibilitem aos estudantes o desenvolvimento de atitudes e ações crítico-

reflexivo, tendo com objetivo a formação de estudante/pessoa/cidadão. 

 Na universidade, lançamos mão dos saberes acumulados que nos 

antecederam, para compreender e responder aos problemas sociais que nos 

defrontamos no cotidiano e para enfrentar os desafios de compreender porque as 

coisas são como são, de como devemos agir, que decisão tomar, etc. Os Currículos 

Mínimos e as Diretrizes Curriculares demonstram tentativas em cada contexto 

histórico e social de superar as contradições que concernem a Enfermagem.  

A enfermagem como prática social requer o posicionamento dos 

enfermeiros como agentes políticos e não apenas como agentes técnicos 

desprovidos de caráter questionador, de apreensão correta da realidade e da 

compreensão própria de seu papel como transformador da sociedade e nesse 

sentido os Currículos precisam ser cada vez mais aprimorados em conjunto com as 

entidades políticas da Enfermagem e dos movimentos políticos nacionais que 

lutam pela educação. 

 

PRIVATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

“Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. 

É da empresa privada o seu passo em frente, 

seu pão e seu salário. 

E agora não contente querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o 

pensamento, que só à humanidade pertence.” 
1 

 

Os analistas da educação brasileira afirmam que somente no final do 

Império e começo da República delineia-se uma política educacional estatal, fruto 

do fortalecimento do Estado. Até então, a política educacional era feita quase que 

exclusivamente no âmbito da sociedade civil, pela Igreja Católica.  

Durante a Colônia (1500-1822), a educação assegurava o domínio dos 

portugueses sobre os índios e os negros escravos. No final deste período e durante 

o Império (1822-1889), delineia-se uma estrutura de classes, e a educação, além de 

reproduzir a ideologia, passa a reproduzir também a estrutura de classes. A partir 

da Primeira República (1889-1930), ela passa a ser paulatinamente valorizada 

como instrumento de reprodução das relações de produção  

Até os anos 20, a educação brasileira comportou-se como um instrumento 

de mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e político 

utilizavam-na como distintivo de classe. As camadas médias procuravam-na como 

a principal via de ascensão social, prestígio e integração com os estratos 

dominantes. Nesta sociedade, ainda não havia uma função educadora para o nível 

médio e primário, razão pela qual eles não mereceram atenção do Estado, senão 

formalmente. A oferta de escola média, por exemplo, era incipiente, restringindo-

se, praticamente, a algumas iniciativas do setor privado.  

Os primeiros cursos e academias de ensino superior no Brasil surgem em 

1808, após a chegada da família real ao Brasil, destinados, essencialmente, a 

formar profissionais para o Estado. Devemos observar que o nosso ensino 

superior, ao se constituir, lançou suas raízes históricas, culturais e pedagógicas em 

modelos institucionais europeus. No período da industrialização dependente, como 

forma de se manter a continuidade da dependência cultural em relação ao exterior, 

manteve-se a conexão básica da escola superior com a transplantação de 



 

  

 

conhecimentos, como ocorria no período colonial e monárquico. As universidades, 

durante o neoliberalismo, foram re-conceituadas como instituições desvinculadas 

da pesquisa, preferencialmente privadas e “autônomas” e, sobretudo, orientadas 

para atender as necessidades de um mercado configurado pela polarização da 

economia mundial.  

Nesse cenário, a educação superior, de direito social passa a ser encarada 

como um serviço, e como tal passível de ser comercializável. Não obstante, todas 

as medidas de Reforma Universitária, já implementada ou que ainda podem ser 

implementadas, contribuem para o sucateamento crescente das Universidades 

públicas, ao mesmo tempo em que favorecem a expansão do setor privado de 

educação superior. No Brasil, a Universidade pública, decorrente de seu processo 

histórico, vem configurando-se em um caráter elitista, sendo um instrumento de 

reprodução da força de trabalho e das relações de produção, pois, o conhecimento 

produzido na universidade reproduz as desigualdades da sociedade dividida em 

classes e favorece unicamente a classe dominante.  

Aos poucos, e de forma silenciosa, a Universidade vem sendo vendida em 

lotes para o interesse privado, dando uma falsa ideia de melhoria do ensino público 

e colocando para debaixo dos panos o caráter de precarização e sucateamento 

dessas políticas. Os argumentos mais comuns que procuram justificar a presença 

dessas entidades no interior da universidade pública são a falta de agilidade das 

regras do setor público e a necessidade de diversificar a captação de recursos para 

as universidades. Um estudo detalhado de vários casos mostra que essas 

argumentações são falaciosas. Na verdade, constituem-se em meios de 

transferência de dinheiro público para o setor privado, para propiciar, em alguns 

casos, complementações salariais vultosas para os seus integrantes e para 

desrespeitar o bom trato do dinheiro público. Ao contrário do que é 

frequentemente alardeado, não são instâncias de transferência de recursos privados 

para o setor público, pois boa parte de seus ganhos são auferidos via sua 

contratação pelo setor público. Trazem, portanto, para dentro da universidade 

pública um caráter mercantil incompatível com a natureza do trabalho acadêmico e 

com a responsabilidade social que essa deve ter. 

Como se não bastasse essa venda em lotes da nossa Universidade pública, 

o governo também cria de decretos, projetos de lei, resoluções e portarias, que 

engordam o modelo de precarização do ensino superior. Implementado no governo 

Lula, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), caracteriza-se como em 

geral, entre os quis há dois decretos e duas portarias interministeriais que dão 

continuidade à reforma universitária e podem trazer conseqüências negativas para 

a educação superior. O Decreto nº 6.096/07 cria o REUNI e o nº 6.095/07 cria os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, ambos editados no 

final de abril de 2007; as portarias interministeriais nº22/07 e nº224/07 criam e 

consolidam o banco de professores equivalentes, quem vêm para precarizar o 

trabalho docente. 

O REUNI segue uma lógica mesquinha, pois visa gerar estatísticas 

positivas compensando a falta de investimentos nas instituições de ensino superior 

– IES com a precarização do trabalho docente, tornando o ensino cada vez mais 

superficial. Com metas numéricas definidas, mas sem os recursos necessários, a 

proposta do governo não será capaz nem mesmo de melhorar as já precárias 

condições em que se encontram praticamente todas as universidades públicas 

brasileiras e, menos ainda, acolher satisfatoriamente os novos estudantes. Sem 

aumento real dos investimentos na educação superior, o governo não possibilitará 

o acesso com garantia a permanência. 

 Os IFET também afetarão a educação superior, pois poderão ser 

responsáveis pela formação dos professores de matemática, física, biologia e 

química, dentre outras disciplinas. Ou seja, acabarão por esvaziar as faculdades de 

educação e licenciaturas das universidades, promovendo, muito provavelmente, 

uma formação ainda mais tecnicista dos professores dessas áreas. Como nos IFET 

não há cursos de bacharelado dessas disciplinas e seus docentes não têm formação 

pedagógica, tais instituições não estão preparadas para oferecer bons cursos de 

formação de professores. 

 Apesar do discurso de respeito à autonomia universitária, os decretos 

pressionam os dirigentes universitários a aderirem às suas regras com a promessa 

de aumento de verbas. As drásticas alterações previstas pelos decretos e portarias 

interministeriais, no entanto, nem sequer podem ser discutidas pela comunidade 

universitária devido aos prazos exíguos estipulados pelo MEC. 

O processo de desmonte do Ensino Superior Público, entretanto, já é 

antigo. A forma como desvirtuou bandeiras históricas do movimento de educação, 

no entanto, é que é nova. Lula, sob o discurso de envolver o conjunto da sociedade 

na construção dessa Reforma, agarrou reivindicações antigas (como maior acesso 

às universidades, ensino gratuito e de qualidade, pesquisa voltada para os 

problemas da maioria da sociedade, sistema de avaliação que localizasse 



 

  

 

debilidades e apontasse alternativas, maior assistência estudantil, etc) e converteu 

seu sentido para os interesses abusivos do capital financeiro. Isso gerou uma 

confusão tremenda: da desorganização dos movimentos à adesão ao atual sistema, 

que, como sabemos, trabalha exclusivamente na lógica da exceção e da exclusão. 

Lei de Inovação Tecnológica: Possuindo relação direta com a pesquisa 

produzida nas universidades, foi aprovada, em dezembro de 2004, a Lei 10.973 

encaminhada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, conhecida como Lei de 

Inovação Tecnológica. Esta Lei tem como objetivo central, alinhar as pesquisas 

produzidas nas Universidades Públicas com os interesses das grandes empresas. 

No seu Artigo 3º, já se diz claramente como o Estado pode apoiar as alianças entre 

o direito privado e instituições públicas.  

O artigo prevê parcerias na produção de conhecimento, bem como a 

utilização de laboratórios e equipamentos das universidades públicas por essas 

empresas. Além disso, é regulamentada uma possível remuneração extra recebida 

pelos pesquisadores envolvidos com projetos lucrativos (artigo 8º §2º). Isso 

contraria a lógica na qual a produção de conhecimento nas universidades tenha 

caráter estritamente público, já que as estimula favorecer a pesquisa que gera 

lucro. A idéia é o Estado aplicar cada vez menos nas universidades, transferindo 

esse gasto para as empresas privadas, que vão querer benefícios como 

contrapartida. Assim, em vez do conhecimento produzido na universidade estar a 

serviço da sociedade, servirá para que grandes empresas aumentem cada vez mais 

seus lucros, sem nenhuma vantagem para a sociedade como um todo. 

O Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior), Lei n° 

10.861/04, foi a primeira lei constituinte da reforma universitária a ser aprovada. E 

isto não se dá à toa. Um sistema de avaliação como o SINAES, no modelo de 

educação defendido por quem quer transformar direitos em mercadoria, é de 

fundamental importância. Uma avaliação de verdade deve apontar caminhos, 

indicar os problemas e servir como instrumento a serviço da qualidade de ensino. 

Resultados negativos numa avaliação das universidades públicas devem ser 

entendidos como motivo para adequar o financiamento, contratar mais professores, 

etc. – afinal o Estado brasileiro é responsável pela garantia do direito à educação 

superior pública e de qualidade.  

Já nas particulares, o Estado deve adotar uma postura reguladora dura, 

obrigando-as a se comprometerem com padrões de qualidade de ensino, 

democracia interna, com a assistência estudantil, etc. O Sinaes, entretanto, vai em 

caminho diverso. Este projeto coloca o Estado como “regulador” também das 

instituições públicas, seguindo a lógica exclusiva do “controle de qualidade” e de 

desresponsabilização deste na manutenção do direito à educação. 

Ensino a Distancia: O governo Lula sempre declara a sua suposta 

prioridade em ampliar o ensino superior público. Contudo, se não há expansão de 

verbas, como esta ampliação poderia se sustentar? Provavelmente através do 

ensino à distância, previsto no Artigo 5º do projeto. Ele será aplicável a qualquer 

curso superior, inclusive em cursos de formação de professores. Ora, como é 

possível graduar professores que não tenham tido a experiência da relação 

presencial professor-estudante? O ensino à distância está presente em toda a nossa 

vida moderna, mas a formação presencial é determinante para a garantia da 

qualidade do ensino superior brasileiro. Mais uma vez as estatísticas eleitoreiras 

são mais importantes do que as necessidades do povo brasileiro. 

Abertura para o Capital Estrangeiro: Um grande marco do PL, feito 

segundo as recomendações do Banco Mundial, foi a inclusão da educação 

brasileira no lucrativo mercado educacional internacional. O projeto admite que 

30% do capital votante das instituições privadas seja estrangeiro, situação que se 

torna ainda mais sombria com a regulamentação do ensino superior à distância. 

Um dos maiores problemas do ensino superior brasileiro é a imensa 

fragmentação das suas instituições, divididas em universidade, centro universitário 

e faculdade – característica reafirmada pelo PL (Seções II, III e IV). Segundo o 

projeto, somente as universidades são obrigadas a garantir a indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão, o nosso famoso tripé acadêmico que liga o 

aprendizado à produção de conhecimento e ao retorno deste à sociedade. Centros 

universitários e faculdades, que concentram 77% das matrículas não são obrigados 

a oferecer este tripé, característica fundamental para a qualidade de um curso 

superior. 

Obviamente, esta fragmentação serve perfeitamente ao empresariado da 

educação, pois o oferecimento do tripé prejudica os seus vultosos lucros. Se 

houvesse preocupação na garantia da excelência acadêmica, seria cobrado de todas 

as instituições o caráter universal, o tripé acadêmico, a qualificação docente. 

Atualmente, têm sido acaloradas as discussões acerca do projeto 

“Universidade Nova”. O projeto que pode entrar pelos IFETs, apesar do nome, tem 

idéias muito antigas e de cunho neoliberal, já apresentada pela Academia 

Brasileira de Ciências e no Consenso de Bolonha. Seu mote principal é criar 



 

  

 

“bacharelados interdisciplinares”, cursões de três anos que ofereceriam uma 

formação vaga em humanidades, artes, tecnologia ou ciência. Já com o diploma 

inútil na mão, o estudante poderia fazer um curso profissional (de 2 a 5 anos de 

duração), uma licenciatura específica ou um mestrado.  O projeto traz de volta o 

fantasma dos ciclos básicos ranqueadores, que obrigava os estudantes a 

competirem duramente entre si para conseguir vagas nas profissões desejadas.  

Cria profissionais de dois tipos, o primeiro com o diploma do bacharelado 

vago - destinado à maior parte da população, em especial a parcela mais pobre, que 

enfrenta mais dificuldades no ensino básico – e o segundo, muito mais elitizado, 

para aqueles que puderem “sobreviver” à competição do ciclo, às suas salas de 

aula lotadas e ao seu atendimento impessoal. Estes bacharelados seriam o carro 

chefe de uma política de expansão intensa no ensino superior público, utilizando 

vastamente o ensino à distância para ampliar vagas sem necessidade de melhorar a 

infra-estrutura e de contratação de docentes e de servidores. Finalmente, o projeto 

aplica uma lógica completamente empresarial, preparando o estudante para 

enfrentar a incerteza e a flexibilização na profissão (leia-se desemprego e falta de 

direitos trabalhistas), características previstas pela Unesco em seu documento 

Tendências da Educação. 

Após ler tanto sobre os ataques que a universidade brasileira vem 

sofrendo, você deve estar se perguntando sobre o quê, afinal, nós defendemos para 

o ensino superior. A educação deve ser um instrumento essencial para a 

autodeterminação e soberania dos povos. Para isso, qualquer instituição de ensino 

superior deve estar ligada à sociedade e dar respostas às suas contradições e 

necessidades. Daí vem a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Pois somente quando o aprendizado e a produção de conhecimento são 

feitos cotidianamente em conjunto com a sociedade, é que a universidade ganha 

auto-reflexão crítica e contribui para a emancipação social. 

Contudo, sabemos que a situação do nosso ensino superior hoje é muito 

diferente disso. A grande maioria das nossas instituições de ensino superior é 

particular que não garantem pesquisa e extensão, e seu interesse público pode ser 

medido já a partir das abusivas mensalidades que cobram. Um primeiro passo para 

resolver esta questão seria exigir destas instituições os mesmos critérios de 

qualidade apontados para as públicas: tripé acadêmico, democracia interna, 

liberdade de organização sindical e estudantil, assistência estudantil, etc. Todos 

estes requisitos esvaziam a concepção mercadológica e lucrativa de educação. 

 A universidade pública, por cuja expansão com qualidade estudantes e 

professores vem lutando há muito tempo, não pertence aos seus dirigentes, nem ao 

governo de plantão. Foi construída num tempo relativamente curto, pelo esforço de 

toda a sociedade e pelos que nela trabalham e estudam há gerações. São essas as 

forças que não permitirão que patrimônio tão valioso seja apropriado privadamente 

e desmontado no seu âmago. 

 

 

1 Bertold Brecht. A PARTE EM NEGRITO E ITÁLICO É A PROPOSTA DE 

NOME PARA A MESA. 
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PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

“Me cansei de lero lero 

Dá licença mas eu vou sair do sério 

Quero mais saúde 

Me cansei de escutar...” 

 

Toda concepção é uma constatação social que apresenta ao menos duas 

dimensões fundamentais que precisam ser compreendidos, uma técnica e outra 

política, de tal forma que também a categoria saúde emerge a partir de sua 

elaboração por sujeitos, no movimento histórico das relações sociais nas diferentes 

formações sociais. A construção da concepção de saúde também tem por base o 

modo de produção que, em seu atual modelo capitalista, vem aumentando os 

impactos negativos na saúde, gerando a precarização dos serviços e prestação de 

saúde à sociedade. 

 Apesar da consolidação do conceito de saúde como direito do cidadão e dever 

do Estado e das conquistas jurídico-institucionais (Constituição Federal de 1988 e 

Lei Orgânica da Saúde/Leis 8.080/90 e 8.142/90), a política de saúde no Brasil, na 

década de 90, passou por momentos distintos em relação à reforma sanitária. Num 

primeiro momento, as proposições de saúde como direito social e o SUS são 



 

  

 

questionados pela ideologia conservadora e, num segundo, aparecem propostas de 

normatizações visando consolidar a contrarreforma na saúde. 

 Com o Movimento Reforma Sanitária, na década de 70, colocou-se em 

pauta uma nova perspectiva de saúde, na qual a saúde é a resultante das relações 

sociais que os homens estabelecem em sociedade e destes com a natureza, no 

processo de produção e de sua existência, ou seja, a saúde estaria inserida numa 

transformação social, com novas relações de trabalho, educação, condições de 

moradia e lazer e por isso não se restringindo apenas ao setor da saúde.  Contudo, 

com os vários processos de reforma do Estado, que continuam em curso no Brasil à 

implementação de reformas neoliberais que objetivavam reduzir o tamanho do 

Estado Brasileiro, estreitar suas áreas de atuação e cercear sua capacidade de 

realização de transferência de renda por meio da diminuição dos gastos sociais, 

privatizações de empresas públicas e redução dos serviços públicos, entre outros. 

Entre as várias iniciativas adotadas, está a criação de organismos privados para 

administrar serviços públicos, tais como as Organizações Sociais (OS) e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Na gestão, a 

proposta é uma modernização da saúde pública através da implementação das 

Fundações Estatais de Direito Privado (FEDP), onde será possível organizar todo o 

trabalho e gestão em saúde através de parâmetros da administração privada, regida 

pela exploração do trabalho, autonomia financeira e pela relação público-privada 

(PPP – Parceria Publico Privada - Lei n
o
 8.987/1995), através das parcerias com o 

capital privado. 

E a privatização não para por ai. Fechando seu mandato, o presidente Lula 

assinou a medida provisória 520 (MP 520), que cria a “Empresa Brasileira de 

Serviços Hospitalares” (EBSERH), sendo caracterizada pela medida como uma 

sociedade anônima de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), com patrimônio próprio e capital social 100% da União e sede em 

Brasília, a empresa poderá manter escritórios em outros estados, além de 

subsidiárias regionais. A desculpa dessa vez foi dizer que a EBSERH irá apoiar na 

prestação de serviços médico-hospitalares, laboratoriais e de ensino e pesquisa nos 

hospitais universitários federais, tendo como objetivo resolver problemas na 

contratação de trabalhadores para esses hospitais, hoje em grande parte fornecidos 

por intermédio das fundações de apoio das universidades. 

Apesar de ligada ao MEC, a MP deixa claro que a empresa pode administrar 

e celebrar contratos com qualquer unidade de saúde não só os hospitais 

universitários. Em seu Artigo 4º podemos ver, dentre suas competências: 

administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 

médico-hospitalar e laboratorial à comunidade, no âmbito do SUS; prestar, às 

instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres, serviços 

de apoio ao ensino e à pesquisa, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 

no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu 

estatuto social; apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições 

federais de ensino superior e a outras instituições congêneres, cuja vinculação com 

o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária 

essa cooperação, em especial na implementação da residência média 

multiprofissional nas áreas estratégicas para o SUS; prestar serviços de apoio ao 

processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições 

congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de 

indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas. Isso tudo 

se traduz numa possibilidade aberta para o interesse privado de administrar não só 

os hospitais universitários, mas, qualquer unidade hospitalar no âmbito do SUS 

através de contratos de gestão. 

 Essas ações demonstram, claramente, a intenção de se diminuir cada vez 

mais a responsabilidade do Estado com o que é público, ampliando o horizonte 

para a atuação de setores privados sobre determinados serviços. Na medida em que 

se abrem brechas para que serviços essenciais à população passem a ser 

privatizados, dando aos empresários a administração dos bens e serviços públicos, 

temos uma precarização da saúde, pois, essa passa a ser um bem com valor de 

mercado, um produto, e quanto mais caro for esse produto, mas lucro terá o 

empresário, ou seja, com o interesse privado gerenciando a saúde, seu valor vai ser 

aumentado, tornando-se assim, inacessível para a população. 
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A ENFERMAGEM E AS RELAÇÕES DE GÊNERO 

Manoel Adauto ¹ 

 

São notáveis as conquistas da enfermagem no que diz respeito ao 

reconhecimento social da profissão, porém esse reconhecimento está longe do 

merecido visto a relevância de suas atividades para o conjunto da sociedade. Um 

dos fatores para essa falta de valorização é pelo fato das práticas, atribuídas à 

enfermagem, no século XIX serem desenvolvidas por religiosas e escravas 

(MOREIRA, 2000). 

Porém nada tem mais influência na percepção social da profissão que a 

reprodução dos padrões de dominação e opressão de gênero feminino pelo 

masculino, já que a massa de profissionais de enfermagem ainda é 

predominantemente composta por mulheres historicamente submetidas à opressão 

patriarcal reproduzida na família, sociedade e relações trabalhistas.  

Para compreensão dessas relações entre homens e mulheres no meio 

social, e consequentemente no campo do trabalho, precisamos entender o conceito 

analítico de gênero. O termo gênero é utilizado para indicar a construção sócio-

cultural do que é ser homem e ser mulher, numa sociedade e uma determinada 

época. Diferenciando gênero de sexo, sexo é usado para demonstrar as 

características biológicas dos homens e das mulheres, características que são 

geneticamente determinadas. Segundo Christiane Campos (2003), quando 

nascemos somos apenas macho ou fêmea e ao longo da vida vamos aprendendo a 

ser homem e mulher. Isso significa que cada um (a) de nós, além de sermos 

geradas (os) por um pai e uma mãe, é construído (as) a partir de uma sociedade em 

seu tempo e lugar. Por isso somos seres sociais. 

Para uma análise mais aprofundada das questões que cercam as diferenças 

entre os gêneros, por conseguinte os reflexos dessas na enfermagem é preciso 

identificar como esses padrões são reproduzidos na sociedade (o que é papel de 

homem e papel de mulher culturalmente determinado).  

Com a ascensão da burguesia no século XVIII as famílias se fecham em si 

e começa a separação entre local de trabalho e local de residência. Nesse momento 

o campo do trabalho era regido pela frieza, racionalidade, calculismo, 

competitividade e liderança características historicamente atribuídas aos homens. 

Para as mulheres, que eram vistas como seres emotivos, delicados, frágeis, 

cuidadosas e pacientes ficavam incumbidas dos afazeres do lar, da criação e 

educação das(os) filhas(os). Além disso, era economicamente viável que as 

mulheres ficassem em casa já que não necessitaria de novos postos de trabalho e 

nem seria preciso pagar pelos serviços no lar já que as mulheres não eram 

remuneradas por isso (ENGELS, 1995).
 

Engels (1995) em seu livro “A origem da família, da propriedade e do 

Estado”, dizia:  

“O primeiro antagonismo de classes da história coincide com o 

desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher, unidos em 

matrimônio monógamo, e a primeira opressão de uma classe por outra, com a do 

sexo feminino pelo masculino”.  

A abertura do campo de trabalho para as mulheres levou consigo todas as 

relações de poder e dominação das mulheres, que exerciam ocupações ditas – 

secundárias e complementares às dos homens. As atividades femininas eram tidas 

como uma extensão de suas habilidades do lar. Ainda hoje temos profissões que 

carregam esse peso, como por exemplo, o magistério, a pedagogia, nutrição e, 

provavelmente quem mais sofre com isso, a enfermagem. 

A enfermagem, no Brasil, teve sua origem nos hospitais e exercia um 

cuidado cujo saber estava vinculado ao fazer da mulher no lar, sendo transferidas 

para as instituições as mesmas relações que ocorriam em âmbito doméstico, ou 

seja, o homem/marido/médico manda e a mulher/esposa/enfermeira obedece 

(MARQUES, 2009). 

Mas a desigualdade entre os sexos ainda vai mais além da divisão sexual 

entre as profissões. Mesmo quando homens e mulheres exercem a mesma 

profissão, existe a tendência aos cargos de chefia (ou todos aqueles que requerem 

um poder maior de decisão), ser assumidos por profissionais do sexo masculino. E 

mesmo que os dois ocupem o mesmo cargo as mulheres recebem salários cerca de 

20% menores conforme dados do IPEA, IBGE dentre outros. 

Apesar da crescente inserção da mulher no mercado de trabalho o 

problema antigo de, mesmo trabalhando fora, essa mulher não está livre da 

sobrecarga do trabalho doméstico, o que caracteriza a dupla jornada de trabalho (já 

se fala em tripla jornada: o trabalho fora, o trabalho doméstico e os “serviços na 

cama”). 



 

  

 

Para Kergoat (2003), homens e mulheres são dois grupos sociais 

engajados em uma relação social específica – relações de gênero – que tem como 

base material a divisão sexual do trabalho. Essa divisão social do trabalho tem dois 

princípios organizadores – o de separação (que separa trabalho de homens e de 

mulheres) e o da hierarquização, em que o trabalho do homem vale mais que o da 

mulher. Esses princípios significativamente no tempo e no espaço. 

A atual crise financeira tende a agravar todas as formas de opressão, 

inclusive as de gênero, e torna-se imprescindível fomentar o debate e a produção 

do conhecimento a cerca do tema, já que essas relações (tanto de poder como de 

gênero) são estruturadas diante de um pano de fundo construído para garantir uma 

dominação histórica do masculino sobre o feminino, baseado em evidências, ou 

pressupostos, que muitas vezes não são questionados, seja por comodidade, seja 

por receio, ou por falta de argumentos. E os esforços para o enfrentamento dos 

problemas decorrentes da assimetria entre os gêneros devem ser de todos e não 

apenas das mulheres. 

Para enfrentar a crise do modelo capitalista, do ponto de vista das 

mulheres, são necessárias mudanças em relação à Divisão Sexual do Trabalho, e 

não apenas rearranjos. As respostas de mercado a essa crise significam mais 

concentração de riqueza, exploração do trabalho de homens e mulheres e 

reacomodação das desigualdades e é isso que devemos combater, para que as 

mulheres saiam mais fortalecidas em vez de pagarem o preço mais alto pela crise. 

Trata-se de pensar quais transformações e quais respostas são necessárias 

para que nas crises não se busquem novas formas de continuar utilizando as 

desigualdades de gênero em co-extensividade com as relações de classe e raça, 

para manter as mulheres fixadas em um lugar naturalizado que afirma uma suposta 

essência feminina e nega o direito à autonomia e à liberdade para as mulheres 

(FARIA, 2009). 

Precisamos repensar o hegemônico projeto de sociedade, de Estado, numa 

perspectiva transformadora, socialista, humana e fraterna. E assim como a meta 

final da revolução socialista é além de acabar com o privilégio da classe 

econômica, romper com a própria distinção entre classes econômicas, a meta 

definitiva da revolução feminista deve ser igualmente – a diferença do primeiro 

movimento feminista – não simplesmente acabar com o privilégio masculino, mas 

com a própria distinção de sexos: as diferenças genitais entre os seres humanos já 

não importariam culturalmente (FIRESTONE, 1976). 

Para que a enfermagem se livre desse esteriótipo e desvencilhe-se das 

amarras da opressão é preciso que toda a sociedade saia do engodo histórico em 

que coloca a mulher em situação de inferioridade e que cada uma dessas mulheres 

emancipe-se. 

Para finalizar este breve ensaio sobre as relações de gênero utilizarei as 

palavras de Alexandra Kolontai (2008), uma importante estudiosa das relações 

conflitantes entre homens e mulheres e que foi a primeira mulher do mundo a 

ocupar um posto de ministra de Estado: “É de profundo erro acreditar que a crise 

sexual só alcança os representantes de classes que têm uma posição econômica 

materialmente segura. A indefinida inquietação da crise sexual franqueia, cada vez 

com maior freqüência, a porta das habitações operárias, causando tristes dramas, 

que por sua intensidade de dor, não tem nada a dever aos conflitos psicológicos do 

mundo burguês. Porém, justamente porque a crise sexual não ataca somente os 

interesses dos que tudo possuem, precisamente porque estes problemas sexuais 

afetam também uma classe social tão numerosa como o proletariado de nossos 

tempos, é incompreensível e imperdoável que esta questão vital, essencialmente 

violenta e trágica, seja considerada com tanta indiferença. Entre as múltiplas idéias 

fundamentais que a classe trabalhadora deve levar em conta em sua luta para a 

conquista da sociedade futura, deve estar necessariamente, o estabelecimento de 

relações sexuais mais sadias e que, portanto, tornem a humanidade mais feliz”. 
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PRECARIZAÇÃO NO TRABALHO EM ENFERMAGEM 

  

O termo precarização do trabalho tem sido utilizado para designar perdas 

nos direitos trabalhistas ocorridas no contexto das transformações no mundo do 

trabalho e de retorno às idéias liberais de defesa do estado mínimo, que vêm 

surgindo, especialmente, nos países capitalistas desenvolvidos a partir da terceira 

década do século passado. Em termos genéricos, refere-se a um conjunto amplo e 

variado de mudanças em relação ao mercado de trabalho, condições de trabalho, 

qualificação dos trabalhadores e direitos trabalhistas, no contexto do processo de 

ruptura do modelo de automação e com características de linha de montagem.  

Com a crise dos anos 60, que desencadeou a insatisfação dos operários 

com a organização taylorista-fordista (que objetiva em termos gerais, o aumento da 

eficiência a nível operacional) de execução de tarefas marcantes e repetitivas, os 

movimentos sociais, sindicais e extra-sindicais surgiram com maior 

expressividade. Os movimentos questionavam a inflação gerada pelo aumento dos 

preços pelas empresas e questionavam os compromissos estabelecidos no “Estado 

do bem-estar social” onde o estado deveria assumir o papel de agente da promoção 

(protetor e defensor) social e organizador da economia onde na verdade, 

representavam políticas prejudiciais às conquistas trabalhistas. Deste processo 

emergiram mudanças marcadas pela inovação tecnológica, por mudanças nas 

formas de organização e gestão do trabalho e pela descentralização da produção, 

invertendo-se a tendência de verticalização das empresas. Nesse momento, 

aumenta-se o número de terceirizados nas empresas, bem como as flexibilizações 

das relações trabalhistas, fazendo surgir um forte modelo de rede interempresas e 

intersetorial. O que é central é mantido pela empresa, enquanto parte do seu 

processo de produção passa a ser terceirizado. Desse modo, a flexibilização e a 

estruturação de rede interempresarial possibilita que o processo de produção 

envolva trabalhadores submetidos a diversas formas de contratação, recebendo 

salários diferenciados para a realização de trabalhos semelhantes e sem os mesmos 

benefícios que os trabalhadores da empresa mãe.  

Como nos demais setores da produção, a terceirização também cresce na 

saúde e tem sido utilizadas pelos empregadores tanto do setor público quanto do 

privado, para diminuir os custos com a remuneração da força de trabalho e para 

fugir dos reajustes salariais e direitos trabalhistas dos trabalhadores efetivos da 

empresa-mãe (instituição original).  

No Brasil, as baixas margens de lucros têm levado os hospitais a 

recorrerem, com freqüência, à terceirização de serviços. Busca-se reduzir custos de 

mão-de-obra e de encargos trabalhistas. Porém, a falta de motivação dos 

terceirizados que, em alguns casos, não têm seus direitos respeitados, pode afetar a 

qualidade da prestação de serviços e aumentar a incidência de erros. Afinal, o que 

precisa ser levado em conta na terceirização de serviços nos hospitais? Como lidar 

com as questões trabalhistas envolvidas? Seriam as atividades de enfermagem e de 

auxiliares de enfermagem passíveis de terceirização?  

A profissão de enfermagem se encontra nos grandes níveis da 

precarização, sendo uma das mais afetadas por tal processo. O número de 

trabalhadores de enfermagem é grande na composição geral dos profissionais do 

setor saúde, ressaltando que esses trabalhadores têm a saúde e a segurança à mercê 

de condições de trabalho, que os expõem a riscos ocupacionais diversos, deveriam 

ter a qualidade de vida e de trabalho andando juntas. Apesar disso, ainda podemos 

perceber uma profissão muito precarizada: falta de materiais, estrutura física, carga 

horária elevada, remuneração injusta, terceirização do serviço, contratações sem 

vínculos empregatícios e flexibilização dos direitos trabalhistas são os principais 

fatores que favorecem o desenvolvimento da precarização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bem-estar_social


 

  

 

A diminuição de vínculos trabalhistas e a ausência de planos de carreiras 

modernos, pautados nas Diretrizes Nacionais para a instituição de Planos de 

Carreiras, Cargos e Salários no âmbito do Sistema Único de Saúde, são sérios 

problemas a serem superados, ainda, pelo SUS. Para as entidades sindicais que 

representam os trabalhadores que atuam no SUS, trabalho precário está 

caracterizado não apenas pela ausência de direitos trabalhistas e previdenciários 

consagrados em lei, mas também pela ausência de concurso público no SUS, assim 

como, a inexistência do estabelecimento de um piso salarial para a categoria. 

Sendo um dos desdobrados histórico da precarização da enfermagem, a 

falta de materiais e equipamentos hospitalares faz parte do cotidiano de grande 

parte destes profissionais de enfermagem. A precária realidade em que as 

instituições públicas de saúde se encontram faz com que a criatividade dos 

profissionais se aguce, quando têm de improvisar e adaptar os insumos disponíveis 

para a prestação do cuidado qualificado.  Aliado a esse fator, a divisão de 

enfermagem em categorias, a remuneração e a carga horária influenciam 

consideravelmente nessa precarização do trabalho. 

A existência do multiemprego em todos os níveis do setor da saúde, 

especificamente na enfermagem, aliada aos efeitos da acumulação das escalas de 

serviço e o conseqüente aumento da jornada de trabalho, resultam em 

características tensiógenas dos serviços hospitalares, tanto pela natureza do 

cuidado prestado às pessoas em situações de risco, como pela divisão social do 

trabalho e hierarquia presentes na equipe de saúde.  

A dicotomia existente entre a prática profissional representada pelo saber 

e fazer atribuídos aos enfermeiros atende às expectativas dos modelos 

administrativos que regem as instituições, e que sugerem o fracionamento do 

processo de trabalho em favor da disciplina e da organização, mas que, 

paralelamente promovem a alienação profissional.  

A desmotivação política e a fraca participação da categoria nas entidades 

de classe e nas lutas pelas reivindicações profissionais corroboram para o 

enfraquecimento e precarização da enfermagem.  
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PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM LUTA: 

considerações sobre a divisão social do trabalho 

 

A partir de determinadas análises, temos a reflexão que as contradições 

existentes na sociedade se dão através da exploração de uma pequena parte da 

população sobre uma maioria, na exploração do humano pelo próprio humano, 

entendendo que a sociedade é dividida em classes sociais e que alguns setores da 

sociedade fazem uma opção pela classe trabalhadora, já  que esta compõe a 

maioria da população e é a construtora dos meios de organização e estruturação da 

sociedade sendo, contraditoriamente, a que sofre com a desigualdade social e com 

as opressões impostas pelo sistema capitalista.  

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. 

O processo de hierarquização se define como a ordenação de elementos 

em ordem de importância. Mas pode significar mais especificamente: A 

distribuição ordenada dos poderes. A graduação das diferentes categorias de 

funcionários ou membros de uma organização, instituição ou igreja. Ordem 

baseada na divisão em níveis de poder ou importância, de forma que um nível 

inferior é sempre subordinado a um nível superior. 



 

  

 

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. 

Entre as categorias de Enfermagem, a divisão técnica e social do trabalho 

favorece a postura autoritária dos Enfermeiros, que em ocasiões intencionalmente 

há violação da dignidade do subordinado, o que caracteriza o assédio moral. Com 

base nisso, fica claro que há danos na saúde do trabalhador, na qualidade da 

assistência que conseqüentemente enfraquecem a profissão como um todo, quando 

a hierarquia na equipe dos profissionais de Enfermagem deixa de ser um 

instrumento organizacional e vira um instrumento de opressão.  

A enfermagem é constituída de enfermeiros, técnicos e auxiliares de 

enfermagem. É a única profissão que permanece em assistência ao paciente 24 

horas, sendo essencial na organização e funcionamento de todos os serviços de 

saúde, públicos e privados. 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.  

A enfermagem no Brasil vem percorrendo, ao longo dos anos, uma 

trajetória pontilhada de dificuldades, refletindo, cada momento, o contexto 

histórico específico da sociedade brasileira.  

Esse ciclo vicioso só poderá ser quebrado, a partir do momento em que 

houver a união entre as classes profissionais da Enfermagem, em busca de um bem 

maior que os possibilite a lutar junto, reivindicar seus direitos com às Entidades 

Representativas, valorizando a imagem da profissão e, sobretudo conquistando o 

que lhe é de direito 

 

- Considerações sobre Redução da Jornada de Trabalho para 30 

horas semanais: 

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. 

Sabe-se da influência política das instituições que comercializam a saúde 

da população dentro da Camara de Deputados, uma vez que grande parte da 

bancada é representada por Médicos, que muitas vezes são  representantes destas 

instituições. Percebemos assim, que infelizmente a  prioridade não é a melhoria da 

saúde do povo, e sim interesses privados. De nada justifica uma jornada acima de 



 

  

 

30 horas, a não ser a exploração do trabalho, em especial num campo em que a 

saúde virou mercadoria. 

 

 -Considerações sobre o Projeto de Lei do Ato Médico 

O Projeto de Lei do Ato médico do Senado nº 268/2002 (PLC nº 7.703-

C/2006) em tramitação no Congresso Nacional, surgiu supostamente para 

regulamentação das funções e prerrogativas da Medicina. No entanto, o Ato 

Médico estabeleceu uma hierarquia entre a Medicina e as demais profissões, se 

apresentando muito mais como uma reserva de mercado aos médicos. 

De acordo com o Projeto, somente os médicos podem exercer a direção e 

a chefia de serviços médicos, porém, como não ocorreu à definição de serviços 

médicos esse Projeto de Lei prejudica os serviços de saúde realizados pela equipe 

multiprofissional, desconsiderando as responsabilidades e deveres dos demais 

profissionais da área de saúde. Sendo assim, sua aprovação pode ocasionar 

consequências errantes ao atendimento de saúde da população ao tirar a autonomia 

de cada profissão e a organização multiprofissional da saúde. 

Conhecendo a importância e os benefícios do Sistema Único de Saúde- 

SUS queremos que o compromisso com a saúde pública no trato e no cuidado com 

a vida humana e o respeito com todas as profissões da área sejam a prioridade e 

não dissolvidos em uma Lei que só beneficiará uma classe de profissionais. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS : HISTÓRIA E CONCEPÇÃO 

São primeiras questões a serem resolvidas sobre os movimentos sociais: O 

que são? Como surgem? Este é um dos temas mais controversos na sociologia 

atual, por isso há dificuldade do caminho traçado dentro desse debate. Mas vamos 

a ele. 

As contradições existentes na sociedade se dão através da exploração de 

uma pequena parte da população sobre uma maioria, na exploração do humano 

pelo próprio humano, entendemos que a sociedade é dividida em classes sociais e 

há uma opção pela classe trabalhadora, já que esta compõe a maioria da população 

e é a construtora dos meios de organização e estruturação da sociedade sendo, 

contraditoriamente, a que sofre com a desigualdade social e com as opressões 

impostas pelo sistema capitalista.  

A luta de classes apesar de nunca se cessar, pode em determinadas 

circunstâncias, apresentar-se de forma difusa. A sociedade capitalista é dividida 

em classes, muitas classes ou frações de classes. A contradição central da 

sociedade capitalista se dá entre produtores de riqueza e àqueles que dela 

apropriam de forma privada, ou seja, entre burgueses e proletários. Mas o 

proletariado, como classe, é também parte constitutiva da dinâmica do capital e 

essa situação objetiva leva a momentos de clara acomodação à ordem. 

Torna evidente que os trabalhadores hoje não se apresentam da mesma 

forma de anos atrás, a reestruturação do mundo do trabalho nos coloca imensos 

desafios de compreensão da classe trabalhadora, sua conformação e seu potencial 

de conscientização política. O proletariado, apesar de compreendermos como 

sujeito social da revolução, não pode mais ser visto de forma restrita, 

identificando-o apenas como operário fabril, devemos ter uma concepção que 

alargue este entendimento, que veja as diversas classes trabalhadoras ou frações 

desta classe, atribuindo estrategicamente a cada um delas seu papel na luta de 

classes. 

No contexto de ofensiva neoliberal e de acomodação à ordem do 

operariado na maioria dos paises da América Latina, é que tomaram evidência na 

cena política, os "novos movimentos sociais". 

Com o aprofundamento e também fracasso social da onda liberal na 

América Latina a partir da década de 80 – e por toda parte (como era lógico 

esperar) – ensejou o surgimento de uma grande variedade de movimentos sociais. 



 

  

 

Esses movimentos – alguns deles anteriores à onda neoliberal – posicionaram-se a 

partir do lugar ocupado por sua base social na estrutura de classes nas suas 

perspectivas de transformação social. O que significou que fizessem crítica aberta 

ao caráter de classe do Estado capitalista e reivindicassem o caráter de classe de 

suas lutas. 

As organizações sociais, os movimentos sociais, como os que eclodiram e 

eclodem no Brasil (MST, MMM, MTST, MTD), e na América Latina, em época 

de ofensiva liberal, somente são inteligíveis nos marcos de uma análise centrada 

nas lutas de classes. 

Os principais movimentos sociais que emergiram do neoliberalismo 

assumem feição distinta tanto do velho sindicalismo (o movimento operário), 

como dos movimentos europeus, muitos caracterizados por uma luta estritamente 

identitária. A possibilidade de uma conceituação unitária do que sejam os 

movimentos sociais, também deve ser problematizada, visto que, notadamente 

na América Latina, os movimentos são classistas e também multidimensionais 

– assim, um movimento pode ser classista e estar enfrentando 

simultaneamente questões étnicas e de gênero, por exemplo. E seria justamente 

esta congruência de variadas dimensões que os tornam novos, e distintos do 

movimento operário que centralizava as formas de organizações da classe 

trabalhadora em tempos anteriores, e que entrou em crise ante a contra-ofensiva 

neoliberal. 

A abundante literatura que hoje se produz sobre movimentos sociais é 

eficaz em destacar a fragmentação e a diversidade como suas características 

centrais; derivando daí um conjunto de premissas explicativas. Afinal, se torna 

mais fácil ver indivíduos agrupados em busca da satisfação de seus interesses, e na 

constituição dos movimentos sociais, do que classes e luta política. Para os 

reprodutores da ideologia dominante parece que se tornou difícil ver as marcas das 

classes a qual pertence à base social dos movimentos, ou as opções de pautas 

destes movimentos que articulam suas lutas a uma classe através da via político-

ideológica. 

Mas então, quais seriam os traços marcantes dos movimentos sociais? 

Várias são as características que marcam os movimentos, mas destacaremos 

apenas algumas: Valorização da cultura, afirmação de sua identidade, 

formação política de seus próprios militantes e intelectuais, organizações 

autônomas e opção de classe.  Os movimentos procuram resgatar e valorizar as 

expressões culturais que constituem uma negação ao capitalismo e a afirmação de 

uma nova sociabilidade, calcada em valores de coletividade e de solidariedade. A 

afirmação de sua identidade constitui outra característica essencial, de se afirmar 

enquanto povo que luta, enquanto lutadores e lutadoras do povo, e 

especificamente, enquanto mulheres, sem-terras, negros e camponeses que estão 

em luta. A autonomia dos movimentos sociais se deve ao fato de se 

estruturarem em formas organizativas que não se vinculam diretamente aos 

partidos, apesar de deles sofrerem grandes influências. 

Ademais, os movimentos sociais somente são inteligíveis sob uma 

perspectiva de classe. Através de um olhar sobre a realidade, de uma lente 

materialista dialética, nos permite perceber que esses grupos envergam as marcas 

das classes as quais pertencem, tanto em sua base social de composição, quanto 

pelas opções político-ideológicas que tomam. Assim, independentemente de outras 

marcas com as quais se cubram e das representações que tenham dessas condições, 

constituem movimentos com perspectiva de classe. 

 - Um breve resgate histórico 

A análise dos movimentos sociais no Brasil, sejam eles vinculados ao 

meio urbano e/ou rural. Tais movimentos, quando se referiam ao espaço urbano 

possuíam um leque amplo de lutas como por exemplo, as lutas por creches, por 

escola pública, por moradia, transporte, saúde, saneamento básico etc. Quanto ao 

espaço rural, a diversidade de lutas expressou-se nos movimentos de bóias-frias 

(das regiões cafeeiras, citricultoras e canavieiras, principalmente), de posseiros, 

sem-terra, arrendatários e pequenos proprietários.  Cada um dos movimentos 

possuía uma reivindicação específica, no entanto, todos expressavam as 

contradições econômicas e sociais presentes na sociedade brasileira. 

No início do século XX, era muito mais comum a existência de 

movimentos ligados ao rural, assim como movimentos que lutavam pela conquista 

do poder político. Em meados de 1950, os movimentos nos espaços rural e urbano 

adquiriram visibilidade através da realização de manifestações em espaços 

públicos (rodovias, praças, etc.). Os movimentos populares urbanos foram 

impulsionados pelas Sociedades Amigos de Bairro - SABs - e pelas Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBs. Nos anos 1960 e 1970, mesmo diante de forte repressão 

policial, os movimentos não se calaram. Havia reivindicações por educação, 

moradia e pelo voto direto. Em 1980 destacaram-se as manifestações sociais 

conhecidas como "Diretas Já". 



 

  

 

Os movimentos sociais do nosso continente estão tomando novos rumos, 

assumindo caminhos que os separam não apenas do velho movimento sindical, 

mas também dos novos movimentos dos países centrais. Ao mesmo tempo, 

começam a construir um mundo novo por entre as brechas que conseguiram abrir 

no modelo de dominação. Estas são respostas ao terremoto social causado pela 

avalanche liberal dos anos 80, que mudou as formas de vida dos setores populares 

ao dissolver e descompor as formas de produção e reprodução, territoriais e 

simbólicas, que configuravam seu ambiente e sua vida cotidiana. Em todos os 

países ocorreu uma realocação ativa dos setores populares em novos territórios 

localizados freqüentemente nas margens das cidades e das zonas de produção rural 

intensiva; com diferentes intensidades, características e ritmos.  

Os movimentos estão assumindo a educação e a formação de seus 

dirigentes em suas próprias mãos, usando critérios pedagógicos próprios e 

freqûentemente inspirados na educação popular. Neste sentido, alguns grupos 

saíram na frente: os indígenas equatorianos que ergueram a Universidade 

Intercultural dos Povos e Nacionalidades indígenas – que se baseia na experiência 

da educação intercultural bilíngüe estabelecida nas quase 3.000 escolas dirigidas 

por índios -, e os Sem Terra do Brasil, que dirigem 1.500 escolas em seus 

assentamentos, além de múltiplos espaços de formação de docentes, profissionais e 

militantes 

Outro aspecto é a preocupação pela organização do trabalho e pela relação 

com a natureza. Mesmo nos casos em que a luta pela reforma agrária ou pela 

recuperação das fábricas fechadas aparece como prioridade, os ativistas sabem que 

a propriedade dos meios de produção não resolverá a maior parte de seus 

problemas. Por isso, tendem a visualizar a terra, as fábricas e os assentamentos 

como espaços nos quais produzir sem patrões nem capatazes, promovendo 

relações igualitárias e horizontais com escassa divisão do trabalho, assentadas 

portanto em novas relações técnicas de produção que não gerem alienação nem 

sejam depredadoras do ambiente. 

 

- Abrindo o debate... 

O acúmulo no movimento vem da prática no movimento: movimento de 

luta social, de distribuição de tarefas, da construção e da organização do 

movimento. A formação acontece no cotidiano, ninguém se forma se ficar parado, 

e a estagnação são exatamente a negação da formação.  Paulo Freire nos alerta que 

não podemos esquecer da relação íntima entre prática e teoria, pois não existe uma 

sem a outra: são inseparáveis. Toda prática tem atrás de si uma teoria, mesmo que 

o executor não perceba, e por isto não é neutra. Toda teoria emerge da prática. 

Podemos perceber uma diferenciação entre teóricos e verbalistas: os primeiros são 

práticos e os segundos ficam no “blá-blá-blá” ou no falso pensar. Existe uma 

separação entre os práticos e os ativistas: os primeiros visam a “práxis” e os 

segundo a ação pela ação. Aos verbalistas falta ação e por isso se isolam em uma 

“torre de marfim” e consideram desprezíveis os que estão na “práxis”; aos ativistas 

falta reflexão crítica sobre a ação e consideram os que pensam sobre a ação e para 

ele “teóricos”, intelectuais nocivos que nada fazem a não senão obstaculizar sua 

atividade. Quem se aliena da prática social se perde. O trabalhador/ estudante 

social deve “conhecer a realidade que atua, o sistema de forças que enfrenta, para 

conhecer o seu viável histórico. Em outras palavras, para conhecer o que pode ser 

feito, em que momento é dado, pois que se faz o que se pode e não o que se 

gostaria de fazer” (Paulo Freire).      

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL, MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

O debate sobre Movimento Estudantil passa por diversas concepções e, 

que hoje, apesar de suas re-significações, podem ser reduzidas a duas grandes 

vertentes, que ainda continuam vigentes e gerando debates: movimento estudantil 

como organização gremial e movimento estudantil como movimento social. A 

organização gremial constitui o Movimento Estudantil como organizações 

representativas de uma categoria, a estudantil; organizado, basicamente, em função 

do território – escola, faculdade, universidade. Defende dos interesses imediatos da 

categoria estudantil, dissociada de qualquer perspectiva de classe, ou projeto de 

sociedade.  

Como movimento social, constituiria o Movimento Estudantil como 

organizações de estudantes legitimamente constituídas, correspondentes ou não as 

formas representativas. Preocupação com a legitimidade da organização frente à 

base estudantil. Defende dos interesses estudantis e de camadas populares, 

associada a uma perspectiva de classe, ou projeto de sociedade. 

O ideal seria que todo movimento estudantil se organizasse como 

movimento social, mas essa transformação não cai do céu; não basta exigir que 

não nos faltem professores, que a nossa clínica escola não demore anos pra ser 



 

  

 

construída, que a nossa residência universitária seja realmente reformada, que o 

RU (restaurante universitário) seja de aceso a todos. A universidade reflete os 

problemas da sociedade e sua situação e elas não se resolvem separadamente. Será 

necessário que nos posicionemos politicamente contra as opressões de classe, 

gênero, etnia e juntar nossas forças com as dos demais movimentos sociais, que 

lutam pelo fim da exploração e retificação das mulheres e dos homens. 

Atuar nesse contexto não e fácil, além de dar conta das próprias demandas 

acadêmicas, o militante se depara com desafios que precisam ser enfrentados e 

vencido  durante a luta por uma sociedade sem divisão de classes, sem 

preconceitos. Esses desafios políticos e organizativos que o movimento estudantil 

deve enfrentar para fazer diferença na luta de classes consistem em:  

1. Lealdade ao povo – Este é o maior desafio do movimento estudantil. 

Maior porque é anterior a todos os demais. Só há desafios a serem enfrentados 

porque temos um objetivo maior. Se não tivermos clareza e convicção disso, nada 

faz sentido. A análise de cada desafio político e organizativo – se estamos 

conseguindo enfrentá-lo ou não, e porque – é na prática a análise da nossa 

capacidade de contribuir com o acumulo de forças do povo, no rumo de seu 

destino histórico.  

2. Organização – Ninguém faz nada sozinho. A organização é condição 

necessária para intervir na realidade. Não precisamos ser dogmáticos na forma de 

organização. Existem as entidades estudantis, os grupos de extensão, coletivos 

(como grupos feministas e outros) etc. O importante é o exercício da coletividade, 

no cotidiano, em todos os seus aspectos: no compartilhar da ideologia até o 

compartilhar das tarefas. O desafio é cultivar as nossas organizações, cuidar delas, 

aperfeiçoá-las, e envolver todos os militantes nesse trabalho.  

3. Organicidade – Não basta envolvermos os companheiros na 

organização. É preciso que nossas organizações tenham organicidade, espaços que 

permitam aos companheiros a plena participação e envolvimento, e a real pertença 

à organização e a tudo o que lhe diz respeito. Toda organização é feita de 

instâncias, coletivos, equipes. Todo militante deve estar envolvido em algum 

espaço, cumprindo alguma tarefa. Caso contrário, na primeira dificuldade 

enfrentada, a organização desmorona.  

4. Clareza sobre a estratégia e a tática – Atingir um objetivo político 

não é algo que dependa da vontade apenas. Depende também – e, sobretudo – da 

existência de condições objetivas e subjetivas favoráveis para tanto. “Os homens 

fazem a história, mas não como querem; fazem de acordo com as condições que 

lhe são dadas”. Em função disso, precisamos ter muita clareza da diferença entre 

estratégia e tática. A estratégia é toda ação que concorre para a consecução direta 

do objetivo; a tática é toda ação que cria melhores condições para o exercício da 

estratégia. Num momento histórico como este pelo qual estamos passando, em que 

as condições são cada vez mais adversas, a tática ganha cada vez maior 

importância. Daí decorrem dois riscos, que devemos evitar a qualquer custo: de um 

lado, o risco de subestimarmos essa importância e de nos apegarmos à estratégia 

de uma forma tal que nos impede de termos uma tática – quando isso ocorre, 

geralmente se cai numa defesa caricatural da revolução, que em nada interfere na 

realidade; de outro lado, o risco (diametralmente oposto) de hiperestimarmos essa 

importância e, com isso, de nos apegarmos à tática de uma maneira tal que nos 

conduz a abandonar a estratégia – não é preciso dizer o resultado que daí advém. 

Como se vê, apesar de diametralmente opostos, ambos os riscos conduzem 

igualmente para o mesmo lugar: na incapacidade de contribuir para se atingir o 

objetivo político. Precisamos estar vigilantes para não cairmos nessa armadilha. 

Para tanto, precisamos saber combinar estratégia e tática em nossa práxis. Este é 

um desafio político dos mais relevantes. 

5. Conhecimento do território – Se o palco de nossa ação é a 

universidade, só avançaremos se conhecermos a fundo o estudante e a 

universidade. Quem são os estudantes? Quais são as suas condições de vida? Quais 

são seus valores, suas expectativas e suas atitudes? Como é a sua práxis? Qual é o 

papel da universidade na sociedade? Em que aspectos ela é funcional à ordem 

burguesa? Como opera esta funcionalidade? Quais são as contradições da 

universidade que o movimento estudantil pode aproveitar? E assim por diante. O 

conhecimento do território deve ser encarado como uma tarefa permanente.  

6. Capacidade de análise das situações concretas – Agir politicamente é 

intervir num determinado local e período, numa determinada conjuntura. A análise 

objetiva da situação concreta (ou a análise da conjuntura) é fundamental para 

organizar e ajustar a nossa intervenção, e garantir que a ação acumule. Além da 

análise da conjuntura política do Brasil, da América Latina e internacional (ou 

seja, da apreensão de como as classes sociais estão colocadas e quais são as 

tendências da luta de classes), precisamos adquirir a capacidade de fazermos a 

análise da conjuntura do nosso locus de atuação: Como estamos? Como estão 

nossos inimigos? Avançamos ou retrocedemos? Como estão os estudantes? Como 



 

  

 

estão os outros militantes e as outras forças de esquerda? Qual é a tendência agora? 

Por quê? Estamos num ciclo vicioso ou num ciclo virtuoso? E assim por diante. 

Essas são questões que devemos com freqüência procurar responder. 

7. Lutas – Sem luta, nada muda. Só a luta muda a vida. Sabemos disso, e 

sabemos que, quando lutamos, estamos negando a ideologia burguesa, de 

criminalização da luta e elogio da mudança pacifica, por dentro da ordem, através 

do voto a cada quatro anos, como se fosse possível acabar com a opressão e a 

exploração através de discursos, sem mobilização, sem conflito. Mesmo que não 

seja em caráter permanente, é necessário envolver as massas estudantis em lutas, 

incentivando- as a se colocar em conflito com o capital. 

8. Formação política e ideológica – Quando agirmos, lidamos com uma 

realidade profundamente complexa. E para que consigamos atingir os nossos 

objetivos, necessitamos ter a exata compreensão dessa realidade em toda a sua 

complexidade – ou seja, um saber científico dela. Ora, nós não somos capazes de 

desenvolver essa compreensão apenas pela nossa percepção. Se nos limitarmos a 

isso, seremos conduzidos às falsas explicações da realidade, próprias do senso 

comum O estudo  é uma condição necessária para escaparmos do senso comum e 

intervirmos adequadamente na realidade. Mas é preciso fazer uma advertência: o 

estudo, se tomado por si só, pode também conduzir a desvios. Devemos ter o 

cuidado permanente de não nos deixar levar pelo academicismo, nem cair no 

teoricismo vazio e dissociado da realidade. Nossa formação política e ideológica 

deve estar vinculada organicamente à nossa práxis. É da práxis que ela deve partir, 

e é para a práxis que ela deve se dirigir. 

  9. Massificação – O motivo pelo qual a massificação do movimento se 

impõe como uma necessidade é o mesmo motivo pelo qual o trabalho de base é 

uma necessidade. Porque, na luta de classes, não basta vontade; é preciso ter força 

para vencer. A força da burguesia vem, sobretudo, do dinheiro – e, com o dinheiro, 

a mídia, o aparato repressivo, os aparelhos ideológicos etc. A força do povo vem, 

sobretudo, do número. É porque somos milhões que temos força. Por isso é que a 

estratégia da burguesia, hoje e sempre, é nos dividir. Pois bem, o mesmo raciocínio 

vale para o movimento estudantil. Por melhores que sejam as nossas idéias e 

propostas, se não conseguirmos mobilizar centenas ou milhares, se não 

organizarmos lutas de massas mesmo que pontualmente, então, nesse caso, nós não 

contribuiremos em nada para fazer diferença na luta de classes. Por isso, devemos 

ter como horizonte a massificação do movimento. E aqui vale reforçar o que já foi 

dito no ponto anterior. A massificação não pode se dar a qualquer custo, até 

porque, o que almejamos é a massificação do movimento, da causa, e é impossível 

massificar a causa da emancipação da classe trabalhadora fazendo festas e 

promovendo palestras com professores notáveis. A única forma de massificar o 

movimento é fazer trabalho de base e investir no tripé organização, formação e 

lutas. Aqueles para quem um encontro com milhares de estudantes é massificação 

estão iludidos. Há algumas executivas e federações de curso que organizam 

encontros com dois mil, três mil estudantes, e que diferença elas fazem? Que 

presença elas têm? Que base elas têm? Esse tipo de massificação só serve quando 

o objetivo é formar base eleitoral, e não mais do que isso. Portanto, quando 

falamos do desafio da massificação, estamos na verdade falando do desafio da 

massificação do movimento, da causa, das lutas, das bandeiras. Mais do que um 

desafio permanente, a massificação é um desafio urgente. 

É mediante esses desafios que os estudantes militam pelo povo, uma vez 

que os mesmo também são povo. E com esses princípios o sucesso nas lutas, a 

proximidade com  outros movimentos, a força  vira uma conseqüência das ações 

dos militantes do Movimento Estudantil. 

 

RESGATANDO AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE 

ENFERMAGEM ATRAVÉS DE SUA HISTÓRIA E FUNÇÃO 

 

 

 A ENFERMAGEM E O CAPITALISMO 

 

O modelo que atualmente rege as relações de trabalho na sociedade é o 

capitalista neoliberal. Este modelo produz desigualdades, sendo esta a maneira 

pela qual este se estabelece e se sustenta. A sociedade capitalista neoliberal é 

regida pela exploração do homem pelo homem, o acúmulo do capital, a 

propriedade privada, pela divisão social do trabalho, alienação do trabalho e do 

trabalhador e pela luta de classes. Retroalimenta-se de uma série de valores para 

sua manutenção como o individualismo, o sexismo, o paternalismo e a etnocentria. 

A Enfermagem é uma prática técnica e, concomitantemente, social, pois 

está relacionada à estrutura econômica, política e ideológica de uma determinada 

formação social. Desde os primórdios, a Enfermagem tem como objeto de trabalho 

o cuidado à pessoa enferma. É realizada predominantemente por mulheres, que 



 

  

 

desempenham esta função em distintas categorias e, em geral, não tem um status 

social adequado à função social do seu trabalho. Esta característica feminina, de 

pratica sem valor social, se encaixa perfeitamente aos interesses da sociedade de 

classes. 

Atualmente, a Enfermagem representa o maior contingente de 

profissionais nos serviços de saúde, sendo uma profissão cujo cotidiano de 

trabalho é dividido tecnicamente, entre enfermeiras (os), técnicas (os) e auxiliares. 

Esta fragmentação do trabalho dificulta as reflexões do (a) trabalhador (a) sobre 

suas ações, torna o trabalho ainda mais tecnicista e mercantiliza o ser humano e a 

saúde, tendo como conseqüência o distanciamento destes profissionais das 

questões políticas e sociais. 

 

AS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA ENFERMAGEM NO BRASIL 

 

- A luta do Movimento Estudantil de Enfermagem 

Em muitos momentos da vida nacional os estudantes organizados foram 

os protagonistas, enquanto sujeito políticos ativos, da sociedade amordaçada 

atuando no sentido de desencadear movimentos de caráter mais amplo e que 

desembocaram em sérias transformações no País. Exemplos disto são as 

campanhas pela entrada do Brasil na luta contra o nazismo-fascismo, na década de 

40; a campanha O petróleo é nosso, pelo estabelecimento do monopólio estatal do 

petróleo e a criação da Petrobrás; nos protestos contra a ditadura nos anos de 1966-

1968; na luta contra as reformas universitárias governamentais desde 1975; a favor 

do impeachment de Fernando Collor de Mello na década de 90; assumindo, assim, 

papel relevante na luta política. 

O estudante de enfermagem, durante sua vida acadêmica, pode optar pela 

participação nos espaços políticos da Universidade. Um destes espaços políticos é 

a entidade de base, conhecida como diretório ou centro acadêmico (DA ou CA), 

que é o órgão de representação dos estudantes dentro do curso de graduação. A 

participação em DA ou CA é prevista na lei n. 7.395, artigos 4 e 5 

(BRASIL,1985), onde está disposto que todos os estudantes de graduação, 

regularmente matriculados, podem participar de sua entidade representativa .  

A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem – ENEEnf é a 

entidade de representação máxima dos estudantes de enfermagem do Brasil. É um 

espaço de troca de experiências, integração, articulação e construção coletiva entre 

estudantes de enfermagem de todo o país, e os Centros e Diretórios Acadêmicos. É 

um movimento historicamente comprometido com a construção de uma sociedade 

justa, solidária e igualitária, principalmente através da luta nos campos em que tem 

maior vínculo, educação e saúde. 

A ENEEnf está comprometida com as causas sociais e com os direitos e 

deveres de uma cidadania plena. Consta na Carta de Aracajú que a gestão 

2006/2007 da ENEEnf durante o II CBEEn – Congresso Brasileiro dos Estudantes 

de Enfermagem, em 04 de fevereiro de 2007, afirmou como suas bandeiras de luta: 

Sociedade: luta pela superação da sociedade de classes, superação da exploração 

do homem pelo homem e da alienação do trabalho, apontando para uma sociedade 

justa, igualitária e equânime; Educação: luta por uma Universidade pública, 

gratuita, laica, referenciada socialmente; Saúde: defesa dos princípios do SUS e da 

conquista popular da saúde; Enfermagem: como prática social e construção de uma 

organização política da profissão, não coorporativa, e em função da conquista da 

emancipação do sujeito em seu processo de saúde; Formação: luta por um processo 

pedagógico libertador que promova o estudante para uma prática comprometida 

socialmente (ENEEnf, 2007). 

 

- Associação Brasileira de Enfermagem e a prática profissional 

 

Desde sua criação, em 1926, a Associação Brasileira de Enfermagem - 

ABEn trabalha para o desenvolvimento da Enfermagem brasileira ampliando, a 

partir de 1986, a defesa da profissão como prática social, com inserção nos 

movimentos sociais comprometidos com a vida, a democracia e a cidadania. 

           A ABEN é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que congrega 

enfermeiras e técnicos em enfermagem, fundada em agosto de 1926, sob a 

denominaçào de "Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras". É 

uma entidade de direito privado, de caráter científico e assistencial regida pelas 

disposições do Estatuto, Regulamento Geral ou Regimento Especial. Em 1929, no 

Canadá, na Cidade de Montreal, a Associação Brasileira de Enfermagem, foi 

admitida no Conselho Internacional de Enfermeiras (I.C.N). Por um espaço de 

tempo a associação ficou inativa.  

            Em 1944, um grupo de enfermeiras resolveu reerguê-la com o nome 

Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas. Seus estatutos foram aprovados 

em 18 de setembro de 1945. Foram criadas Seções Estaduais, Coordenadorias de 



 

  

 

Comissões. Ficou estabelecido que em qualquer Estado onde houvesse 7 (sete) 

enfermeiras diplomadas, poderia ser formada uma Seção. Em 1955, esse número 

foi elevado a 10 (dez). Em 1952, a Associação foi considerada de Utilidade 

Pública pelo Decreto nº 31.416/52. Em 21 de agosto de 1964, foi mudada a 

denominação para Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn. Atualmente a 

ABEn, com sede em Brasília, funciona através de Seções formadas nos Estados, e 

no Distrito Federal, as quais, por sua vez, poderão subdividir-se em Distritos 

formados nos Municípios das Unidades Federativas da União.  

Finalidades da ABEn  

  • Congregar os enfermeiros e técnicos em Enfermagem, incentivar o 

espírito de união e solidariedade entre as classes;  

  • Promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos 

integrantes de Enfermagem do País.  

  • Promover integração às demais entidades representativas da 

Enfermagem, na defesa dos interesses da profissão. 

 

 

- Conselho Federal de Enfermagem 

 

Histórico  

                 Em 12 de julho de 1973, através da Lei 5.905, foram criados os 

Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, constituindo em seu conjunto 

Autarquias Federais, vinculadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. O 

Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do 

exercício da Profissão de Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de 

Enfermagem Em cada estado existe um Conselho Regional os quais estão 

subordinados ao Conselho Federal, que é sediado no Rio de Janeiro e com 

escritório Federal em Brasília. 

Os Conselhos Regionais de Enfermagem, são dirigidos pelos próprios 

inscritos, que formam uma chapa e concorrem a eleições. O mandato dos membros 

do COFEN/COREN's é honorífico e tem duração de três anos, com direito apenas 

a uma reeleição. A formação do plenário do COFEN é composta pelos 

profissionais que são eleitos pelos Presidentes dos CORENs.  

A manutenção dos Sistema COFEN/CORENs é feita através da 

arrecadação de taxas emolumentos por serviços prestados, anuidades, doações , 

legados e outros, dos profissionais inscritos nos CORENs. São entidades públicas 

de direito privado vinculadas ao Poder Executivo, na esfera da fiscalização do 

exercício profissional. O objetivo primordial é zelar pela qualidade dos 

profissionais de Enfermagem, pelo respeito ao Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem e cumprimento da Lei do Exercício Profissional.  

 

Competências  

- Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) órgão normativo e de decisão 

superior:  

  • normatizar e expedir instruções, para uniformidade de procedimento e bom 

funcionamento dos Conselhos Regionais;  

 • esclarecer dúvidas apresentadas pelos COREN's; · apreciar decisões dos 

COREN's, homologando, suprindo ou anulando atos praticados por este;  

• aprovar contas e propostas orçamentária de autarquia, remetendo-as aos órgãos 

competentes;  

• promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional;  

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas por lei.  

- Conselho Regional de Enfermagem (COREN) - órgão de execução, decisão e 

normatização suplementar:  

• deliberar sobre inscrições no Conselho e seu cancelamento;   

• disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observando as diretrizes gerais do 

COFEN;  

• executar as instruções e resoluções do COFEN;  

• expedir carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da 

profissão, a qual tem validade em todo território nacional;  

• fiscalizar e decidir os assuntos referentes à Ética Profissional impondo as 

penalidades cabíveis;  

• elaborar a proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, 

submetendo-os a aprovação do COFEN;  

• zelar pelo conceito da profissão e dos que a exercem;  

• propor ao COFEN medidas visando a melhoria do Exercício Profissional;  

• eleger sua diretoria e seus delegados eleitores a nível central e regional;  

• exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73 e pelo 

COFEN.  



 

  

 

 

Sistema de Disciplina e Fiscalização  

O Sistema de Disciplina e Fiscalização do Exercício Profissional da 

Enfermagem, instituído por lei, desenvolve suas atividades segundo as normas 

baixadas por Resoluções do COFEN. O Sistema é constituído dos seguintes 

objetivos:  

 - área disciplinar normativa - estabelecendo critérios de orientação e 

aconselhamento, para o exercício de Enfermagem, baixando normas visando o 

exercício da profissão, bem como atividade na área de Enfermagem nas empresas, 

consultórios de Enfermagem, observando as peculiaridades atinentes à classe e a 

conjuntura de saúde do país.  

 - área disciplinar corretiva - instaurando processo em casos de infrações ao 

Código de Ética do Profissionais de Enfermagem, cometidas pelos profissionais 

inscritos e, no caso de empresa, processos administrativos, dando prosseguimento 

aos respectivos julgamentos e aplicações das penalidades cabíveis; encaminhando 

às repartições competentes os casos de alçada destas.  

 - área fiscalizatória - realizando atos e procedimentos para prevenir a ocorrência 

de infrações à legislação que regulamenta o exercício da Enfermagem; 

inspecionando e examinando os locais públicos e privados, onde a Enfermagem é 

exercida, anotando as irregularidades e infrações verificadas, orientando para sua 

correção e colhendo dados para a instauração dos processos de competência do 

COREN e encaminhando às repartições competentes, representações. 

 

- Movimento Sindical (Sindicatos e Federação) 

A enfermagem encontra-se em um novo momento de mercado, onde as 

empresas empregando cada vez mais enfermeiros, em diversos campos diferentes, 

crescente volume de profissionais no mundo do trabalho, entre outras 

modificações. Uma entidade de cunho trabalhista deve acompanhar esse 

dinamismo de transformações, e se tornar cada vez mais sólida e atuante nesse 

cenário.  

Sindicato é uma associação constituída, em caráter permanente, por 

pessoas físicas ou jurídicas para estudo e defesa de seus interesses afins e 

prestação assistencial a todo o grupo, além de outras atividades complementares 

que os favoreçam. 

A metodologia que se idealiza busca agregar uma constante busca por 

negociações, alianças e parcerias com entidades e governos municipais e estaduais, 

a politização da enfermagem e seu entendimento no contexto trabalhista através de 

fóruns e reuniões de discussão referente ao trabalhador de enfermagem e suas 

relações com o trabalho, entre outros, com principal objetivo de melhorias na 

qualidade de vida e de trabalho dos profissionais de Enfermagem. 

A participação ativa nas questões em âmbito nacional para melhoria da 

enfermagem é  outra preocupação. Destas podemos citar a luta pela redução da 

jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem para 30 horas semanais que é 

fundamental para melhoria na qualidade de vida do trabalhador com sensíveis 

reflexos na assistência e o projeto de Lei para um piso salarial nacional para toda 

enfermagem. 

 

CONCLUSÃO 

 As entidades representativas da Enfermagem foram fundadas e 

aglutinadas com objetivos específicos, porém com uma única finalidade: a 

melhoria das condições de trabalho e da assistência de enfermagem mediante a 

classe trabalhadora e a conjuntura do país em que está inserido. Entretanto, será 

que tais entidades ainda possuem essa visão conjunta no produto final de suas 

ações ou focaram única e exclusivamente em suas atribuições particulares? Será 

que as ações de tais entidades estão contribuindo para que seja fortalecida e 

valorizada a Enfermagem Brasileira? 
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EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE 

Gabrielly Trigueiro Maciel 

Israel Dias de Castro 

 

 Para iniciar o debate da Educação Popular em Saúde é fundamental 

compreender que da mesma forma que no mundo da ciência, há no saber do senso 

comum um método de trabalho orientado e coerente sobre si mesmo, suas idéias e 

as acepções acerca da realidade, engendradas pela prática cotidiana. Apesar de 

estabelecer critérios diferentes do conhecimento científico para a busca da 

verdade, é também historicamente social e coletivo. 

Um elemento fundamental do seu método é o fato de tomar, como ponto 

de partida do processo pedagógico, o saber anterior do educando. No trabalho, na 

vida social e na luta pela sobrevivência e pela transformação da realidade, as 

pessoas vão adquirindo entendimento sobre a sua inserção na sociedade e na 

natureza. Esse conhecimento fragmentado e pouco elaborado é a matéria-prima da 

Educação Popular. A valorização do saber e valores do educando permitem que ele 

se sinta “em casa” e mantenha sua iniciativa. 

Tem-se erroneamente associado o conceito de Educação Popular à 

educação informal dirigida ao público popular. O adjetivo “popular” presente no 

nome Educação Popular se refere não à característica de sua clientela, mas à 

perspectiva política dessa concepção de educação: a construção de uma sociedade 

em que as classes populares deixem de ser atores subalternos e explorados para 

serem sujeitos altivos e importantes na definição de suas diretrizes culturais, 

políticas e econômicas. 

Educação Popular não é o mesmo que “educação informal”. Há muitas 

propostas educativas que se dão fora da escola, mas que utilizam métodos verticais 

de relação educador-educando. A Educação Popular não visa a criar sujeitos 

subalternos educados: sujeitos limpos, polidos, alfabetizados, bebendo água 

fervida, comendo farinha de soja e utilizando fossas sépticas. Visa a participar do 

esforço que já fazem hoje as categorias de sujeitos subalternos - do índio ao 

operário do ABC Paulista - para a organização do trabalho político que, passo a 

passo, abra caminho para a conquista de sua liberdade e de seus direitos. É uma 

estratégia de construção da participação popular no redirecionamento da própria 

vida. 

Neste sentido, não se reproduz a passividade usual dos processos 

pedagógicos tradicionais. Na Educação Popular, não basta que o conteúdo 

discutido seja revolucionário se o processo de discussão se mantém de cima para 

baixo. Enfatiza não o processo de transmissão de conhecimento, mas a ampliação 

dos espaços de interação cultural e negociação entre os diversos atores envolvidos 

em determinado problema social, para a construção compartilhada do 

conhecimento e da organização política necessários à sua superação.  

Ou seja, ao invés de procurar difundir conceitos e comportamentos 

considerados corretos, procura problematizar, em uma discussão aberta, o que está 

incomodando e oprimindo. Prioriza a relação com os movimentos sociais por ser a 

expressão mais elaborada dos interesses e da lógica dos setores subalternos da 

sociedade, cuja voz é usualmente desqualificada. Portanto, está engajada na 

construção política da superação da subordinação, exclusão e opressão que 

marcam a vida na nossa sociedade. 

O enfoque à Saúde pode ser iniciado a partir de uma visualização da 

trajetória histórica da aproximação de muitos profissionais de saúde com o 

movimento da Educação Popular e a luta dos movimentos sociais pela 

transformação da atenção à saúde. Possibilitaram a incorporação de formas 

participativas de relação com a população que rompem com a tradição autoritária 

dominante e consensual (e hegemônica). Contribuíram muito na desconstrução do 

autoritarismo dos doutores, do desprezo ao saber e à iniciativa dos doentes e 

familiares, da imposição de soluções técnicas para problemas sociais globais e da 

propaganda política embutida na forma como o modelo biomédico vem sendo 

implementado.  

 Em muitas instituições de saúde, grupos de profissionais têm buscado 

enfrentar o desafio de incorporar no serviço público a metodologia da Educação 

Popular, adaptando-a ao novo contexto de complexidade institucional e da vida 

social nos grandes centros urbanos. Enfrenta tanto a lógica hegemônica de 

funcionamento dos serviços de saúde, subordinados aos interesses de legitimação 

do poder político e econômico dominante, como a carência de recursos oriundos 

do conflito distributivo no orçamento, numa conjuntura de crise fiscal do Estado. 



 

  

 

Neste sentido, esses grupos estão engajados na luta pela democratização do 

Estado, na qual o método da Educação Popular passa a ser um instrumento para a 

construção e ampliação da participação popular no gerenciamento e reorientação 

das políticas públicas. Atualmente, há duas grandes interfaces de relação educativa 

entre os serviços de saúde e a população: os grandes meios de comunicação de 

massa e a convivência cotidiana dos profissionais com a população nos serviços de 

saúde. A segunda interface, na medida em que permite um contato muito próximo 

entre os vários atores envolvidos no processo educativo, permite um rico 

aprendizado dos caminhos de uma educação em saúde que respeite a autonomia e 

valorize a criatividade dos educandos. Neste sentido, os conhecimentos 

construídos nessas experiências mais localizadas são fundamentais para o 

norteamento das práticas educativas nos grandes meios de comunicação de massa, 

se o objetivo é mesmo uma metodologia participativa. 

A maioria dos atuais educadores populares se formou a partir de 

circunstâncias bastante particulares de sua vida pessoal que propiciaram contatos 

intensos com movimentos sociais e experiências de Educação Popular que os 

mobilizaram e os envolveram nesse tipo de prática. Desde a década de setenta, 

profissionais de saúde insatisfeitos com as práticas mercantilizadas e rotinizadas 

dos serviços oficiais e desejosos de uma atuação mais significativa para as classes 

populares vêm dirigindo às periferias dos grandes centros urbanos e regiões rurais, 

em busca de formas alternativas de atuação. Inicialmente ligaram-se às 

experiências informais de trabalho comunitário, principalmente junto à Igreja 

Católica. Posteriormente, a multiplicação de Serviços de Atenção Primária à Saúde 

ocorrida no Brasil, a partir do final dos anos setenta, colaborou na criação de 

condições institucionais para a inserção desses profissionais nos locais de moradia 

das classes populares. 

No entanto, não basta alguns saberem fazer. É preciso que esse saber seja 

difundido e generalizado nas instituições de saúde. O avanço da força dos grupos 

políticos ligados aos movimentos sociais do Brasil vem criando condições 

institucionais para superar a fase em que essas práticas de saúde mais integradas à 

lógica de vida da população aconteciam apenas em experiências alternativas 

pontuais e transitórias. É preciso encontrar os caminhos administrativos e de 

formação profissional que permitam sua generalização no SUS. 

Hoje, um dos maiores desafios do movimento da Educação Popular em 

Saúde é o delineamento mais preciso das estratégias educativas de sua 

incorporação ampliada nos cursos de graduação de todos os profissionais de saúde, 

na formação de agentes comunitários de saúde, na educação permanente dos 

trabalhadores do SUS, nos cursos de pós-graduação etc. Por muito tempo, os 

educadores populares tiveram preconceito contra os doutores do setor saúde, visto 

como opressores. Porém uma aproximação mais atenta dos profissionais de saúde 

tem mostrado como sua realidade de trabalho é marcada também por angústias e 

injustiças. Empresários e dirigentes políticos, preocupados com os ganhos 

eleitorais e financeiros, cobram dos trabalhadores de saúde – situados em serviços 

precários, recebendo salários aviltantes, marcados pelo clientelismo político e por 

uma gestão autoritária - a solução de complexos problemas da sociedade. Numa 

imagem figurada, pode-se dizer que os profissionais de saúde funcionam como 

pára-choques no embate entre a população carregada de problemas graves de 

saúde e exigências, de um lado, e, de outro, as instituições de saúde esvaziadas 

pela crise fiscal do Estado e o descaso político. Do mesmo modo que a Educação 

Popular nos movimentos sociais deve partir das situações de opressão e angústia 

ali vividas, a Educação Popular dos doutores pode fazer o mesmo.  

No campo da saúde também há grande diversidade de movimentos sociais, 

importantes aliados nos processos educativos. As experiências tem mostrado que 

esse modo de conduzir o processo pode ser aplicado com sucesso na formação 

profissional. Muitas iniciativas educacionais nas universidades (principalmente em 

projetos de extensão), nos treinamentos das secretarias de Saúde de seus 

profissionais e nas organizações não governamentais vêm sendo orientadas pela 

Educação Popular, descobrindo, aos poucos, os caminhos metodológicos de sua 

aplicação no novo contexto institucional. A educação dos trabalhadores de saúde 

nesta perspectiva é fundamental para a ampliação de uma gestão participativa no 

SUS. 

 Nessa perspectiva, jogando a Enfermagem ao debate, entendemos que a 

mudança de perspectiva no pensar e fazer da enfermeira no campo da educação 

popular em saúde agrega seu papel educativo ao resgate da pessoa como cidadã, 

participativa e consciente de sua condição de vida. Isto implica em proposta de 

ação voltada ao diálogo e a intermediação de práticas e saberes que dele resulta. 

Uma atitude reflexiva e crítica diante da sociedade, a compaixão com o 

sofrimento humano, a sensibilidade com a sutileza das manifestações das 

dinâmicas subjetivas e o engajamento com os movimentos sociais não podem ser 

ensinados maciçamente através de disciplinas teóricas. Contrariamente, podem 



 

  

 

criar situações pedagógicas, orientadas pela experiência acumulada da Educação 

Popular, em que são problematizadas as vivências e indignações dos profissionais 

em sua relação com a realidade, compartilhadas iniciativas de enfrentamento e 

busca de soluções e valorizada a curiosidade na busca de entendimento das raízes 

das questões sociais mais importantes. 

 Nessa concepção, entendemos que o usuário é potencialmente criativo e 

sensível e que o processo de educar-cuidar ocorre em uma relação horizontal, 

dialógica, recíproca e verdadeiramente humana. Partimos da compreensão de que 

tanto ele quanto a enfermeira são sujeitos que participam de uma relação de 

cuidado e que, como seres orgânicos, estão sempre se transformando, imbuídos por 

pensamentos e ações que se refazem e se modificam ao longo de sua trajetória 

existencial. A pessoa, na condição de sujeito, participa do cuidado, reflete, 

questiona, recusa, aceita e por fim critica. Sua posição ativa transforma a relação 

que se estabelece no processo de educar-cuidar. De outra maneira, sem uma ação 

coletiva, dialógica, compartilhada com o saber popular, o conhecimento científico 

seguirá anacrônico, desvinculado do mundo prático. 

 A proposta de uma ação transformadora de cuidar e educar fundamenta-se 

na condição de a enfermeira retornar ao senso comum. Evidentemente, não no 

sentido de destruí-lo ou expropriá-lo, mas de torná-lo mais coerente e consciente 

de sua realidade concreta frente ao sistema de saúde instituído que, por vezes, se 

contrapõe às suas expectativas. 

 A pessoa, na condição de sujeito, que está em inserido no cuidado desde 

como participativo até mesmo como um observador, mantém sua posição ativa a 

fim de transformar a relação que esse estabelece no processo saúde - cuidar.  De 

outra maneira, sem uma ação coletiva, dialógica, compartilhada com o saber 

popular, o conhecimento científico seguirá anacrônico, desvinculado do mundo 

prático.  
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ESTATUTO DA EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM – ENEEnf 

 

TÍTULO I 

ORGANIZAÇÃO 

 

CAPÍTULO I  

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E AFINS  

Artigo 1º - A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem, referida 

a partir deste parágrafo como “ENEEnf”, é a entidade máxima de representação e 

organização dos estudantes de enfermagem do Brasil, sendo independente de 

quaisquer partidos políticos ou instituições religiosas, não tendo fins lucrativos e 

de caráter permanente, tendo como sede da gestão um Centro Acadêmico (CA) ou 

Diretório Acadêmico (DA) da Coordenação de Articulação Nacional.  

Parágrafo único: O endereço do CA ou DA sede deverá ser registrado 

junto com a Ata de Posse, durante o Congresso Brasileiro dos Estudantes de 

Enfermagem – CBEEn.  

Artigo 2º - Constituem objetivos fundamentais da ENEEnf:  

I – Congregar os estudantes de enfermagem do Brasil, possibilitando 

unidade das suas ações com o fim de solucionar seus problemas;  

II – Incentivar a criação de entidades de base representativas (CA‟s e 

DA‟s), livres e independentes de qualquer órgão ou poder;  

III – Promover o contato e o intercâmbio com outras entidades em nível 

Municipal, Regional, Nacional e Internacional, visando sempre o fortalecimento e 

a unidade do Movimento Estudantil;  



 

  

 

IV - Custear, se possível financeiramente, as despesas dos estudantes em 

representação da Coordenação Nacional da ENEEnf mediante repasse e recibos da 

atividade.  

V – Realizar anualmente as atividades previstas pelo calendário da 

ENEEnf, previamente divulgado, em conjunto com uma comissão local.  

VI – Integrar a defesa dos interesses e direitos dos estudantes de 

enfermagem, com compromisso social.  

VII - Defender a saúde como direito de todos e dever do Estado, lutando 

pela efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde.  

VIII – Lutar por uma educação pública e gratuita de qualidade.  

IX – Participar dos espaços deliberativos da UNE objetivando trazer para 

os estudantes as questões enfrentadas por esta entidade, bem como levar para ela 

as lutas específicas dos estudantes de enfermagem, sendo sempre autonomia 

perante União Nacional dos Estudantes.  

Parágrafo único: A ENEEnf, reconhece a União Nacional dos Estudantes 

(UNE) como entidade representativa de todos os estudantes de graduação do 

Brasil.  

 

CAPÍTULO II  

Artigo 3º - O patrimônio da ENEEnf consta de uma parte física e outra 

financeira.  

§ 1º - O patrimônio físico da ENEEnf poderá compor de um espaço físico, 

sede, material de imprensa, propaganda e arquivo e outros instrumentos oriundos 

de compras ou doações.  

§ 2º Poderá integrar o patrimônio financeiro da ENEEnf:  

a) doação, auxílio herança, subvenção;  

b) contribuição voluntária, paga pelos sócios e entidades associadas, salvo 

contribuições de pessoas ou entidades comprovadas ou suspeitas de envolvimentos 

criminais.  

§ 3º O incentivo a contribuições dos CA´s e DA´s, bem como a 

“arrecadação” das contribuições poderá acontecer no Encontro Nacional dos 

Estudantes de Enfermagem.  

§ 4º Os lucros ou prejuízos decorrentes da organização dos eventos 

promovidos pela coordenação nacional serão discutidos caso a caso, e negociados 

entre a coordenação nacional da ENEEnf e a comissão local.  

§ 5º Não havendo acordo entre as partes a decisão se dará na próxima 

instância deliberativa da ENEEnf (CONEEEnf „s, ENEEn e CBEEn).  

§ 6º Os lucros e os prejuízos dos encontros locais e regionais serão 

discutidos caso a caso, pela comissão local, a Coordenações de Articulação 

Nacional e regional da Coordenação Nacional da ENEEnf. Não havendo acordo 

será discutido no próximo fórum deliberativo da CN- ENEEnf.  

Artigo 4º - Em caso de dissolução do ENEEnf, a Assembléia Geral, 

convocada para este fim, decidirá a respeito de seu patrimônio, estabelecendo seu 

destino.  

 

CAPÍTULO III  

DOS SÓCIOS  

Artigo 5º - São sócios da ENEEnf todos os estudantes regularmente 

matriculados nos cursos de graduação em Enfermagem e/ou habilitação e 

licenciatura em Enfermagem.  

Artigo 6º - Os sócios da ENEEnf não respondem pessoalmente por 

obrigações contraídas pela ENEEnf, salvo a comprovação de má-fé.  

TÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO 

CAPÍTULO I  

INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS  

Artigo 7º - As instâncias deliberativas da ENEEnf terão em caráter de 

prioridade a seqüência:  

1 – Assembléia Geral do Encontro Nacional dos Estudantes de 

Enfermagem  

2 – Conselho Nacional das Entidades Estudantis de Enfermagem, 

juntamente com o Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem.  

3 – Reuniões da ENEEnf.  

4 – Encontros locorregionais e Encontros Regionais dos Estudantes de 

Enfermagem (EREEn‟s).  

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL  

Artigo 8º - Deverá ser realizada durante o ENEEn (Encontro Nacional de 

Estudantes de Enfermagem) pelo menos uma Assembléia Geral, sendo este o 

órgão de deliberação suprema da ENEEnf.  



 

  

 

Artigo 9º - À Assembléia Geral compete;  

I – Aprovar eventual reforma deste estatuto;  

II – Deliberar posicionamentos políticos que são do interesse do 

movimento estudantil de Enfermagem.  

III – Deliberar sobre os casos omissos no presente estatuto;  

IV – Aprovar a indicação da sede do próximo Encontro Nacional dos 

Estudantes de Enfermagem (ENEEn), dos Conselhos Nacionais de Entidades 

Estudantis de Enfermagem (CONEEEnf‟s) e do Congresso Brasileiro dos 

Estudantes de Enfermagem (CBEEn).  

Artigo 10º - São membros da Assembléia Geral todos os estudantes 

inscritos no ENEEn, mas somente terá direito a voto os Estudantes, 

comprovadamente, de Enfermagem e que tenham participação comprovada em, no 

mínimo, 75% das atividades do presente encontro, ficando o controle a cargo da 

Comissão Organizadora.  

§ 1º A Assembléia Geral funcionará, como poder deliberativo, com 

maioria simples de seus membros em primeira chamada e após trinta minutos, em 

segunda chamada, com o quorum presente.  

§ 2º No processo de inscrição nos eventos é necessário comprovante de 

matrícula para garantir direito de voto na Assembléia.  

Artigo 11º - A Assembléia Geral será autônoma em suas decisões.  

§ 1º - As decisões votadas e aprovadas em Assembléia Geral só poderão 

ser anuladas ou modificadas em essência por outra Assembléia Geral.  

§ 2º - As decisões votadas em assembléia geral serão aprovadas 

obedecendo-se a critérios de maioria simples, identificando-se os votos através dos 

crachás.  

§ 3º - A mesa da Assembléia Geral, mediante aprovação da plenária, 

deverá ser composta por um membro, pelo menos, da Coordenação Nacional da 

ENEEnf, um membro, pelo menos, da comissão organizadora do ENEEn e demais 

membros eleitos em reunião de delegados.  

§ 4º - Os encaminhamentos para as votações serão executados pela 

coordenação da mesa da Assembléia Geral somente se o assunto em pauta for 

debatido previamente ou mediante defesa das propostas divergentes.  

 

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

Artigo 12º - A Assembléia Geral Extraordinária só poderá ser realizada no 

ENEEn, com no mínimo, seis horas de antecedência, devendo ser suspensas todas 

as atividades do ENEEn marcadas para este horário.  

§ 1º - A convocação da Assembléia Geral Extraordinária será feita 

mediante abaixo assinado de pelo menos 30% dos membros inscritos no ENEEn 

ou quando solicitada pela reunião de delegados. O pedido deverá ser encaminhado 

à Comissão Organizadora do ENEEn.  

 

DO CONSELHO NACIONAL DE ENTIDADES ESTUDANTIS DE 

ENFERMAGEM - CONEEEnf  

Artigo 13o - O Conselho Nacional de Entidades Estudantis de 

Enfermagem, CONEEEnf, é a instância deliberativa imediatamente inferior à 

Assembléia Geral e de mesmo valor ao do Congresso Brasileiro dos Estudantes de 

Enfermagem.  

Artigo 14º - As deliberações no CONEEEnf serão feitas através de um 

voto por entidade (CA ou DA).  

§ 1º - Caso a escola não tenha entidade representativa dos estudantes, os 

delegados aos CONEEEnf`s deverão ser eleitos pela base.  

§ 2º - Será necessária a comprovação de indicação de delegado pelo 

DA/CA ou assembléia do curso apresentando ata de indicação.  

Artigo 15º - São objetivos dos CONEEEnf`s:  

I – Caráter: formativo, deliberativo e avaliativo para questões gerais do 

MEEnf.  

II – Deliberar sobre a estrutura do ENEEn caso haja necessidade.  

III – Promover a integração dos estudantes de enfermagem em nível 

nacional;  

IV – Fazer a prestação de contas do ENEEn anterior no 2º CONEEEnf.  

V – No 1º CONEEEnf fazer balanço do CBEEn e no 2º, fazer do ENEEn.  

Artigo 16º - Haverá 02 (duas) reuniões ordinárias do CONEEEnf, sendo 

que a primeira deverá ser realizada no feriado de finados, no mês de novembro, e a 

segunda deverá ser realizada na semana santa, no mês de abril, nos locais definidos 

anteriormente pela Assembléia Geral do ENEEn. As datas deverão ser flexíveis, 

mas previamente divulgadas.  

Parágrafo único: Deverá ser observado o calendário de cada evento, 

CONEEEnf‟s e Encontro Locoregional/EREEn/ ENEEn/ CBEEn, para que não 



 

  

 

haja incompatibilidade de datas, garantindo, assim, a participação dos delegados 

em ambos os eventos.  

Artigo 17º - As reuniões ordinárias do CONEEEnf terão duração mínima 

de dois dias consecutivos e as reuniões extraordinárias ficarão a critério de quem 

as convocar.  

Artigo 18º - Poderão ser convocados CONEEEnf‟s extraordinários 

mediante a necessidade da comissão organizadora do ENEEn ou ainda por 70% 

dos membros da coordenação nacional da ENEEnf.  

 

DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM - CBEEn  

Artigo 19º - O Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem 

acontecerá no mês de janeiro de cada ano estendendo-se de 5 a 7 dias. Será 

composto por até dois delegados de cada entidade de base representativa dos 

estudantes de enfermagem e mais 10 estudantes, preferencialmente, do CA ou DA, 

além da gestão atual da ENEEnf e a gestão eleita no último ENEEn.  

Artigo 20º - São objetivos do Congresso Brasileiro dos Estudantes de 

Enfermagem:  

I – Caráter: deliberativo, formativo, planejamento;  

II – Avaliar a dinâmica do Movimento Estudantil de enfermagem, assim 

como de sua Executiva, no ano de gestão;  

III – Fazer o planejamento anual das atividades, nacional e locorregional, 

objetivando deliberar ações a cerca das bandeiras de trabalho tirado no ENEEn 

anterior;  

IV – Empossar a gestão eleita no último ENEEn;  

 

CAPÍTULO II  

DA COORDENAÇÃO NACIONAL DA ENEENF  

Artigo 21º - A coordenação nacional da ENEEnf é uma instância de 

execução e organização, estando subordinada às decisões tomadas nas instâncias 

deliberativas. A coordenação nacional da ENEEnf é formada por:  

1º - Coordenação de Articulação Nacional  

2º - Coordenação de Finanças  

4º - Coordenação de Comunicação  

5º - Coordenações Temáticas Nacionais  

6º - Coordenações Loco-Regionais  

Artigo 22º - São atribuições da coordenação nacional da ENEEnf:  

I - Representar a ENEEnf ativa e passivamente, judicial e extra 

judicialmente.  

II - Zelar pelo patrimônio da ENEEnf  

III - Divulgar os anuais e relatórios e garantir os encaminhamentos das 

instâncias deliberativas.  

IV - Convocar reuniões extraordinárias do CONEEEnf e da própria 

coordenação nacional quando necessário.  

V - Compor a comissão organizadora dos eventos da ENEEnf.  

VI - Deve procurar se fizer presente no mínimo um representante da 

coordenação nacional nos encontros e eventos pertinentes ao movimento estudantil 

de enfermagem.  

VII - Manter contato e colaboração permanente com entidades, 

movimentos sociais, instituições parceiras e sociedade civil organizada, 

promovendo e incentivando as relações dos estudantes de enfermagem com as 

mesmas.  

VIII - Realizar o balanço das coordenadorias, nos quatro espaços 

nacionais;  

IX - Outorgar poderes de representação para a propositura de eventuais 

ações de defesa dos direitos dos estudantes de Enfermagem, na forma da lei 

8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e lei 7347/85 (Ação Civil Pública).  

Artigo 23º - Atribuição das Coordenações:  

§ 1º - DA COORDENAÇÃO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO  

I - Articulação das Coordenadorias Nacionais.  

II - Representar a ENEEnf nacional e internacionalmente, quando 

necessário.  

III - Assinar documentos e representar a ENEEnf ativa e passivamente, 

judicial e extra judicialmente.  

IV - Cabe a um dos CA que compõem a Coordenação da Articulação 

Nacional, ser sede da ENEEnf.  

§ 2º - COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO  

I - Coordenar a construção de Políticas estratégicas que visem a 

comunicação em âmbito nacional e internacional.  



 

  

 

II - Manter um arquivo centralizado e atualizado com documentação e 

endereços, contato de entidades, tornando-o acessível.  

§ 3º - COORDENAÇÃO DE FINANÇAS  

I - Coordenar a construção de uma política de financiamento.  

II - Administrar o patrimônio da ENEEnf, repassando-o à próxima 

Coordenação Nacional quando esta tomar posse após o Congresso Nacional da 

ENEEnf;  

III - Receber subvenções, auxílio e contribuições destinadas à entidade.  

IV - Movimentar contas bancárias e aplicações da ENEEnf.  

V - Manter em dia toda a documentação financeira da ENEEnf e 

coordenar a execução do planejamento anual de despesas da mesma, organizar 

balancete e relatórios financeiros;  

VI - Divulgar a prestação de contas, apresentando extratos bancários e 

outros documentos que comprovem os dados fornecidos.  

§ 4º - COORDENAÇOES TEMÁTICAS NACIONAIS  

I - Assessorar e sistematizar nacionalmente as discussões acerca de suas 

temáticas.  

II - As atribuições específicas de cada coordenação serão definidas no 

momento em que serão criadas em seus propósitos e será aprovado no Congresso 

Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem.  

§ 5º - COORDENAÇÕES LOCO-REGIONAIS  

I - Atuar como facilitador da articulação da Rede de CA´s e DA´s de sua 

Loco-Região  

II - Representar Nacionalmente a sua rede.  

III - Representar em sua Loco-Região a Coordenação Nacional da 

ENEEnf.  

Artigo 24 º - As reuniões da Coordenação Nacional serão abertas à 

participação de todos os estudantes de enfermagem, sendo restrito o voto aos CA‟s 

e DA‟s de Coordenações da Executiva Nacional quando se tratar das competências 

atribuídas em artigo 22.  

 

CAPÍTULO III  

DAS ELEIÇÕES  

Artigo 25 º - A Coordenação Nacional compõe-se por:  

Coordenação de Articulação Nacional, composta por três CA‟s/ DA‟s de 

enfermagem do Brasil;  

Coordenação de Comunicação, composta por um CA/ DA de enfermagem 

do Brasil;  

Coordenação de Finanças, contando com dois CA‟s/ DA‟s de enfermagem 

do Brasil;  

Coordenações Temáticas, compostas no máximo por 02 CA´s/DA´s de 

enfermagem do Brasil;.  

Coordenações locorregionais, cada uma composta por um CA / DA como 

representante:  

Locorregional Norte I (PA, AM e AP)  

Locorregional Norte II (AC e RO)  

Locorregional Nordeste I (BA e SE)  

Locorregional Nordeste II (RN, PB, PE e AL)  

Locorregional Nordeste III (CE, PI e MA)  

Locorregional Sudeste I (RJ e ES)  

Locorregional Sudeste II (SP)  

Locorregional Sudeste III (MG)  

Locorregional Centro-Oeste I "Cerrado" (DF, GO e TO)  

Locorregional Centro-Oeste II "Pantanal" (MT e MS)  

Locorregional Sul I (PR e SC)  

Locorregional Sul II (RS)  

Artigo 26 º - Coordenação Articulação, Finanças, Comunicação e as 

Temáticas, deverão ser eleitas em julho, no ENEEn.  

Artigo 27º - As Coordenações Temáticas são flexíveis em seus temas, 

cabendo a Assembléia Geral no ENEEn, mantê-las ou modificá-las.  

Artigo 28º - As coordenações loco-regionais serão eleitas nos processos 

loco-regionais até o segundo CONEEEnf.  

Parágrafo único: Cada Rede Loco-Regional teria um representante na 

Coordenação Nacional da ENEEnf.  

Artigo 29º - As Coordenações Nacionais da ENEEnf serão compostas por 

CA´s e DA´s, cabendo as estas entidades a responsabilidades nacionais assumidas.  

Parágrafo único: A gestão do CA/DA eleita para exercer uma coordenação 

na ENEEnf deverá exercê-la todo o período da gestão. Esclarecendo que mesmo 



 

  

 

que esta perca a eleição do CA ou DA, exercerá o cargo na gestão da ENEEnf até 

seu final. Podendo esta trabalhar junto com a nova gestão que assumiu.  

Artigo 30 º - A gestão do CA eleita para Coordenação da ENEEnf 

indicaria um nome que representará juridicamente a ENEEnf.  

Artigo 31 º - Na assembléia Geral do ENEEn, os CA‟s e DA‟s 

interessados em compor as Coordenações, exceto as locos se candidatarão 

mediante a defesa de seu interesse nestas, para a plenária. As candidaturas estarão 

sujeitas a aprovação da plenária.  

 

TITULO III 

ENCONTROS E EVENTOS 

CAPÍTULO I  

DO ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM – ENEEn  

Artigo 32º - O Encontro Nacional dos Estudantes de Enfermagem – 

ENEEn - tem como objetivos:  

§ 1º - Reunir os estudantes de enfermagem, de modo a discutir e deliberar 

as questões relativas a educação, ao desenvolvimento científico e prático de 

enfermagem, suas relações com a saúde da população em seus aspectos sociais, 

políticos e econômicos, bem como o intercâmbio cultural visando a integração de 

seus participantes.  

Artigo 33º - O ENEEn deverá ser realizado no mês de julho, com duração, 

média, de 7 dias.  

I - A construção do ENEEn ficará a cargo da Comissão Organizadora.  

II - A estruturação do ENEEn passará também a fazer parte do Congresso 

Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem.  

Artigo 34º - Cada escola de enfermagem poderá inscrever apenas uma 

delegação, através de sua entidade estudantil representativa.  

§ 1º - A escola que ainda não possui entidade representativa dos 

estudantes de enfermagem ou que comprovem sua inoperância poderá participar 

com um grupo de estudantes organizados para esta finalidade.  

§ 2º - A participação no ENEEn fica aberta a outros profissionais e 

acadêmicos inscritos, tendo direito à voz, mas não a voto.  

§ 3º - Terão direito à alimentação, alojamento e impressos do evento 

apenas os inscritos no mesmo.  

§ 4º - Cada escola deverá informar o número aproximado de participantes 

até trinta dias antes do ENEEn, efetuar o pagamento antecipadamente através de 

conta bancária da Comissão Organizadora ou ainda no ato da inscrição.  

Artigo 35º - Cabe a cada delegação a escolha de um delegado e um 

suplente para representá-la junto à reunião de delegados.  

§ 1º - Cabe aos delegados participarem de reuniões de caráter deliberativo 

durante o ENEEn levando as deliberações destas para as suas delegações e vice-

versa.  

§ 2º - Cabe aos delegados serem responsáveis durante o encontro pela 

organização deste e pela responsabilização da sua delegação. Junto à comissão 

organizadora.  

Artigo 36º - Das reuniões de delegados  

§ 1º - São membros das reuniões de delegados do ENEEn todos os 

estudantes de enfermagem inscritos no ENEEn sendo restrito o direito de voto aos 

delegados.  

§ 2º - No primeiro dia do ENEEn, deverá ser convocada uma reunião de 

delegados para troca de informações.  

§ 3º - As reuniões de delegados poderão ser convocadas pela comissão 

organizadora do ENEEn, ou por 50% dos delegados presentes no ENEEn, com no 

mínimo 4 horas de antecedência salvo em situações que comprometam a 

organização e participação no encontro. Tendo a obrigação de comunicar, a todas 

as delegações presentes o responsável pela convocação.  

§ 4º - A reunião deverá ser realizada com 50% mais um dos delegados, em 

primeira convocação e após trinta minutos, em segunda convocação com o quorum 

presente.  

§ 5º - A reunião dos delegados não devera coincidir com outra atividade 

do ENEEn a não ser em caráter extraordinário.  

§ 6º - Caso a reunião dos delegados não chegue a uma conclusão deverá 

ser convocada uma assembléia geral extraordinária do ENEEn para discutir sobre a 

questão.  

§ 7º - A escolha da sede do encontro nacional do ano seguinte deverá 

obedecer ao critério de rodízio das regiões e dos estados desta região. É facultado à 

região abster-se da sua vez de sediar o ENEEn. O mesmo critério é válido para os 

CONEEEnf`s e o CBEEn.  



 

  

 

§ 8º - Deverão ser criados regimentos individuais para o CBEEn, ENEEn 

e CONEEEnf‟s baseados no estatuto da ENEEnf.  

 

DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS  

Artigo 37º - Ficará a cargo de uma Comissão Pedagógica decidir sobre os 

critérios gerais para aprovação e apresentação de trabalhos no ENEEn.  

I - A apresentação de produção científica ficará restrita a trabalhos das 

pessoas inscritas no encontro e aprovado pela Comissão Pedagógica.  

 

DA COMISSÃO ORGANIZADORA  

Artigo 38º - A Comissão Organizadora deverá ser composta pela a 

Comissão local, Coordenação Nacional da ENEEnf, e qualquer outro (s) 

CA´s/DA‟s que desejem participar.  

Artigo 39º - Compete à comissão organizadora garantir a infra-estrutura 

do encontro dentro das condições satisfatórias de segurança, higiene e saúde, 

devendo prover, para tal:  

I - No mínimo três refeições diárias em local específico para tal;  

II - Alojamento íntegro com garantia de segurança e privacidade para as 

delegações;  

III - Providenciar salas para as reuniões e plenárias, de acordo com o 

caráter da reunião e de fácil acesso.  

IV - Oferecer os primeiros socorros.  

§ 2º - Garantir hospedagem e passagens para palestrantes, oficineiros, 

outros.  

As passagens dos palestrantes poderão ser negociadas com as entidades 

que fizerem indicações mediante a impossibilidade da comissão organizadora.  

§ 3º - Prover pastas para participantes contendo, no mínimo, caneta, bloco, 

programação, caneca, crachá, material de subsidio para discussão e regimento 

interno do ENEEn.  

§ 4º - Os tíquetes refeição serão entregues por critérios estabelecidos pela 

Comissão Organizadora.  

§ 5º - Os certificados para membros efetivos deverão ser entregues ao 

delegado na cerimônia de encerramento, os quais irão repassá-los aos componentes 

de sua delegação que tenham atingido no mínimo 75% de freqüência, dado que 

será fornecido pela Comissão Organizadora.  

§ 6º - Providenciar transportes para todos os participantes, quando 

necessário, para deslocar os participantes para eventos relativos ao encontro.  

Artigo 40º - A composição da comissão organizadora deverá ter uma 

coordenação para organizar e divulgar informações e encaminhamentos de 

questões relativas ao evento, bem como subcomissões para viabilizar atribuições 

da mesma.  

Artigo 41º - A Comissão Organizadora deverá acatar as decisões das 

reuniões de delegados e da Assembléia Geral.  

Artigo 42º - A Comissão Organizadora do ENEEn, mediante empecilhos 

que coloquem em risco a viabilização do encontro, terá autonomia para estabelecer 

critérios organizacionais que não constem neste estatuto ou no regimento interno 

do ENEEn, desde que respaldados pelo CONEEEnf e o CBEEn.  

§ 1º - esta decisão deverá ser repassada às entidades com antecedência, 

mínima, de 20 dias.  

§ 2º - Se ocorrerem durante o encontro a reunião de delegados tem a 

autonomia, para a tomada de decisão.  

 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO 1  

DO SÍMBOLO DA ENEENF  

Artigo 43º - A bandeira da ENEEnf é constituída de um retângulo de cor 

azul que representa a cor universal da enfermagem, tendo em seu interior o mapa 

do Brasil em cor branca que representa a paz que tanto almejamos, e ao centro uma 

lâmpada de cor verde que representa a cor nacional da enfermagem e uma chama 

em cor vermelha que representa a força, a luta e a garra dos estudantes de 

enfermagem.  

Artigo 44º - Dentro da lâmpada está escrito ENEEnf. Desta forma a 

bandeira poderá representar os representantes de enfermagem, o movimento 

estudantil e os encontros nacionais de enfermagem.  

 

CAPÍTULO 2  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  



 

  

 

Artigo 45º - Este estatuto poderá ser mudado ou alterado em outra 

Assembléia Geral dos Estudantes de Enfermagem convocados para este fim com 

um prazo mínimo de dois anos após sua aprovação.  

Inciso I - A Assembléia Geral do ENEEn é soberana, podendo apresentar 

emendas ao  

Estatuto se convocada para este fim, durante o próprio ENEEn.  

Artigo 46o - Haverá um regimento interno aprovado em Assembléia Geral 

no ENEEn.  

Artigo 47º - Revogam-se as disposições anteriores desde que contrárias a 

este Estatuto.  

Artigo. 48 – Este Estatuto passar a vigorar, a partir da data da sua 

publicação.  

 

Santo André – SP, 23 de julho de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO CULTURAL 

Dia 26/07 - Festa dos Cafuçus 

 
Você não sabe o que é um cafuçu?  

Cafuçu é o adjetivo dado às pessoas que se vestem de forma brega e 

extravagante. O pior disso é que se acham lind@s e chamam muita atenção. 

Nessa noite, solte o cafuçú que há dentro de você e vamos nos divertir! 

O melhor caracterizado, ganhará uma premiação! 

 

20h – Concentração Orquestra de Frevo 

21h – Arrastão para o Centro de Vivências 

22h – Banda Brega Caronas do Opala 

23h – Banda de Rock anos 60 Fundo Blanco 

02h – Hora do Silêncio 

 

Dia 29/07 – Arrasta pé 

Nessa noite expressaremos o melhor da cultura popular de nosso estado 

Aqui, pessoa bonita é sinônimo de dança e diversão! 

 

20h – Apresentação do Grupo de danças regionais IMBURANA 

21h - Forró Pé-de-serra 

00h - Rave do ENEEn  

03h – Hora do Silêncio 



 

  

 

 

Dia 30/07 – I FACE 

Como a Local também faz parte da Coord. de arte e cultura da ENEEnf, 

resolvemos criar o 1° FACE – Festival de Arte e Cultura da Enfermagem 

19h – Divisão das oficinas 

22h – Apresentações culturais 

 

 

O QUE SÃO NB’S? COMO ELAS FUNCIONAM? 

 

NB‟s são os chamados Núcleos de Bases. Consistem em grupos de 

pessoas que vão exercer uma atividade em comum de forma coletiva. Neste 

evento, os núcleos de bases são divididos em representações de comunidades 

carentes da Cidade de João Pessoa e são caracterizadas por cores: 

 

NB’s Comunidades Carentes 

Roxa Cangote do Urubu 

Rosa Timbó 

Azul Bola na Rede 

Verde Maria do Nazaré 

Amarela Tibirí 

Laranja Jardim Veneza 

 

 

- COMO SEI DE QUAL NB EU SOU? 

 

As pessoas que vão compor cada NB, forma determinadas pela cor da fita 

de cetim que se encontra amarrada no fecho do zíper da bolsa do evento. A 

distribuição dessas cores foi feita de forma aleatória e tem como objetivo misturar 

pessoas de diferentes delegações a fim de integrar melhor os participantes do 

evento. 

 

- COMO SEI DE QUAL GD VOU PARTICIPAR? 

 

Os grupos de discussão que acontecerão em diversos espaços da 

programação serão compostos pelas NB‟s já determinadas e o local para discussão 

também está já determinando e identificado com a cor da respectiva NB na porta 

da sala. Concluímos que dessa forma as pessoas se acostumariam mais com os 

integrantes de suas NB‟s e assim o debate nos GD‟s não ficariam comprometido 

pela vergonha ou timidez. 

Os trabalhos diários das NB‟s estão especificados, em rodízio, conforme a 

escala abaixo, que também se encontra afixada em cada quarto do alojamento. 

Dia/NB ROXO ROSA AZUL VERDE AMARELO LARANJA 

24/07 

Domingo 

Frequência Mística Alvorada Limpeza 2 Limpeza 1 Mobilização 

25/07 

Segunda 

Alvorada Limpeza 1 Frequência Mobilização Mística Limpeza 2 

26/07 

Terça 

Mística Mobilização Limpeza 2 Limpeza 1 Alvorada Frequência 

27/07 

Quarta 

Limpeza 1 Limpeza 2 Mobilização Mística Frequência Alvorada 

28/07 

Quinta 

Mobilização Frequência Limpeza 1 Alvorada Limpeza 2 Mística 

29/07 

Sexta 

Limpeza 2 Alvorada Mística Frequência Mobilização Limpeza 1 

30/07 

Sábado 

Mística Limpeza 1 Alvorada Limpeza 2 Frequência Mobilização 

31/07 

Domingo 

Alvorada Frequência Limpeza 1 Mobilização Limpeza 2 Mística 

 

ALVORADA: Consiste em acordar os encontristas de cada quarto para que os 

dorminhocos não percam, nem se atrasem para o espaço. 

MOBILIZAÇÃO: Consiste em levar a galera para o auditório ou para os GD‟s a fim 

de que os espaços não comecem atrasados e mobilizar os encontristas à participação. 

MÍSTICA: Consiste em sensibilizar as pessoas a cerca de determinados temas usando 

de expressão e reflexão de forma livre e espontânea. 

LIMPEZA 1: Serão os sortudos responsáveis por manter a ordem e a decências dos 

banheiros dos alojamentos e dos alojamentos em si. 



 

  

 

LIMPEZA 2: Serão os mais sortudos ainda que ficarão responsáveis pela manutenção 

da limpeza dos chuveiros, do auditório e das salas dos GD‟s. 

 

FREQUÊNCIA: Serão responsáveis por carimbar no verso do crachá a presença do 

encontrista no espaço que estiver sucedendo, antes de o mesmo entrar no auditório ou 

sala de GD. 

 

FREQUÊNCIA NOS ESPAÇOS 

 

O evento conta com treze espaços que contam presença. Para receber o 

certificado de participação, bem como ter direito a voto na Plenária Final, o 

encontrista deverá ter pelo menos, 75% da frequência nos espaços. Essa freqüência 

não será feita por assinaturas em lista e sim pelo recebimento de um carimbo no 

verso do crachá de identificação, onde encontrará uma tabela com a programação e 

o carimbo se dará no espaço respectivo ao que estiver na programação. 

Os carimbos serão dados na entrada do auditório ou sala de GD, antes do 

espaço começar e até 10 minutos após seu inicio. Logo, os retardatários que 

entrarem no auditório ou sala de GD com atraso superior á 10 minutos não 

receberá o carimbo, pois a NB responsável por isso também gostaria de participar 

do espaço. 

A quantidade mínima de carimbos que o encontrista deverá ter para 

receber o certificado ou votar na Plenária Final é de 09 (nove) carimbos. 

 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos apresentados na forma de Banner ficarão em exposição nas 

salas dos GD‟s conforme lista afixada próximo à entrada do auditório. Os 

trabalhos ficarão em exposição durante toda a manhã e onde receberão visita dos 

encontristas e de uma avaliadora. Estima-se a apresentação do conteúdo em no 

máximo 10 minutos. 

Os itens a serem avaliados serão: 

- Visualização do banner 

- Domínio do conteúdo 

- Relevância do tema 

- Uso das Normas da ABNT 


