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O QUE É A ENEENF? 

 

EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM MAS AFINAL, O QUE É ISTO? 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem – 

ENEEnf é o maior órgão representativo dos estudantes de 

enfermagem do Brasil! É como se fosse um CA/DA gigante. A 

gestão é composta por CA’s ,DA’s e coletivos organizados de 

todas as faculdades do Brasil que se propõe aos cargos. A eleição 

acontece anualmente, na Plenária Final dos Encontros Nacionais 

(como este que você está participando). 

 A ENEEnf atua na defesa de algumas bandeiras de luta 

que a entidade levanta. São elas: 

 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 Sistema Único de Saúde 

e na conquista popular da saúde; 

 ENFERMAGEM – como prática social e construção de uma 

organização política da profissão, não corporativista, e em função 

de conquista da emancipação do sujeito em seu processo de 

saúde; 

 FORMAÇÃO – luta por um processo pedagógico libertador 

que promova ao estudante uma prática comprometida socialmente. 

Na busca da efetivação destas bandeiras, o Movimento 

Estudantil de Enfermagem busca promover a mudança de sua 

cultura e organicidade através da ativação e fortalecimento de 

processos formativos vinculados a outros movimentos sociais, 

culturais, entidades e instituições parceiras. A fim de proporcionar o 

http://eneen2011pb.blogspot.com/2011/02/executiva-nacional-dos-estudantes-de.html
http://eneen2011pb.blogspot.com/2011/02/executiva-nacional-dos-estudantes-de.html


protagonismo e a organização dos estudantes enquanto sujeitos 

coletivos conscientes de sua opção frente ao mundo, lutadoras e 

lutadores do povo. 

  

Para saber mais acesse: http://eneenf.wordpress.com 

 

 

DETERMINAÇÃO SOCIAL DO PROCESSO SAÚDE-

DOENÇA E OS MODELOS TÉCNICO-ASSISTENCIAIS 

 

Comissão Organizadora do 36º ENEEn 

  

Pretendemos neste primeiro texto, expor um pouco sobre o 

tema do encontro, “Determinação Social do Processo Saúde-

Doença e os Modelos Técnico-Assistenciais”.  Introduzir a 

discussão sobre as determinações das formas como se ofertam 

serviços de saúde as pessoas, ou seja, sobre a adoção dos 

modelos de assistência que se optam por utilizar nos diferentes 

períodos históricos. Percebendo que essas determinações se dão 

a partir de diversas influências e que nem sempre levam em conta 

as necessidades de saúde da população e a garantia plena do 

direito a saúde. 

Para iniciar a discussão sobre a determinação social da 

saúde e dos modelos de assistência, precisamos realizar alguns 

questionamentos: Porque determinados grupos sociais estão mais 

suscetíveis a determinadas doenças, encontrando-se em maior 

exposição a riscos e vulnerabilidades? Ausência de doença é 

saúde? Afinal, porque alguns grupos sociais possuem uma rede de 

fatores que os privilegia e conduz a uma vida mais saudável? O 

que ocorre com os grupos que não possuem essa rede de 

fatores?  Por que se ofertam serviços de saúde de maneira 

diferenciada aos grupos da população? Porque a forma de se 

ofertar saúde muda com o tempo e com a conjuntura político-

social? 

Durante um determinado período histórico da humanidade, 

saúde era equivalente à ausência de doença. Com a evolução dos 

estudos das ciências da natureza percebeu-se que fatores sociais 

interferiam diretamente na aquisição de doenças ou agravos à 

saúde e que influenciavam na qualidade de vida. A partir dessa 

percepção sobre o conceito de saúde passou-se a considerá-la 

como resultante de múltiplos processos como meio ambiente, 

renda, trabalho, lazer etc. Esse momento se expressa muito 

claramente no Brasil na 8º Conferência Nacional de Saúde, onde é 

colocado que saúde é, antes de tudo, o resultado das formas de 

organização social da produção, as quais podem gerar grandes 

desigualdades nos níveis de vida (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE, 1986). Esse conceito revela que, numa sociedade 

estruturada nos moldes do capitalismo, é inviável a busca efetiva 

pela saúde para uma grande parcela da população, visto que esse 

modelo necessariamente produz desigualdades, produzindo 

qualidades de vida diferentes. 

A luta de classes e as relações de poder existentes no 

sistema capitalista neoliberal atuam diretamente nos meios de vida 

e, consequentemente, na saúde dos indivíduos, portanto, o papel 

de cada indivíduo dentro da sociedade define as determinações de 

sua saúde. Mesmo seu material genético pode ser alterado de 

forma danosa devido aos gananciosos meios de produção que, a 

qualquer custo, visam o lucro em detrimento do bem estar dos 

indivíduos. Certas substâncias como alimentos gordurosos, 

agrotóxicos, gases poluentes oriundos de combustíveis fósseis e 

alimentos transgênicos - fruto desses meios de produção 

capitalista - causam prejuízos não apenas a nós como também a 

gerações futuras. A própria vida conduzida a produção e ao 

consumo reduz o sentido da vida do ser humano (CEBES, 2010). 

http://eneenf.wordpress.com/


É necessária a compreensão de que saúde, dentro de uma 

sociedade capitalista que, portanto, visa o lucro, tende a ser 

considerada como uma mercadoria e não como direito inerente ao 

ser humano. Quem não detém capital para consumir saúde - 

consumir não apenas os serviços de saúde, mas também os que 

envolvem a qualidade de vida - fica à margem desse processo. 

Para fins de desambiguação, faz-se necessário distinguir 

os conceitos de causa, efeito e determinante. A causa e o efeito 

são separados pelo tempo e por um determinante, que tem força 

de lei. Por exemplo, a lei da gravidade é o determinante da queda 

da maçã, causada pela ruptura da ligação entre o fruto e a árvore 

cujo efeito é seu encontro ao chão. Podemos então fazer uma 

analogia com a relação entre a baixa renda e a alta incidência de 

casos de doenças infecto-parasitárias. A baixa renda familiar é a 

causa, o efeito é a alta incidência de doenças infecto-parasitárias e 

o determinante é a luta de classes gerada por relações 

assimétricas de poder (CEBES, 2010). 

A saúde humana é um objeto biológico, social, filosófico, 

histórico e político e, portanto, para ser compreendida em seu 

conceito mais amplo é necessário que seja observada à luz de 

diversas vertentes do conhecimento de forma integrada. Para 

identificar e caracterizar a determinação social da saúde, por 

conseguinte, deve-se partir de uma lógica transdisciplinar, ou seja, 

através de múltiplas disciplinas com campos de conhecimento 

diferentes dialogando com interdependência e de forma horizontal 

(CEBES, 2010). 

A visão ampliada do conceito de saúde, que compreende 

que saúde não é mercadoria e sim um direito de todo ser humano, 

é defendida no Brasil pelo Movimento de Reforma Sanitária e 

propõe a instauração de um novo modelo de atenção à saúde. 

Esse modelo prioriza a prevenção e a promoção da saúde e o 

aumento da qualidade de vida. Esta nova proposta inclui a 

instauração de uma sociedade igualitária e da existência de um 

Estado que garanta o direito à saúde a todas as pessoas. Essa 

proposta é defendida na constituinte de 1988 e o após um longo 

embate de forças políticas, o SUS se torna realidade no Brasil e a 

saúde direito de todos e dever do Estado. 

Qual a relação entre essa discussão com a forma como 

nós enfermeiros ofertamos o cuidado em saúde? Qual a relação 

dessa discussão com a forma como o Poder Público (pretenso 

defensor do interesse coletivo) conduz as políticas públicas de 

saúde, ou seja, a forma como se oferta os serviços, programas e 

políticas de saúde? 

A proposta defendida pelo Movimento de Reforma 

Sanitária trouxe um enfoque importante na instauração de uma 

sociedade mais justa e na garantia de direitos. Essa proposta foi na 

contramão do sistema político econômico estabelecido no país, 

que seguia a agenda capitalista liberal. Vê-se que daí surge uma 

clara disputa de duas propostas divergentes, lucrar com saúde ou 

garantir o direito a saúde?  Essa disputa não se deu só na década 

de 80 e permanece até os dias de hoje. A conquista de um Sistema 

Único de Saúde pleno e eficaz, tem-se dado governo após governo 

através da luta dos movimentos sociais e dos profissionais e 

gestores comprometidos com a proposta de garantir direitos à 

população. 

As formas como se conduzem as políticas, programas e 

ações de saúde estão diretamente relacionadas com essa disputa. 

Atualmente, o governo Dilma, por exemplo, permite que a gestão 

do SUS seja privatizada através de Fundações Estatais, 

Organizações Sociais e da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares.  Outra questão extremamente importante é a forma 

como tem se conduzido o financiamento do SUS. O impasse 

consiste na inversão entre necessidades de saúde e uso do fundo 



público. O Brasil tem um sistema público universal, mas são 

privados, em sua maior parte, os recursos alocados na saúde. 

O modelo produtivista imposto à saúde através da 

privatização vem diminuindo a qualidade do atendimento e 

transformando o processo de trabalho em saúde em um processo 

frio, resultando em competitividade entre os profissionais e corrida 

por alcançar metas, números de atendimentos e procedimentos. 

Esses instrumentos privatizantes servem ainda para que a saúde 

seja inserida no mercado financeiro e favoreça o capital. 

Atualmente, os megaeventos (copa do mundo, olimpíadas, 

jornada mundial da juventude e copa das confederações) têm 

levado a assistência à saúde a se dar de maneira fragmentada e 

imediatista para que se atenda aos interesses do capital envolvidos 

nas formas como se conduzem esses eventos. No município do 

Rio de Janeiro e São Paulo se instaurou a política da internação 

compulsória, frente aos megaeventos. Essa intervenção realizada 

pelo Estado tem o objetivo de “higienizar” a cidade, através da 

remoção de populações vulneráveis (em sua maioria usuária de 

crack) no trajeto e no entorno das futuras instalações dos eventos. 

Essa estratégia fere diretamente outra conquista da saúde 

pública, a Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, 

que visa entre outras coisas o tratamento consentido pelo usuário 

de saúde mental e sua reinserção social. A internação compulsória 

não pactua com esse modelo de assistência, mas sim diretamente 

com o modelo que fora a muitos anos vigente, que torturou e 

deixou sequelas na sociedade, o modelo manicomial. A internação 

compulsória inibe as potências do indivíduo, quando a proposta de 

“tratamento” é dar remédio, alimentar e fazer dormir. A situação 

ainda se agrava pelo fato de que o “tratamento” pós-remoção conta 

com a participação de empresas e instituições religiosas. Essa 

forma de se ofertar “saúde” aos usuários de saúde mental das ruas 

do Rio e de São Paulo é hoje, muito contestada por diversos 

setores do Movimento Social, bem como as formas de privatização 

empreendidas pelo governo. 

É necessária a identificação dos diversos determinantes 

em saúde nos diferentes períodos históricos para que a oferta de 

serviços de saúde se dê a partir das necessidades específicas dos 

diferentes grupos da população, para que se adotem modelos 

assistenciais que promovam a qualidade vida e cuidado resolutivo, 

atendendo as reais necessidades de saúde e de vida. 

É necessário que se garanta a participação cidadã nos 

processos de assistência, definição de políticas de saúde e de 

gestão do Sistema Único de Saúde e não um modelo tecnicista, 

fragmentado e que visa o lucro em detrimento da pessoa humana e 

que não considera as reais necessidades em saúde, ignorando as 

determinações sociais.   

Defender um modelo assistencial que atenda aos 

interesses da população a partir de suas reais necessidades e 

especificidades, defender a emancipação dos indivíduos para com 

a sua saúde e para com a sua vida, defender um sistema de saúde 

integralmente público, ainda é fazer um movimento contra-

hegemônico. As conquistas nesse sentido devem se dar através da 

atuação dos movimentos sociais, através dos atores políticos 

interessados nesse processo. 

Os enfermeiros, como profissionais de saúde, estão 

diretamente inseridos nessa realidade. É necessária a reflexão de 

que nossa atuação em saúde não é livre de intencionalidades e 

que estaremos atuando num campo que poderemos reproduzir 

modelos de assistência que podem ou não estar a serviço dos 

interesses coletivos. Que estejamos atentos a isso, que tenhamos 

postura ativa na defesa da saúde como direito de cidadania, 

patrimônio público e na emancipação das pessoas frente as suas 

vidas, sua saúde. 
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ISOLADOS DA SOCIEDADE 

 

Centro Acadêmico Ana Brêtas - UNIFESP 

 

  Em um evento especial de alto nível da Comissão de 

Narcóticos, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC) lançou em Viena o Relatório Mundial sobre Drogas 2013. 

De acordo com este, enquanto o uso de drogas tradicionais, como 

a heroína e a cocaína, parece estar decaindo em algumas partes 

do mundo, o uso abusivo de medicamentos sob prescrição médica 

e de Novas Substâncias Psicoativas (NSP) está aumentando. 

Assim, observou-se a estabilidade no uso de drogas tradicionais e 

em contrapartida, um aumento alarmante de novas substâncias 

psicoativas.  

Com relação ao panorama mundial, na Europa, o consumo 

de heroína parece estar em declínio, enquanto o mercado de 

cocaína parece estar se expandindo na América do Sul e nas 

economias emergentes da Ásia. O uso de opiáceos (heroína e 

ópio), por outro lado, continua estável.  A África está emergindo 

como um destino para o tráfico, bem como para a produção de 

substâncias ilícitas, embora os dados disponíveis sejam escassos. 

O uso de cocaína continua caindo nos Estados Unidos, o maior 

mercado de cocaína do mundo. Em contrapartida, aumentos 

significativos nas apreensões têm sido observados na Ásia, 

Oceania, América Central e do Sul e no Caribe em 2011. 

O uso de estimulantes do tipo anfetamínico (ATS, na sigla 

em inglês), excluindo o ecstasy, continua a ser generalizada a nível 

mundial e parece estar aumentando na maioria das regiões. 

Metanfetaminas continuam a dominar o negócio de ATS, 

correspondendo a 71% das apreensões globais de ATS em 2011. 

Observando este panorama e, pensando no Brasil que 

estamos vivendo atualmente, podemos considerar que com relação 

a questões sobre drogas, ilícitas ou não, vivemos na Idade Média, 

época em que não há democracia de direitos e os dependentes 

químicos são marionetes na mão do Governo. Uma vez que o 

mesmo, por meio da internação compulsória, decide até mesmo a 

religião desses usuários, pois a grande maioria das instituições que 

assistem esse tipo de pessoas, dependentes químicos, “seres sem 

alma”, são privadas e quase todas religiosas. Impondo assim, a 

própria religião como principal ferramenta do tratamento. 

Lembrando que tudo isto, realizado sem o mínimo uso da 

agressividade por meio de Autoridades da Segurança do Estado e 

com o maior respeito à estes “drogados”.  

No Boletim da ABRAMD (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDOS SOBRE DROGAS) de Junho 

deste ano, Maria de Lurdes S. Zemel, Psicóloga, psicanalista da 

Sociedade Brasileira de Psicanálise e membro da ABRAMD, em 

um de seus artigos, trouxe a seguinte questão: “como queremos 

tratar de drogados se não respeitamos nenhum princípio e criamos 

princípios novos baseados em interesses?”. Trazendo a questão 

da Lei que permite a Internação Compulsória.   

Ainda complementa que a função do Estado, deveria ser de 

melhorar as condições dos lugares de atendimento e oferecer 

reciclagem de conhecimento para os nossos técnicos inclusive 



remunerando-os melhor. Aperfeiçoar suas formas de tratamento 

avaliando as ações que ele já implementa. 

Neste mesmo Boletim, Arine Caçador Martins, diz que na 

área das políticas públicas sobre drogas, o proibicionismo e a 

repressão vêm fracassando há décadas, pois já se provou que a 

violência gerada pela política de “guerra às drogas” é mais nociva à 

sociedade que os piores efeitos do abuso das drogas por todos os 

usuários.  

Complementa ainda que o aumento do uso e abuso de 

drogas, a explosão carcerária em progressão, a corrupção de 

várias instituições públicas, principalmente a polícia, as violações 

de direitos e a colaboração para a manutenção do segundo 

mercado ilegal mais lucrativo do mundo segundo dados da ONU, o 

narcotráfico, perdendo apenas para o tráfico de armas, 

demonstram claramente que é preciso reavaliar a política adotada.  

Na contramão das novas propostas de enfrentamento à 

questão das drogas no mundo (nos EUA, com o aumento da 

aplicação de penas e medidas alternativas e despenalizadoras 

frente às violações à Lei de Drogas e na Europa, onde várias 

legislações já iniciaram a experiência da regulamentação do uso de 

drogas, como Portugal e Holanda) ganha evidência, no Brasil, a 

polêmica da internação compulsória, proposta como política 

pública pelo Projeto de Lei 7663/2010. 

Atualmente, a questão drogas é um dos grandes ‘males do 

século XXI’ e, sendo por este mesmo Estado que não reserva 

energia racional e pragmática para tratar outros temas para além 

da economia, a política de drogas no Brasil passa, então, a ser 

conduzida pelas estratégias que compõem o rol de apropriação do 

poder paralelo por conta da ineficiência do Estado, ou seja, as 

estratégias da segurança pública e da religião. Com isso, trazendo 

lógica autoritária, impositiva, agressiva e violenta arraigada no 

modelo de segurança brasileira e transferida integralmente para a 

abordagem ao usuário de drogas, que se manifesta pela 

disseminação da prática da internação compulsória, do 

encarceramento em massa de usuários e pequenos traficantes, e 

do entendimento destes usuários como criminosos. 

Como centro de referência no Brasil, o CRATOD (Centro de 

referências de Álcool, Tabaco e outras Drogas) atua no tratamento, 

na formação de recursos humanos, na prevenção. Criado em 2002, 

por decreto do então e atual governador Geraldo Alckimin, tem se 

constituído como um pólo formador de recursos humanos 

especializados para todo o Estado de São Paulo, desenvolvendo e 

testando tecnologias de atendimento aos dependentes de 

substâncias psicoativas. A população atendida é 80% de 

moradores de rua, e o tratamento visa à recuperação, abstinência 

e reinserção social.  

A ABRAMD (Associação Brasileira de Estudos 

Multidisciplinar sobre Drogas), enquanto entidade apoiadora das 

Frentes Nacional e Estadual de Drogas e Direitos Humanos 

assume posição contrária à internação compulsória de usuários e 

dependentes de drogas. 

Infelizmente, com a implementação desta nova política 

sanitarista, de “limpar” a cidade, retirando das ruas os drogados, 

principalmente o usuário de crack, estes centros e associações 

perderam a total autonomia, tendo que ser reestruturadas, de 

acordo com essa nova política, levando todo o trabalho e pesquisa 

de anos e anos a uma desvalorização e desconstrução. Logo, a 

questão do uso de drogas e a forma como esses usuários são 

tratados hoje é um problema social e não só individual.  

 

Fontes:  

 

Boletim da ABRAMD, Junho de 2013. São Paulo-SP. 



Boletim CEBRID  ( Centro  Brasileiro  de  Informações sobre 

Drogas Psicotrópicas). Número 70 Março 2013 Edição Especial - 

Internação Compulsória.  

Mais Informações: E-mail: cebrid.unifesp@gmail.com Website: 

www.cebrid.epm.br ou  www.abramd.org.br 

 

OS DESAFIOS À ASSISTÊNCIA EM SAÚDE MENTAL 

 

Rafael Morganti Pinheiro-UNIGRANRIO 

 

 A assistência em saúde mental atualmente está sendo muito 

discutida em função de alguns fatores, o mais evidente na atual 

conjuntura é a internação compulsória que algumas capitais, como 

Rio de Janeiro e São Paulo, estão executando.  

Durante muitos anos a assistência em saúde mental foi 

muito precária em todos os sentidos. Um dos maiores manicômios 

que já existiu no Brasil, chamava-se hospício dos alienados, se 

localizava no bairro de botafogo no município do Rio de Janeiro. 

Há registro que não havia alimentação para todos, era um local 

insalubre, não era compatível com a vida humana digna. Outro 

manicômio que também era considerado um depósito de vida 

fechou na década de 90 foi o de Barbacena, localizado no estado 

de Minas Gerais.   

Historicamente, no Brasil, a mudança do modelo manicomial 

ganhou força na década de 90. No ano de 2001 foi sancionada a 

lei 10.216, conhecida como a lei da Reforma Psiquiátrica que 

garante direitos aos portadores de transtornos mentais. Essa lei 

causa um impacto diretamente no processo de 

desinstitucionalização, com o objetivo de fechar os manicômios e 

abrir novos dispositivos que ofereçam cuidado ao sujeito portador 

de transtorno mental. Alguns dispositivos foram criados nesse 

processo para atender os sujeitos que sofrem por algum transtorno 

psíquico, como os Centros de Atenção Psicossocial- CAPS e as 

residências terapêuticas. 

Mais de dez anos se passaram da aprovação da lei da 

reforma psiquiátrica e percebe-se ainda a existência de 

manicômios, porém, não são apenas os manicômios de estrutura 

física, sãs as práticas manicomiais que ainda são operadas pelos 

profissionais no front do processo de trabalho cotidiano. Eis um dos 

maiores desafios na atual conjuntura do processo de 

desinstitucionalização.  

Alguns autores, como Emerson Merhy e Túlio Franco, 

trazem esse debate para ser problematizado, enfatizando que os 

manicômios não são apenas as estruturas arquitetônicas, os 

manicômios também estão operando na micropolítica da produção 

do cuidado. Esse debate é de extrema relevância para que ocorra 

uma reforma psiquiátrica de fato, entendendo que a produção de 

cuidado acontece na micropolítica do serviço. 

O processo de formação dos cursos de enfermagem ainda 

hoje são regidos pelo modelo biologicista e tecnicista, influenciado 

pelo relatório Flexner (EUA, 1910). Michael Foucault em seu livro 

“O nascimento da clínica, 2006” nos oferta o conceito “anátomo-

clínico”, que caracteriza também este modelo de formação. Esse 

processo compõe um enfermeiro tecnicista que opera através de 

sinais objetivos que utiliza como principal ferramenta para sua 

produção a “tecnologia dura” (Merhy e Feuerwerker, 2009). 

Diante dessas características faz-se necessário a 

problematização de operar na saúde mental sendo norteado pela 

“tecnologia dura”. No mesmo texto os autores nos dão o conceito 

de tecnologia “leve-dura” e “tecnologia leve”. A “tecnologia leve” é a 

ferramenta que permite operar na produção de vínculos, de afetos, 

utilizando também a escuta qualificada. Essa ferramenta 

potencializa a oportunidade que o enfermeiro tem de operar na 

http://www.cebrid.epm.br/


subjetividade, permitindo a percepções de demandas que não são 

expressadas claramente pelo sujeito.  

Através dessas tecnologias amplia-se o campo da produção 

de “trabalho vivo em ato” (Merhy e Feuerwerker, 2009). Que é a 

possibilidade de criação de novos sentidos para o sujeito sobre 

determinada certeza que talvez seja produtora de um sofrimento. 

Quando o trabalhador de enfermagem opera predominantemente 

no que já foi criado em um trabalho humano anterior esse trabalho 

é classificado como “trabalho morto”, conceito criado pelos 

mesmos autores. O “trabalho morto” não tem a potência de 

produzir sentidos, vínculos e afetos. 

É possível perceber que para haver uma reforma 

psiquiátrica de fato precisa-se trabalhar em conjunto, o macro, que 

seria o fechamento dos manicômios e a abertura de novos 

dispositivos (CAPS e residências terapêuticas), e o micro, que 

opera no cotidiano do processo de trabalho entre profissional e 

usuário, que seria micropolítica. Essa relação precisa ser produtora 

de afeto, vínculo e generosidade. Relações hierarquizadas entre 

enfermeiro e usuário anula a possibilidade de criação de vínculo e 

impede que a escuta qualificada seja executada quando poderia 

ser, consequentemente resultando na incapacidade de perceber o 

que de fato produz sofrimento ao sujeito. As relações horizontais 

produtoras de afeto e generosidade permite o aposto, a 

aproximação com o sujeito possibilita intervenções que não seriam 

possíveis de pensar com a relação estabelecida hierarquicamente. 

A construção deste modelo de relação não coloca o profissional em 

uma condição de inferioridade. 

A produção de vínculo também permite o profissional 

investigar na subjetividade e produzir “trabalho vivo em ato”, 

potencializando a produção de saúde e sentido. Essa produção de 

sentido tem a potência de criar novas maneiras de se apresentar 

na vida e de re-definição de valores, entretanto a re-definição de 

valores é construída coletivamente e não restrita ao profissional 

Enfermeiro. 
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HOMENS NÃO VESTEM SAIA 

Ana Carolina de Castro Silva, Iuri Gustavo S.O. Boness,  

Thais de Andrade Alves – DAEnf UFBA 

 

J.C, 35 anos, sexo masculino, administrador, noivo de Mariazinha. 

Não, isso não é uma evolução de enfermagem nem tampouco algo 

do tipo. O que venho apresentar-vos é a historia do tal J.C que 

desde a infância sempre foi assim meio diferente das outras 

pessoas. Quando criança ele sempre gostou de estudar historia, 

tinha um encanto absurdo pela historia do antigo Egito, não se 

encantava pelas pirâmides nem pelos faraós, encantava-se pelas 

roupas usadas por tal civilização. Saias. As saias eram a sua 

paixão! Era um vicio tão presente em sua vida que em todos os 

bonecos ele enfiava um saiote, cortava cortinas, tapetes, colchas. 

Sua mãe preocupada levou-o ao psiquiatra que o diagnosticou com 

um processo tardio de complexo de Édipo, apaixonado pela figura 

da mãe o pequeno J.C colocava saia nos brinquedos para ter 



consigo sempre a imagem da mãe. Mas não era nada disso e o 

pequeno J.C cresceu reprimido pelas imposições da sociedade 

deixando o seu vicio por saia no mais profundo recôndito de sua 

alma. Não deixou de apreciar os escoceses com seus kilts, nem os 

padres com suas batas e nem o Carlinhos Brown, mas nunca usou 

uma saia. Ele imaginava noite e dia como seria colocar uma saia, 

como seria estar livre das calças que o prendiam, o sufocavam, 

não o deixavam livre para sentir a brisa leve do vento entre as 

pernas. Admirava as mulheres, as feministas lutaram pelos direitos 

de se igualarem aos homens e puderam usar calças. Pensou em 

fazer a revolução, um “homenismo”. Desistiu por não conseguir 

uma tropa de homens que o acompanhassem na empreitada. 

Certo dia ao sair do escritório J.C passou por uma vitrine de loja e 

viu a saia mais linda que poderia imaginar na vida, respondendo 

aos seus impulsos foi logo comprando e deu a desculpa que 

presentearia sua noiva. Nada disso, naquele mesmo dia J.C 

desprendeu-se das amarras que o prendiam e saiu pela rua de 

saia. O chamaram de gay, viadinho, louco, doente. 

“J.C, 35 anos, foi morto na avenida paulista por um grupo de skin 

heads por ser confundido com travesti”. Foi assim o titulo da capa 

do jornal matinal. 

Esta crônica traz para nós um único exemplo, da imensa 

problemática, que existe em torno dos gêneros e seus papeis 

sociais, instituídos ao longo da existência humana. 

Os homens, em sua maioria, não usam saia por uma 

questão meramente cultural, as vestimentas, por sua vez, são um 

ótimo caminho para mergulhar no passado nos ajudando a 

entender as relações de gênero. Analisando a forma de um povo 

se vestir, é possível entender seus hábitos, maneira de agir e de 

pensar, além da estrutura social onde ele está inserido. Diante de 

uma sociedade construída nos pilares patriarcais e machistas não 

é estranho à divisão entre o que deve ser do homem e o que deve 

ser da mulher.  

A questão do homem não vestir saias é um retrato 

minúsculo do total de relações regidas pelo machismo, que 

norteiam a vida. Vestir saia ou bermuda, usar rosa ou preto, brincar 

de boneca ou boneco são exemplos de situações que separam os 

sexos de acordo com o que foi imposto socialmente. Contudo 

romper com esses paradigmas arcaicos é uma tarefa 

extremamente difícil, mas necessária, visto que ainda não nos 

acostumamos a pensar e andar fora do círculo que nos aprisiona, 

fazendo com que achemos o diferente errado, feio e agressor. O 

último é um dos motivos que movem pessoas fundamentalistas e 

homofóbicas a agir violentamente contra aqueles que não possuem 

hábitos de vida condizente com o que é padrão, essas usam as 

normas preestabelecidas para justificar toda a violência praticada 

contra pessoas de hábitos de vida diferentes do padrão atual, seja 

referente à orientação sexual ou a liberdade feminina. O homem 

não necessariamente precisa ser homossexual para utilizar saias 

vestidos ou qualquer outra vestimenta, porém fazendo uso destas 

corre um sério risco de sofrer preconceito inclusive no próprio meio 

familiar, eis aí um grande propagador dos hábitos sociais que por 

sua vez subsidiam a intolerância. Falar sobre esse tema é 

instigante e polêmico, mas a ação contra a homofobia e o 

machismo é muito complicada. Afinal quantos de nós teríamos 

coragem de usar uma saia e ir às ruas? Quantas mulheres teriam 

coragem usar roupas “estritamente” masculinas? Temos a Escócia 

como um exemplo atual onde a cultura permite que os homens 

vistam saia e não sejam alvos de preconceito e ações de 

homofóbicos e fundamentalistas em seus territórios, ficando claro 

que a questão cultural e o que é ensinado e construído por cada 

população em determinado tempo influência diretamente em seus 

costumes e ações. Como o gênero correspondente as 



expectativas sociais em termos do comportamento tido como 

apropriado aos membros de cada sexo, por gênero não se 

entendem os atributos físicos em termos dos quais os homens e as 

mulheres diferem, mas os traços formados socialmente de 

masculinidade e feminilidade. Sendo assim precisamos romper as 

barreiras que impedem que os homens vistam saias, as crianças 

do sexo feminino brinquem de carro e bonecos e que ambos 

possam aproveitar a plenitude de sua vida de maneira que não 

fiquem aprisionados nas normas arcaicas e machistas, logo 

perversas, de nossa sociedade atual, abrindo um novo horizonte 

cada vez mais próximo da igualdade e distante do preconceito, 

seja ele movido por homofobia, machismo, enfim que qualquer tipo 

de intolerância seja abolida de nossos dias. 

Na construção desse texto nos fizemos algumas perguntas, 

gerando então as reflexões acima, de modo que desejamos 

compartilhar tais questionamentos com nossos irmãos de luta, com 

intuito de inquietá-los e fomentar o debate. Por isso deixamos aqui 

as seguintes perguntas: 

 

O que é ser homem ou mulher? 

Homem de saia se torna mulher ou homossexual? 

O que legitima ações preconceituosas? 

Como reconstruir as identidades de gênero para que uma 

sociedade heterogênea baseie-se no respeito mútuo? 

Qual a concepção da sociedade sobre o que é direcionado para 

homem e para mulher? 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE TRABALHO PRECARIZADO E ASSISTÊNCIA 

DE QUALIDADE: UMA JUNÇÃO POSSÍVEL? 

 

Diretório Acadêmico Ranúsia Alves – UFPE 

Gestão “Nada deve parecer impossível de mudar” 2013/2014 

 

 O termo “precarização” vem sendo utilizado para designar 

perdas nos direitos trabalhistas ocorridas no contexto das 

transformações do mundo do trabalho e de retorno às ideias 

liberais de defesa do estado mínimo, que vêm surgindo, 

especialmente, nos países capitalistas desenvolvidos a partir da 

terceira década do século passado. 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. 

 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; e é de ressaltar que esses 

trabalhadores que têm a saúde e a segurança à mercê de 

condições de trabalho – que os expõe a riscos ocupacionais 

diversos – deveriam ter a qualidade de vida e de trabalho andando 

juntas. 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. 

 Com a divisão de enfermagem em categorias, a 

remuneração e carga horária injustas, e outros mais influenciando 

a precarização; a realidade – precária – 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.   

 Mas, como realizar uma assistência de qualidade quando 

não se é oferecido condições para isso? Nem sempre a 

criatividade dos profissionais é suficiente para suprir a necessidade 

do paciente.  

 Condição de  trabalho compreende  o ambiente  físico, 

o ambiente  biológico, o ambiente  químico, as condições de  

higiene, de  segurança, e  as características antropométricas do 

posto de trabalho. A Organização Internacional do  Trabalho (OIT), 

através da Recomendação nº. 171 de 1985, propõe a preservação 

da saúde dos trabalhadores nos locais de trabalho mediante ações 

de melhorias das condições de trabalho. A Constituição Brasileira  

de  1988  (BRASIL, 1989) refere  que são direitos dos 

trabalhadores a redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene  e  segurança, bem como estão 

compreendidas, nas atividades do Sistema  Único de Saúde  

(SUS), as ações de  vigilância  à saúde do trabalhador e  a  

proteção ao meio ambiente, nele  incluído o ambiente  de  trabalho. 

Ou seja, é direito do trabalhador, ter acesso a condições 

adequadas de trabalho, as quais vão influenciar diretamente na 

sua saúde. 

 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. 

 A categoria de enfermagem não deve apenas realizar 

soluções paliativas frente à precarização do serviço, mas também 

lutar pela causa maior que é pelo direito de boas condições de 

trabalho, e mais ainda, pelo direito a saúde. Pois, como se pode 

promover e cuidar da saúde dos outros, com dedicação e 

qualidade, se a saúde de quem faz isso está prejudicada? É um 

enorme paradoxo que deve ser quebrado. No caso dos 

trabalhadores da saúde, não serve o ditado popular “em casa de 

ferreiro, espeto de pau”! Os trabalhadores de  saúde se sujeitam  a 

vários riscos ocupacionais, adoecem, se acidentam,  e, na  

maioria  das vezes, não relacionam esses problemas à sua  

atividade  de  trabalho, e, como referem Oliveira e Murofuse 

(2001), estão cada vez mais submetidos a uma grande diversidade 

de riscos. Esses profissionais se preocupam muito com o trabalho 

a ser realizado e os cuidados com os clientes, e pouco com os 

riscos ocupacionais a que estão expostos; e isso não deve 

acontecer. 

 A assistência à saúde ideal seria aquela em que 

profissionais tem condições de boa saúde, para assim poderem 

promover saúde para os outros. Que acontecessem os processos 

de cura quando necessário, mas não da forma de como é na 

realidade, onde o que mais está evidente ainda é esse modelo 

médico-privatista. E com a precarização do serviço, deve-se 

observar o grande aumento desse modelo assistencial. 

 Quem mais sofre com tudo isso é o usuário do sistema, 

quando ele deveria ser o mais beneficiado pelo mesmo, pois, 

voltando a dizer, saúde é um direito e é de todos, e deve ser de 

qualidade!  

 Temos que nos atentar aos fatos que estão por trás de tanta 

precariedade nos serviços de saúde, isso tudo deve ter algum 

motivo, ou vários.   

 

 



A EXECUTIVA NACIONAL DOS ESTUDANTES DE 

ENFERMAGEM E AS LUTAS DO PROCESSO DE TRABALHO 

 

Texto adaptado por Everson Melo 

 

Historicamente, a concepção de Enfermagem desde sua 

origem, de maneira particular no Brasil, significa: abnegação, 

obediência, dedicação. Isso marcou profundamente a profissão de 

enfermagem – o enfermeiro tem que ser alguém disciplinado e 

obediente. Alguém que não exerça a crítica social, porém console 

e socorra as vítimas da sociedade. Por essa razão, os enfermeiros 

enfrentam sérias dificuldades de ordem profissional, desde as 

longas jornadas de trabalho, baixos salários comparados aos de 

outros profissionais do mesmo nível, enfim, sua organização 

política é frágil e quase sem autonomia, pois suas próprias 

entidades representativas, não foge a esse espírito, sentindo 

todavia para difundir e veicular os interesses do Estado na área da 

saúde. Acrescente-se ainda, o importante papel que a escola 

desempenha na formação do enfermeiro, principalmente através 

da ética profissional que aí se ensina, reforçadora de toda essa 

ideologia que se expressa através de sua divisão técnica do 

trabalho. 

Uma pesquisa ampla realizada por Almeida (2007), em todo 

o país, dentre seus vários resultados, ressalta que, no Brasil, “a 

mentalidade hierárquica predomina”. Aponta que há, no Brasil, uma 

“profunda distância social, gerada pelo tipo de estratificação que o 

próprio processo de formação nacional produziu”. O impacto da 

desigualdade de classes sobre as pessoas gera sofrimento. É o 

que Gonçalves Filho (1995) denominou de humilhação social: 

modalidade de angústia relacionada com as reiteradas exposições 

do homem às mensagens de inferioridade seja por meio de 

palavras ou de circunstâncias públicas que fomentam e fortalecem 

essa configuração social. 

Com essa linha a ENEEnf se organiza para integração e 

articulação dos estudantes de  Enfermagem do país. Considerado 

um movimento historicamente comprometido com a construção de 

uma sociedade justa, solidária e igualitária, principalmente através 

da luta nos campos em que temos maior vínculo: como educação, 

saúde, enfermagem, formação e trabalho. 

Com o processo de divisão social da Enfermagem, a 

profissão se torna desvalorizada e encontra dificuldades ínfimas 

nas conquistas dos seus direitos como a redução da jornada de 

trabalho para 30 horas semanais, o piso salarial e a luta contra o 

Ato Médico.   

A Luta por essas conquistas já tramitam no Senado há anos. 

Um posicionamento ainda não foi dado por que não há quem 

cobre, não há quem lute. O interesse da Enfermagem está apenas 

na comercialização da saúde. E as insatisfações e frustrações 

causadas por um péssimo ambiente de trabalho, por uma 

remuneração abaixo do adequado e esperado e por uma jornada 

de trabalho cansativa são transferidas para as relações de trabalho 

dentro da equipe de enfermagem.  

Avaliamos que é de suma importância estar discutindo e 

acumulando debate a respeito das lutas de trabalho dentro de 

nossa profissão, pois futuramente somos nós, estudantes, que 

vamos estar à frente, e até mesmo usufruindo desta reivindicação.  

O Projeto de Lei 2.295/00 estabelece que a “duração normal 

da jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos, Auxiliares de 

Enfermagem e Parteiras não excederá a trinta horas semanais”, 

alterando a Lei n.º 7.498/86.    

A Enfermagem constitui a maior força de trabalho na saúde, 

com 178.546 Enfermeiros (161.032 mulheres 90,2%), 466.985 

Técnicos em Enfermagem (407.754 mulheres 87,3%) e 598.273 



Auxiliares de Enfermagem (525.666 mulheres 87,8%) (Cofen, 

2009). Hoje já totaliza 1milhão e trezentos mil profissionais 

registrados no Conselho Federal de Enfermagem – Cofen. 

  A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e as 

instâncias do controle social no Brasil, por meio dos Conselhos e 

Conferências de Saúde nas esferas nacional, estadual e municipal, 

têm deliberado e recomendado 30 horas como a jornada de 

trabalho adequada para profissionais de saúde e usuários dos 

serviços. A Enfermagem cuida de seres humanos em sua 

totalidade. Compreendendo suas complexidades, subjetividades e 

especificidades. Melhorar as condições de trabalho da 

Enfermagem implica em proteção a este grupo que trará um marco 

positivo na qualidade da assistência prestada a população. 

  Para garantir um bom desempenho na assistência, é mais 

seguro que profissionais da Enfermagem gozem de pleno equilíbrio 

físico e mental, uma vez que realizam intervenções que demandam 

concentração, perícia e uma boa dose de paciência. A redução da 

carga horária significará redução do nível de estresse e trará como 

resultado a melhoria e a humanização dos serviços prestados. A 

redução da carga horária significará redução do nível de estresse e 

trará como resultado a melhoria das ações, dos serviços, com uma 

maior qualidade prestada ao cliente e maior humanização dos 

serviços prestados. 

Desta forma temos participação ativa no “Fórum Nacional 30 

horas Já”, que traçar seus objetivos na aprovação da PL 2295/00, 

que dispõe da Regulamentação da carga horária dos trabalhadores 

de Enfermagem em 30h Semanais. 

Infelizmente, analisando a conjuntura atual de uma 

sociedade capitalista, percebe que instituições privadas (Santas 

Casas e Hospitais Privados) são contra a regulamentação da PL nº 

2295/00, alegando que a redução na jornada de trabalho causaria 

um impacto na folha de pagamento, visto que o quadro de 

funcionários da Enfermagem teria que ser ampliado.  

Neste contexto é importante a mobilização geral da 

categoria, unindo forças para um objetivo comum, e os estudantes 

tem papel fundamental nessa construção que trará benefícios para 

todos nós. 
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