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RESUMO 

 

 

Estudo descritivo-exploratório de abordagem qualitativa, tendo como cenário o 
Centro Acadêmico Livre de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo 
e objetivando conhecer o envolvimento do estudante do Curso de Enfermagem e 
Obstetrícia com sua entidade representativa e o papel que este lhe atribui. A 
amostra deste estudo foi constituída por 23 estudantes associados ao referido centro 
acadêmico, de ambos os sexos e de todos os oito períodos daquele curso de 
graduação, escolhidos aleatoriamente. O trabalho de campo constou de entrevistas 
gravadas, que após transcritas e analisadas, foram distribuídas em seis categorias. 
A apresentação do material em cada uma dessas categorias foi enriquecida com 
fragmentos de falas dos sujeitos e a análise das mesmas se deu à luz da Pesquisa 
Participante.  Os resultados evidenciaram que estes estudantes detêm a respeito de 
seu centro acadêmico as seguintes imagens: é o espaço de representação 
estudantil, de luta pelos seus direitos e espaço de reivindicações.  Para os mesmos 
tal entidade tem o papel de representar politicamente os estudantes, buscar 
melhorias para o curso e valorizar a profissão. A maioria desses sujeitos avalia esse 
centro acadêmico como um local de pertença, no entanto, de maneira paradoxal, os 
mesmos não participam do processo que elege a diretoria da instituição e nem 
mesmo freqüentam o seu espaço físico, o que comparece como um sintoma de um 
estado de ausência de participação política. Apesar disso, avaliam o Movimento 
Estudantil de Enfermagem como algo importante em sua formação profissional. O 
estudo considera que a crise de participação política aqui evidenciada não é 
exclusiva desses estudantes de Enfermagem, mas perpassa todo o movimento 
estudantil nacional e reflete o desencanto da sociedade brasileira com tudo o que diz 
respeito à participação política.  

 

 

Palavras chaves: 

1. Participação política   2 . Movimento Estudantil    3. Enfermagem 
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1. UM PONTO DE PARTIDA.  

 

“Quem tem consciência pra ter coragem  

Quem tem a força de saber que existe  

E no centro da própria engrenagem  

Inventa a contra-mola que resiste”.  

(Primavera nos Dentes – Secos e Molhados).  

 

O despertar de um aluno quanto à importância da participação no Movimento 

Estudantil (ME) – como elemento de sua formação profissional/cidadã – é algo que 

deveria se dar de maneira muito precoce na vida de uma acadêmica ou de um 

acadêmico do curso de graduação em Enfermagem. Ao que parece, pelo menos em 

termos político-pedagógicos, a proposta curricular do nosso curso reconhece isso: a 

disciplina afeita ao exercício profissional é oferecida em nossa formação logo no 

primeiro período.  

 

Trata-se da disciplina Exercício da Enfermagem, cuja ementa prescreve os 

seguintes objetivos: 

 

Compreender a situação atual da profissão a partir do conhecimento dos 
principais movimentos históricos e personagens determinantes nas etapas 
evolutivas da enfermagem. Refletir criticamente sobre o ser enfermeiro em 
sua perspectiva ética, contemplando o agir humano na saúde e suas 
responsabilidades com o conhecimento, a ciência, a construção do futuro e 
a manutenção da vida. Conhecer os principais órgãos de classe da 
enfermagem brasileira a partir do entendimento de suas finalidades, tipo de 
organização, competências, mecanismos de participação e de controle. 
Conhecer os instrumentos normativos que regem o exercício profissional da 
enfermagem, discernindo aspectos éticos e legais. Refletir sobre os 
desafios da ética contemporânea considerando os avanços no campo da 
bioética e às questões ligadas ao exercício profissional (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 1999). 

 

Tal disciplina estuda aspectos referentes à história do surgimento da enfermagem 

como profissão, às questões éticas e deontológicas, bem como o estudo da 

organização política na Enfermagem brasileira. Entretanto, julgamos a abordagem 

conferida à referida disciplina ainda um tanto romântica - pelo menos foi assim para 
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a turma da qual fazemos parte – Turma LV – mesmo compreendendo que uma dose 

de romantismo seja necessária para estimular o encantamento dos estudantes. 

 

Assim posto, nosso despertar foi algo que se deu em um tempo que consideramos 

já tardio – aconteceu somente a partir do quarto período, embora compreendendo 

que cada indivíduo possui um tempo –, e esteve mais influenciado pelas trocas de 

experiências que vivenciamos com os nossos companheiros do ME, do que 

propriamente com os estímulos e ensinamentos advindos do projeto político-

pedagógico do nosso currículo. 

 

A partir do quarto período da graduação, acompanhamos de algumas formas o 

Movimento Estudantil de Enfermagem (Meenf), nacionalmente e localmente. A 

proximidade com outros estudantes que eram ativos em nosso centro acadêmico, o 

Centro Acadêmico Livre de Enfermagem (Calenf) 12 de Maio, e com companheiros 

da Executiva Nacional de Estudantes de Enfermagem (Eneenf) nos provocou uma 

sensibilização diante das bandeiras de luta do Movimento Estudantil (ME), como a 

luta pelo ensino público gratuito de qualidade e socialmente referenciado, ou a luta 

contra a mercantilização da saúde e em defesa do Sistema Único de Saúde como 

um espaço de disputa, de participação e controle popular. 

 

Compondo a gestão do Calenf e participando efetivamente da Eneenf foi possível 

perceber o quanto é importante a atuação dos estudantes nos espaços de 

organização política da enfermagem.   

 

No entanto, também nos deparamos com a dificuldade de aglutinar os estudantes 

para esses espaços de discussão política, não apenas no curso de Enfermagem, 

mas na universidade de forma geral. Há um consenso na sociedade pós-moderna, 

como cita Chauí (1998, p.337), que “lugar de estudante é na sala de aula e não na 

rua, fazendo passeata” ou “estudante estuda, não faz política”.  
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De forma geral, observa-se que hoje os universitários estão cada vez mais apáticos 

diante das questões político-ideológicas que rondam as universidades do país. 

Instaurou-se um conformismo imobilizador nas mentes dos estudantes no que se 

relaciona, por exemplo, à subordinação da universidade à ideologia do capital, num 

processo de mercantilização do ensino e ao sucateamento da Universidade Pública 

com as reformas neoliberais do Estado. Nesse sentido, nos diz Pinheiro (2004, p. 

29) que: 

O processo de privatização [...] da Universidade Pública e a subordinação 
das instituições às leis e forças econômicas do mercado [...], na reforma 
neoliberal das instituições de ensino superior, são, em conexão com a 
ideologia e as mudanças culturais e materiais que acompanham, como um 
câncer, em plena atividade no organismo, corroendo, por dentro, tudo, 
inclusive as células vivas e sadias que geram a resistência. 

 

 

O Centro Acadêmico (CA) é um dos espaços conquistados pelos estudantes e é 

importante para sua atuação legítima nas instâncias deliberativas das Instituições de 

Ensino Superior, bem como para defender os direitos e interesses do corpo discente 

na instituição. São, também, espaços de organização política do Movimento 

Estudantil que cumprem um papel fundamental na construção de sujeitos que lutam 

por seus direitos, como o de uma educação de qualidade, mas acima de tudo, 

assumem o papel de transformação desses estudantes em sujeitos socialmente 

comprometidos, em cidadãos políticos, a verdadeira multiplicação das “células vivas 

e sadias que geram a resistência”.  

 

Durante esta nossa trajetória no Meenf vivenciamos o esvaziamento cada vez mais 

crescente do Calenf, o que provocou inúmeras inquietações entre nós - 

coordenadores -, que geraram as seguintes questões, norteadoras para este estudo: 

1º) Que concepções nossos colegas estudantes detêm sobre o ME? 

2º) Por que os nossos colegas estudantes não se envolvem com o Calenf? 

3º) Por que os nossos colegas não se co-responsabilizam por esse espaço? 

4º) Será que esses nossos colegas percebem o Meenf como um fenômeno político-

social importante? 
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Diante disso, pretendemos com este estudo conhecer/explorar quais são as 

representações que os estudantes do curso de graduação em Enfermagem e 

Obstetrícia da Ufes detêm acerca do ME e do nosso Calenf. 

 

A relevância deste estudo situa-se na possibilidade de subsidiarmos alguma 

compreensão a respeito do fenômeno da participação estudantil na Enfermagem 

Ufes atualmente, o que certamente possibilitará às futuras gestões do Calenf uma 

reorientação quando planejarem estratégias e táticas de sensibilização, que é como 

chamamos no ME com a “disputa de corações e mentes” do corpo acadêmico na 

construção de um processo de participação política plena. 
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2. ONDE QUERÍAMOS CHEGAR 

 

 

Este estudo teve como objetivo principal explorar as concepções que os estudantes 

de Enfermagem detêm sobre o Calenf 12 de Maio e sobre o movimento estudantil.  

 

O alcance desse objetivo principal se deu através dos específicos como: 

• Conhecer o nível de envolvimento do estudante de Enfermagem com o 

Calenf; 

• Conhecer o papel que o estudante de Enfermagem atribui ao Calenf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



3. MOVIMENTO ESTUDANTIL E ENFERMAGEM: TUDO É POLÍTICA 

 

"Quem não se movimenta, não sente as amarras que o prende.”  

(Rosa Luxemburgo) 

 

3.1 A POLÍTICA NASCE (HISTORICAMENTE) 

 

A política surge na história como o resultado da atividade social dos homens. Ela é 

tida como o mais importante legado da Grécia. Finley (1998, p.31) afirma ser a 

Política a “inovação grega fundamental” e que “tampouco qualquer sociedade 

anterior secularizou o governo, em todos os seus aspectos ideológicos e práticos, 

como a grega”.  

 

Esse fenômeno – o nascimento da Política – se tornou possível com o 

desenvolvimento das Cidades-Estado gregas – também chamadas de póleis (um 

conjunto de pólis) – desde o séc. VIII a.C., no período da Grécia Antiga, e se 

concretiza na Grécia Clássica, período de surgimento do pensar racional. Assim 

posto, Maar (1985, p. 31) refere que o “o termo ‘política’ foi cunhado a partir da 

atividade social desenvolvida pelos homens da polis, a ‘cidade-Estado’ grega”. 

 

Sendo assim, na tradição ocidental a história política sempre se iniciou com os 

gregos, o que é simbolizado pela própria palavra “política”, cuja raiz se encontra na 

palavra pólis. A partir disso, portanto, não é incorreto dizer que os gregos 

“inventaram” a política (FINLEY, 1998, p. 42).  
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3.1.1 O significado da política para os gregos 

 

Foi o desenvolvimento da pólis que fez surgir a noção de cidadão e nascer o 

sentimento comunitário e, a partir disso, esse cidadão grego adquiriu a consciência 

de seu papel e de seus direitos na sociedade. 

 

Para os gregos a fonte da autoridade da pólis estava na própria comunidade: 

 

A polis constituía uma unidade Política autônoma que incorporava um 
mercado urbano e seu território como partes inseparáveis dessa unidade. 
[...] A polis era o concreto dos cidadãos, e não o Estado como entidade 
jurídica abstrata. [...] para o grego, os cidadãos é que interessavam; eram 
eles que constituíam o cerne da pólis e não o aglomerado urbano 
(FERREIRA, 1992, p.14). 

 

A política era intrínseca da cultura grega e, mais do que isso, se desenvolvia na 

consolidação da vida social dos mesmos. Vale ressaltar que, para o bom 

funcionamento daquela sociedade, era preciso o consenso entre os cidadãos e que 

os membros vivessem segundo regras e obedecendo ao poder das leis 

estabelecidas. (FINLEY, 1998).  

 

A atividade política, dessa forma, possibilitou o nascimento do cidadão. De acordo 

com Maar (1985, p.32) essa atividade se deu como: 

 

“[...]  uma experiência que se reflete na vida pessoal, harmonizando-a com o 
coletivo, faz da política grega uma ética, um referencial para comportamento 
individual em face do coletivo social, da multiplicidade da pólis. Sendo ética, 
a atividade política tem uma função pedagógica, de transformação dos 
homens em cidadãos, em políticos”. 

 

Portanto, para a sociedade em questão, a política significava muito mais do que uma 

forte liderança ou um governo capaz: traduzia a grande responsabilidade da massa 

de cidadãos para com o coletivo social.  
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3.2 O SURGIMENTO DE OUTRAS CONCEPÇÕES POLITICAS 

 

A partir desse legado grego, a atividade política, por ser uma atividade em constante 

movimento, passa por diversas transformações. Uma delas é o surgimento do 

Estado: a institucionalização da política numa esfera autônoma e paralela à 

atividade social (MAAR, 1985, p.35). 

 

A Idade média, por exemplo, é caracterizada pelo predomínio das relações de 

suserania e vassalagem, pela economia ruralizada, sistema de produção feudal, 

sociedade hierarquizada e pela supremacia da Igreja Católica. Todos os poderes 

jurídicos, econômicos e políticos concentravam-se nas mãos dos senhores feudais, 

donos de lotes de terras (feudos), não esquecendo de que a Igreja era uma das 

maiores, se não a maior, dona de terras.  

 

Nessa fase, a atividade política apresenta um caráter duplo de “poder político” e de 

“poder civil”, em que este é exercido pela Igreja e aquele pela nobreza. A partir de 

então, a dominação do Estado se configuraria por duas formas: pela coerção ou 

dominação pela força e pelo consenso ou convencimento (MAAR, 1985, p.36). 

 

Como surgimento das cruzadas e das grandes rotas comerciais, as cidades iniciam 

o que viria a ser chamado de capitalismo comercial e mercantil e, com ele, as lutas 

econômicas da burguesia nascente. Enquanto isso, na Itália, o ressurgimento e 

resgate da cultura greco-romana faz surgir um novo ideal político de liberdade 

republicana contra o poder político-teológico da Igreja e da Nobreza: o 

Renascimento. 

 

Segundo Chauí (1998, p.394), no período Renascentista ressurge a valorização da 

prática política:  
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“Esparta, Atenas e Roma são tomadas como exemplos da liberdade 
republicana. Imita-las é valorizar a prática política, a vida activa, contra o 
ideal da vida espiritual contemplativa imposto pela Igreja. Fala-se, agora, na 
liberdade republicana e na vida política como as formas mais altas da 
dignidade humana.”    

 

É neste contexto que surge Nicolau Maquiavel, com sua obra que inaugura o 

pensamento político moderno: “O Príncipe”. Uma obra que revoluciona em relação à 

tradição do pensamento político, pois causa uma ruptura com os fundamentos da 

política anteriores a ele, os quais encontravam-se em Deus, na Natureza ou na 

Razão (CHAUI, 1998). 

 

Com o fortalecimento das relações mercantis, o capitalismo passou a tomar corpo 

como projeto social capaz de substituir o feudalismo. Surge, como conseqüência 

deste contexto, o pensamento liberal, que tem em John Locke uma referência 

básica. O liberalismo se constrói nas críticas ao Estado feudal, uma vez que este 

não garantia as condições necessárias para o desenvolvimento das atividades da 

burguesia. A concorrência entre os empresários impulsionaria o desenvolvimento da 

economia, sempre aprimorando os produtos, e a produção humana se regularia de 

forma automática pela Lei da Oferta e da Procura. 

 

O liberalismo é, desta forma, o desenvolvimento de uma justificativa ideológica para 

o capitalismo; o arcabouço teórico liberal é voltado para a sustentação científica do 

regime de exploração do trabalho alheio, da livre concorrência e do lucro como 

valores sociais máximos. Por isso, afirma Maar (1985, p.38) citando Locke: “O que 

nos oferece o governo civil? Fornece leis, fornece juízes, e nos fornece uma política. 

Em outras palavras, fornece instrumentos de poder que permitem que ‘nossos’ 

interesses se transformem numa orientação política para a sociedade”. 

 

No entanto, os trabalhadores que têm sua mão de obra explorada não se calaram. 

Historicamente, fez-se necessário que houvesse um modelo teórico que 

demonstrasse as contradições do capitalismo (e da ideologia liberal), afirmando a 

necessidade de um novo modo de produção, de um novo modelo político e de uma 

nova sociedade.  
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3.3 UM DIVISOR DE ÁGUAS NO CENÁRIO POLÍTICO: MARX ENTRA EM CENA. 

 

Karl Marx (1818-1883) se firmou como a principal referência teórica deste momento, 

tendo feito uma análise detalhada sobre o funcionamento do sistema capitalista em 

O Capital, além de afirmar em toda a sua obra a necessidade da organização dos 

trabalhadores para transformar a sociedade. Para Marx, a atividade política precisa 

considerar a relação entre as classes, a lógica do capital e da força de trabalho, 

portanto precisa se adequar à lógica da luta de classes (MAAR, 1985). 

 

O marxismo tornou-se referência dos movimentos de resistência e contestação ao 

capitalismo, e foi ponto de partida para obras de grandes personagens do século 

XX, tais como Vladimir Ilitch Ulianov (Lênin), Lev Davidovich Bronstein (León 

Trotsky), Ernesto “Che” Guevara, Florestan Fernandes, entre outros.  

 

 

3.3.1 O método marxista: o Materialismo Histórico e Dialético 

 

Marx desenvolveu um sistema metodológico e científico de análise da sociedade: o 

materialismo histórico e dialético. Ele partiu da crítica aos métodos sociológicos 

existentes à época e construiu uma nova ferramenta para o estudo das relações 

humanas. 

 

O materialismo histórico é o instrumento proposto por Marx para analisar a História e 

a sociedade e, segundo Kovalhov (1974, p.178) “é a ciência das leis mais gerais do 

desenvolvimento da sociedade, descobertas na base da solução materialista da 

questão fundamental da filosofia”. Neste sentido, o ponto de partida passa a ser o 

estudo das estruturas sociais – infra-estrutura (economia) e superestruturas (política, 

cultura, educação, moral, etc.), sendo as superestruturas determinadas pela infra-

estrutura. 
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Para Marx e Engels, o desenvolvimento da sociedade deixa de ser visto como 

resultado da vontade de um sujeito ou de um grupo, e passa a ser considerado um 

processo histórico natural e necessário que segue leis objetivas e a dinâmica da luta 

de classes, ou seja, a luta entre exploradores e explorados. (BERBÉCHKINA; 

ZÉRKINE; JÁKOVLEVA, 1985).  

 

Sendo assim, a análise subjetiva das atuações individuais dos “grandes homens” é 

abandonada, dando lugar ao protagonismo de sujeitos históricos que agem a partir 

das condições que lhe são dadas historicamente, isto é, a partir de sua consciência 

de classe. A realidade é vista como síntese das determinações, ou seja, resultado 

de uma relação dialética entre os elementos que compõem aquele cenário social. 

 

O materialismo histórico é marcado por um humanismo diferenciado. O ser humano 

é visto pelos marxistas como central, mas não possui poderes ilimitados, tampouco é 

visto como símbolo e modelo de perfeição; pelo contrário, o indivíduo tem a 

oportunidade de ser sujeito de sua própria História a partir da atuação coletiva e das 

condições sociais dadas, que lhe impelirão a se posicionar na defesa de sua classe. 

Por isso Berbéchkkina, Zérkine e Jákovleva (1985, p.259.) afirmam que os 

marxistas:  

 

“vêem o caminho do progresso social em toda a sua complexidade e 
contradições internas. Mas – e nisso reside a principal diferença da visão do 
mundo comunista – no centro destes processos encontra-se sempre o 
homem, os seus interesses e preocupações. A vida humana, as suas 
potencialidades de se manifestar em todos os aspectos, sublinhava Lenine, 
é o maior tesouro e, por isso, os interesses do desenvolvimento social estão 
acima de tudo.” 

 

O materialismo dialético é a proposta filosófica de Marx. Seu ponto de partida é a 

dialética, método que analisa a realidade a partir de suas contradições, da sua 

historicidade e totalidade. A contradição é analisada como parte de um contexto 

histórico e como elemento localizado em um cenário social mais amplo, ou seja, 

essa filosofia não é produto de uma “grande idéia”, ela é um produto da história 

(MALAGODI, 1988). 
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Como podemos observar em O Capital, o método consiste em partir de uma 

impressão da realidade material, da qual recorta-se um elemento básico, daí 

abstraindo categorias para a compreensão e atuação na realidade, agora percebida 

de forma organizada. Isso significa que Marx parte de uma impressão do real, indo a 

partir daí do abstrato ao concreto (MALAGODI, 1988). 

 

O materialismo dialético é síntese do pensamento da época, marcado pela polêmica 

entre o materialismo metafísico e o idealismo hegeliano. A proposta marxista 

procura realizar, através de seus métodos, uma síntese entre o determinismo 

materialista e o voluntarismo idealista. Para isso, é preciso compreender que 

  

[...] esse choque só existe enquanto duas doutrinas diferentes a respeito da 
origem do conhecimento verdadeiro, da própria ciência e, em especial, das 
ciências da sociedade. É preciso saber com exatidão em que ponto essas 
doutrinas se atritam e como elas se opões radicalmente (MALAGODI, 1988, 
p. 65.).  

 

De um lado está uma noção que se afirmava “realista” e superestimava a 

determinação histórica dos indivíduos, e de outro, uma noção romântica de que a 

vontade humana bastava para determinar a História, privilegiando a disputa 

ideológica em detrimento da atuação concreta.  

 

Interessante também é a análise da filosofia marxista sobre a busca da verdade. À 

classe dominante interessa manter o status quo, a intensificação da exploração e, 

portanto, não lhes toca o problema da superação das aparências. Ao proletariado, 

interessa a liquidação dessa exploração e da opressão social nela contida 

(BERBÉCHKINA; ZÉRKINE; JÁKOVLEVA, 1985). Portanto, devem partir dos 

explorados – isto é, da classe trabalhadora – os esforços para dissipar as nuvens de 

fumaça que impedem o conhecimento da realidade concreta. 
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3.4 O QUE É ESSE TAL MOVIMENTO ESTUDANTIL? 

 

Para melhor caracterizar o movimento estudantil como uma política, podemos citar a 

opinião de Maar (1985, p. 24) sobre o que é política: “Na pratica cotidiana, a 

atividade política assume a perspectiva de realizar dimensões humanas mais 

profundas no relacionamento pessoal, com respeito à diversidade individual e a 

crítica a formas predeterminadas de conduta.” 

 

Segundo Max Weber (apud MAAR, 1985, p.22)  

“a política consiste num esforço tenaz e enérgico de furar tábuas duras de 
madeira. Este esforço exige simultaneamente paixão e precisão...não se 
poderia jamais esperar o possível se o mundo não houvesse sempre a 
esperança no impossível...é preciso que as pessoas se armem sempre da 
força da alma que lhes permitirá ultrapassar todos os naufrágios das 
esperanças, mas que o façam desde o presente, senão não serão capazes 
de fazer o que é possível hoje. Aquele que está convencido disto [...] possui 
a vocação política!” 

 

E ainda, na concepção grega, movimento significa qualquer alteração de uma 

realidade, seja ela qual for (CHAUÍ, 1994).  

 

Então, o que é esse tal Movimento Estudantil (ME) senão a “esperança no 

impossível”? O esforço de “furar duras tábuas de madeira”? Ou ainda, “pessoas que 

se armam da força da alma”? São estudantes que se movimentam, que saem da 

inércia e que não aceitam como natural aquilo que lhes é imposto.  

 

O Movimento Estudantil é um movimento social e de massas que consiste em uma 

parcela da sociedade que se organiza a partir de um “locus”, que é a escola ou 

universidade, isto é, secundaristas ou universitários que se organizam nos grêmios, 

nos centros e diretórios acadêmicos ou nas uniões estudantis, articulando-se local 

ou nacionalmente (SOUZA, 1998). 
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Esse movimento social possui algumas características particulares como a 

transitoriedade – o estudante não permanece por tempo maior do que 4 ou 5 anos 

no “locus”—  e o caráter não-classista de sua origem, não se colocando no centro da 

luta de classes. Compreender essas particularidades se faz necessário ao pensar 

estratégias e táticas de organização nas entidades e frente à sociedade (Eneenf, 

2006). 

 

No entanto, o M.E. possui também como peculiaridade a ousadia e a paixão da 

juventude. Os jovens, de acordo com Zaneti (2001, p. 15-16), “são, por excelência, 

os atores sociais mais sensíveis e susceptíveis a mudanças, capazes de estabelecer 

novos diálogos e de identificar novos conteúdos no modelo social que se forma”. 
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4. O NASCIMENTO (HISTÓRICO) DO CENTRO ACADÊMICO LIVRE 

DE ENFERMAGEM – UFES: UMA ENTREVISTA COM AS 

ENFERMEIRAS ANTÔNIA GENECY TEIXEIRA DE OLIVEIRA, 

BERNADETE COELHO XAVIER E FÁTIMA GLADIR KRETLI DA 

SILVA*.   

 

“Se muito vale o já feito 

Mais vale o que será 

E o que foi feito é preciso conhecer  

Para melhor prosseguir” 

(Milton Nascimento - O que foi feito devera) 

 

Em entrevista realizada no dia 10 de outubro do corrente ano, as enfermeiras 

Genecy (Antônia Genecy Teixeira de Oliveira1), Bete (Bernadete Coelho Xavier2) e 

Gadi (Fátima Gladir Kretli da Silva3) colocam em revista o contexto político ainda 

altamente repressivo reinante no final da década de 70 e início dos anos 80, 

momento histórico em que se deu a implantação e o início da implementação do 

Curso de Graduação de Enfermagem na Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

Falaram dos primeiros anos deste curso, marcados pelo conservadorismo e pela 

tentativa de docilização dos alunos, por parte dos professores e de toda a máquina 

burocratizante do antigo Centro Biomédico, que atrelou o movimento da 

Enfermagem ao Diretório Acadêmico do referido centro, sob uma perversa 

hegemonia médica.  

 

Num depoimento descontraído, pleno de boas lembranças, mas cheio de 

desencantos em relação ao protagonismo estudantil, resgataram fatos históricos que 

culminaram com a intensa mobilização dos estudantes, o que resultou na formação 

do Centro Acadêmico Livre de Enfermagem (Calenf).  

                                                
* Entrevista concedida a Jamila Bonfá. Vitória, 10 out. 2007. 
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Estas três profissionais, que sempre participaram da construção da Enfermagem 

Capixaba, ainda são muito atuantes no cenário político. Fizeram questão de pontuar 

que não construíram o movimento que culminou na criação do Calenf sozinhas: 

alguns protagonistas, como a Ana Eugênia Carnelli Dutra - falecida precocemente -, 

já não mais estão aqui. Outros como Dionísio José Costa dos Santos e Janete de 

Sá, dentre tantos, continuam muito atuantes.  

 

Jamila – E aí, como foram aqueles primeiros anos?  

Bete - Eram uns ânimos mais exaltados, as pessoas tinham aqueles ideais 

socialistas bem aflorados, né, aquela coisa de... A discussão da liberdade de 

pensamento, de igualdade, sociedade justa, aquela coisa tipo... “A UNE somos nós, 

nossa força, nossa voz!”. Era bem aquela época que... Então o movimento estudantil 

(ME) era mais nas universidades federais, pelo menos aqui no Espírito Santo era na 

federal, em outros estados alguma tipo a PUC tinha alguma coisa, mas a maioria era 

nas universidades federais.     

Genecy - Lembra que nós construímos a primeira diretoria do Centro Acadêmico 

(CA) dentro do ônibus vindo de Goiás?  E quando nós chegamos, nós botamos pra 

quebrar. Chamamos logo a eleição e já fomos parar na sala de Thomaz Tommasi.  

Bete - Thomaz Tommasi é uma figura que tem que ser citada. Sabe por quê? 

Porque ele foi o calo na nossa vida e nós na dele.  Foi diretor do Centro Biomédico 

(CBM). 

Gadi - Thomaz Tommasi é o nome da unidade.  

Genecy - Dr Carneiro quando foi entrar, disse ele xingando até... Eu lembro como 

hoje ele passando por cima da gente assim, e nós que éramos os contatos mais 

próximos, nós queríamos ser chamadas, então sentamos com Rosinha (então 

Secretária do CBM) pra não entrarmos em contradição e ela nos ajudou, e aquilo (o 

processo administrativo) deve tá lá, Beth. Deve tá na secretaria de lá.  

Bete - Eu tenho pra mim que deveria ter no CA e na própria secretaria do Centro 

Biomédico. Foi feito um processo, essa parte aí, com certeza deve ter. Por que eles 

fizeram um processo. 
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Gadi - Tanto é que eu e Genecy, quando entramos na Universidade, nós não 

entramos, né...  

Genecy - Os professores mais antigos, por debaixo dos panos, eles falaram: como 

que você vai admitir no hospital duas subversivas, porque ainda tava muito recente 

no período da ditadura, então subversiva era uma palavra forte. Jamila, eu sugiro 

que você encontre a Rosinha, ela vai lembrar dessas histórias todas e aonde possa 

estar, por que ela era patrimônio do CBM. Ela ficou um tempo lá no hospital 

(Hospital Universitário), mas ela já tinha aposentado.  

Bete - como eu falei pra você era isso, que essa época era época do ME mais 

atuante por conta disso, por conta de ter saído pouco tempo da... Ainda tinha 

resquícios da luta pelo final da ditadura, então tudo isso era um período das 

Universidades, bem aflorado. Tinham divergências políticas intensas entre DCE, 

Centro Acadêmico, Diretório Acadêmico (DA)...  

Genecy -... ”Libelu” (Grupo Liberdade e Luta, de orientação trotskista e que depois 

se incorporou ao PT), PC do B e o pessoal do PT que eu não sei como chamava 

nós, Beth foi uma das primeiras a filiar no PT.  

Bete - foi nesse corredor que eu assinei, com aquele deputado que morreu, 

Otaviano de Carvalho. Otaviano devia ter vindo de Minas Gerais devia de ter um 

ano, veio pra universidade, e assim, no auge do ME, então era uma época que a 

gente, apesar de toda recém recessão, a impressão que dá é que a gente tinha mais 

liberdade, a gente mesmo fazia acontecer mais do que hoje, a gente não tinha esses 

medos. 

Genecy - Quando abriu a gente tinha era gás, muito gás mesmo. 

Gadi - isso não é medo, é comodismo. É o que eu e Jamila estávamos conversando 

antes de vocês chegarem. 

Genecy - Por que eles faltavam pouco era acabar com a gente. A gente nem um 

‘referendozinho’ a gente levava, nós fizemos rodízio de uma semana pra guardar o 

patrimônio do CA, e o CA não tinha patrimônio nenhum. Nós pegamos livro na 

Biblioteca, olha nossa ingenuidade, cada uma foi lá e pegou livro, a nossas 

mochilas, minhas mochilas de saco, era! E nós botamos lá pelo patrimônio que, e 

nós tínhamos que dormir lá pra guardar nosso patrimônio.   
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Bete - com medo de eles tomarem de novo porque ficavam ameaçando e a gente 

achava que... Eu acho que se a gente ficasse lá, eles tomariam de novo mesmo. 

Mandariam mudar a fechadura da sala e pronto né.  

Gadi - uma sala tão pequenininha né... 

Bete - Uma merreca de uma sala que não precisava dele... Mas eu acho que ele 

cedeu pra gente, mas ele deve ter sido chamado atenção por alguns dos colegas, 

tipo assim, você tá dando asa à cobra. Fora assim... Que éramos enfermeiras... Nós 

éramos a quinta turma, a universidade até bem pouco tempo era só médico e 

dentista. Nós entramos em 78/2 (segundo semestre de 1978).  

Genecy - Mas o problema não era a sala, né, Beth, o problema foi o movimento que 

nós fizemos... 

Gadi - por que a gente já estava fazendo uma dissidência do DA, porque enquanto 

tava lá no DA, tava normal né...  

Genecy - E a questão era aí, os DA’s das universidades eram vinculados aos 

Centros Biomédicos, eram vinculados ao Estatuto dos Centros Biomédicos. Ele era 

oficialmente... A ditadura quando fez a. (pausa), não é do AI 5 não, ‘vixe maria’ eu 

sabia o número da portaria que saiu, regulamentando todos os diretórios 

acadêmicos, a UNE, foi em 68? E aí o que ele faz? Ele acaba com os centros 

acadêmicos, que eram, eles não tinham vinculação... Eles recebiam verba, o DA. O 

representante estudantil no Conselho departamental era indicado pelo diretor. 

Embora eles já fizessem um movimento pra romper, mas era igual a estrutura 

sindical, não tem muita diferença, estrutura sindical vinculada à CLT, vinculada ao 

imposto obrigatório que o trabalhador tinha de dar, mas a estrutura sindical precisa 

se movimentar na organização, não é a toa que ela recebe dinheiro, então assim era 

o Diretório, não precisava nenhum movimento com o estudante pra dar dinheiro 

porque ele tinha uma verba. Ele tinha sala, ele tinha uma verba e os representantes 

para o conselho departamental eram indicados pelo diretor.  

Bete - Os Centros Acadêmicos... Eles eram livres, a gente usava muito esse nome, 

Centro Acadêmico Livre. Eles (do Diretório) eram atrelados ao sistema... Eles tinham 

tudo direitinho. 

Gadi - se vê que o DA era todo arrumadinho. 
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Genecy - aí nesse período eles acabaram com todos os centros acadêmicos, 

porque o movimento mais forte, de luta e de onde saiam todas as discussões com 

as bases, eram dos CA’s e não DA’s. E por isso, quando nós abrimos o CA em 79 

(1979), foi um dos primeiros a serem abertos, pelo menos na Ufes, o diretor foi 

chamado atenção, não por aquele cubículo, mas é pelo que representava reabrir 

aquilo. 

Bete - lógico, com certeza!  Ele deve ter sido um pouco ingênuo. Na posição dele 

como diretor de um setor daquele tamanho, ele deve ter sido um pouco ingênuo 

achando que a gente era santinha demais... A gente nunca foi lá... (Gargalhadas) 

nós ficamos seis meses de greve pra regularizar o curso... A gente não seguia muito 

bem uma linha em que eles falassem “vocês vão poder ir só até aqui” não, aí se a 

gente achasse que devia ir adiante, a gente ia mesmo.  

Genecy - no fundo é que ele não foi ingênuo, é porque ele falava que era muito 

apaixonado pela enfermagem. 

Bete - na posição dele...  

Genecy - eu lembro Bete, que em novembro de 79 ele chamou uma reunião 

conosco e a gente “esculhambava” logo, sentava tudo no chão, eu sentava no 

cantinho... ele chamou uma reunião conosco e pediu pra nós, falou assim: “estou 

fazendo todo esforço possível e o curso será reconhecido este ano, voltem às aulas, 

pra não prejudicar e pra não ter tantos problemas no outro ano”   

Gadi - e nós não aceitamos... 

Genecy - e nós falamos: de jeito nenhum, voltar às aulas em novembro e nós vamos 

perder as férias? (gargalhadas de Beth) De jeito nenhum, ele ficou verde, branco... 

Assim, mas não teve jeito, nós não voltamos.  

Gadi - Tanto é que a turma perdeu um semestre... Que era pra frente e a gente 

conseguia... A turma 4 já tinha passado e nós juntamos, tanto é que Dolores e 

Marília... Que ficou pra trás com a gente.  

Bete - mas quem perdeu o período fomos nós. A gente arrecadou muito dinheiro, 

porque a gente mandava uma chuva de telegramas para os deputados federais, 

naquele período (risos). 
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Genecy - As meninas todas da escola de enfermagem, todo o curso do quadro 

clínico teve reprovação, porque nós conseguimos fazer um movimento enorme pra 

que ninguém voltasse às aulas, só foi nossa turma não.   

Bete - Não sei. Realmente eu não me recordo. Só sei que a nossa turma perdeu. 

Genecy - Fátima, você tem seu histórico? Então você pega seu histórico pra gente 

ver.  

Gadi - as meninas que eram, a Dolores, Marília, elas não eram da nossa turma, 

eram da turma 4, que era de Nilcéia... E as meninas eram tudo... Depois elas não 

aceitaram e ficaram com a gente.  

Genecy - Nós estávamos juntos numa assembléia discutindo pra não voltar às 

aulas, pra agüentar que não adiantava se formar, porque o curso não era 

reconhecido, juntamos dois movimentos no período da greve, porque a gente tava 

sem estudar, então nós juntamos a questão do reconhecimento do curso, e aí nós 

envolvemos todos os alunos, e, com isso, a questão do centro Acadêmico. 

Bete - até porque nós tivemos um tempinho de sobra pra fazer isso, né... Infernizar 

com a vida do povo do DA e do DCE. 

Genecy - O nosso quadro de formatura, Beth, sumiu! (risos) 

Gadi - é o único quadro que não tem lá no departamento. Se você passar olhando o 

de todo mundo, só não tem o da nossa turma. Pode olhar lá, todos os quadros você 

da primeira à última turma, o da quinta não tem.  

Bete - Mas assim, foi uma época muito boa, eu gostava muito das nossas 

divergências políticas na universidade...  

Jamila - E como era a reação dos outros estudantes do curso? 

Bete - que eu me lembre, a reação dos outros estudantes do curso de 

enfermagem... Eles eram assim, não era tão, pelo menos o pessoal que estava 

entrando logo, não era tão afoito... Mas também não faziam nada contra a gente, 

eles respeitavam a gente demais, se a gente chamava uma assembléia, iam todos, 

se mandasse parar e falasse “agora é assembléia”, todo mundo ia. 

Genecy - eu lembro que uma vez eu chamei os estudantes de cima da tábua fria lá 

ao lado do defunto, eu em cima...   
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Bete - igual pra gente mudar o uniforme, na nossa época, a enfermagem tinha que 

diferenciar dos outros profissionais da saúde, dos outros profissionais não, dos 

outros estudantes.  

Genecy - dos outros alunos, nem dos profissionais, não, Beth. 

Bete - A enfermagem... Eles inventaram um uniforme azul.  

Genecy - Azul bebê! Grosso!  

Bete - Aí o que acontecia... Nós com uma roupinha ridícula, no hospital... Todo dia 

de manhã tinha que chegar, trocar aquele “troço” e, os pacientes diziam: “lá vem os 

anjos de azul”. Aquilo me dava um ódio mortal... Aí começou aquela... Que história é 

essa? Porque a gente tá usando azul? Rapidamente nós acabamos com o uniforme 

azul!   

Gadi - Não! Primeiro nós acabamos com a touca. Primeiro foi a touca, que até 

então... Mas a gente não aceitou usar quando nós subimos, nós tiramos a touca.  

Genecy - todo mundo usava. E quietinhos! Até que na outra turma eles eram bem 

cordeiros. Nós estávamos decididos, nós íamos revolucionar, essa era a palavra.  

Bete - na verdade gente era encrenqueira mesmo (gargalhadas), cá pra nós... Mas 

assim, no bom sentido... Nós éramos bons alunos, não tinha ninguém no cego, a 

gente era atuante mesmo. Agora, a gente não engolia esse tipo de sapo não... 

Genecy - quando nós começamos a discutir o Centro Acadêmico, eles nem falavam 

essa palavra, tinha professores lá que não pronunciavam nem morto, a palavra 

Centro Acadêmico. Por conta do que foi o CA.  

Gadi - porque eles já tinham vivido essa época (repressão da ditadura). 

Bete - Tinha muito professor mais novo... Mas a gente também tinha muito isso, né, 

um grupo de professores que era mais novo e mais corajoso e tinha um grupo de 

professores mais antigos tecnicamente e extremamente aplicados, mas mais 

conservadores, bastante conservadores. À exceção, que eu acho, de Valmira que 

apesar de muito antiga, muito aplicada, mas era uma pessoa um pouco mais... Mas 

D. Edla era uma pessoa assim, era aquela enfermeira impecável, mas era uma 

mulher totalmente comedida, ela não apoiava esse tipo de coisa da gente, apesar 

dela ter sempre um relacionamento muito bom, então a gente teve poucos... A gente 

teve uma professora de Sociologia muito boa, que eu acho que ela conseguiu... Eu 
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não consigo lembrar o nome dela, ela saía de lá do CCJE (Centro de Ciências 

Jurídicas e Econômicas) e ia dar aula no CBM pra gente.  

Genecy - essa professora de sociologia que dava aula pra gente, com certeza era 

importante você conversar com ela. 

Bete - ela influenciou muito nosso pensamento, por que ela é aquela pessoa que 

conhece tão bem aquela questão do mundo, o mundo, o comunismo, o socialismo, 

falava tão bem essa coisa, que você consegue se enxergar naquele papel, você 

passa a... ou eu tô aqui ou eu tô ali. Não tem meio termo, aqui não tem meio termo, 

não tem ninguém em cima de muro entendeu... 

Genecy - Nossa senhora! Se falasse que ela estava em cima do muro... era chamar 

ela pra briga.  

Bete - Eu não esqueço da “musiquinha” que a gente fazia pro... teve uma época que 

teve uma eleição pra DCE e tinham duas chapas, a chapa comandada pelo nosso 

atual governador (risos)... (Paulinho foi presidente do DCE, e não, ele foi muuuito 

atuante), uma das chapas era “Hora de mudar” e a gente tinha uma “musiquinha” 

assim: “O estudante consciente votou na hora de mudar, e sem querer contribuiu, 

com a ditadura militar”, porque era a chapa dele. A gente chamava eles de 

reformistas, eles eram os reformistas, e era um “pau louco”, porque a gente tinha a 

nosso favor o DA do CCJE que era discidente do DCE (Juvêncio...) e o DCE que era 

Paulo Hartung.   

Bete - Mas eu acho que a gente teve alguns professores que nos despertaram pra 

esse lado...  

Genecy - Nós sofremos muito até a gente tomar a decisão de formar o CA. Por que 

na verdade, Beth, quando nos precisamos da ajuda do DA na questão do Centro 

Acadêmico, eles não nos apoiaram. Quando nós tivemos problema que fomos 

responder ao inquérito, eles não nos ajudaram. 

Bete - ali já ele já estava mais rachado do que tudo, né. 

Genecy - Anselmo (Anselmo Tose, atual Secretário Estadual de Saúde) fez 

discurso, discurso e discurso, mas na hora de ir conosco junto a Thomaz Tommasi, 

ele cascou fora. Mas quando nós começamos a sentir que não dava pra gente 

continuar, nós deste ‘tamainho’, o DA com a Odontologia e a Medicina enorme e 
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com todo o poder, com toda a ligação e deixando nós, ou a gente a reboque neles, 

votamos nas propostas deles, acompanhando e somando, a gente não tinha voz. 

Nós não tínhamos lugar pra os professores ficarem, era uma salinha, deste 

‘tamainho” (faz o gesto com os dedos), aí depois ganhou mais uma. A escola de 

enfermagem ficava em duas ou três salas. E a gente começou a lutar por tudo.  

Gadi - Você sabia, Jamila, que a sala do CA era a sala da D. Ione (atual secretária 

do pavilhão de aulas conhecido como “elefante branco”)? 

Bete - Vocês têm que agradecer a gente muito, sabe (risos), os professores, os 

alunos, porque a gente lutava... 

Genecy - E a gente lutava. Nós lutamos pra melhorar o espaço físico da 

enfermagem, reconhecer o curso, pra sair aquele uniforme azul (gargalhadas), impor 

o respeito dos estudantes de enfermagem dentro do hospital, aquela relação de 

submissão.  

Bete - a impressão que dava era que era aquela coisa assim, enfermeiro... (faz 

gesto de negação) 

Genecy - A nossa luta, Jamila, ela tava colocada assim, eu acho que talvez a gente 

não tivesse muita noção da questão política maior, mas assim, era muita coisa 

pontual para a categoria, para a enfermagem, para os estudantes, porque não tinha 

nada! Eram um “negocinho assim” e os professores... 

Gadi - era uma construção realmente. 

Genecy - era uma construção que não partia deles. Era uma construção que foi 

percebida pelos alunos e principalmente por esta turma (refere-se à turma 5). 

Quando a turma entrou, falou assim: “não nós estudamos tanto, passamos no 

vestibular pra tá aqui dentro dessa forma? Submisso? Retraído? Reprimido? 

Diminuído? Não, nós somos um curso, nós somos estudantes universitários. E aí 

nos empolgamos mesmos que somos e fomos pra luta: queremos o curso 

reconhecido, queremos espaço pra os professores, dar aula, queremos espaço pra 

organizar nosso Movimento Estudantil... e a gente partiu pra luta! 

Bete - Eu acho que é a partir dali os professores tiveram muito mais regalias  

Genecy - sem dúvida, Beth, mas eles são incapazes de reconhecer. Prof. Elda 

estava fazendo um estudo sobre o CA, confirme com ela. 
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Jamila - na verdade, a gente mesmo, que está lá agora no CA, a gente não conhece 

quase nada da história do CA.  

Gadi - ela não sabia que a sala que nós tomamos era a salinha de D. Ione, Genecy.  

Genecy - ali quando nós ocupamos, aquela salina estava cheia de soro do Hospital, 

nós descobrimos. 

Gadi - era tipo um almoxarifado reserva.  

Genecy - É... Um depositozinho de soro. Uai! O quê que Centro Biomédico tem a 

ver com o Hospital, o hospital que busque espaço pra ele. Nós pensamos “Vamos 

pedir a Dr. Thomaz Tommasi”. Ele falou assim: “Eu não posso, porque a salinha está 

ocupada com material do Hospital”. Mas aí nós falamos: “Mas o Hospital não tem 

que tá ocupando espaço aqui, nós tamos lhe pedindo, o senhor dá”. Aí ele falou 

assim: “Então eu dou. No momento que hospital tirar esse material de lá, eu dou a 

salinha pra vocês” aí nós saímos de férias.  Isso foi em final de 78, nós saímos de 

férias. 

Bete - Foi depois, nós entramos no meio de 78, isso já deve ter sido em 80 por aí,  

Genecy - não 79. 

Bete - A gente já tava lá em cima, a gente já tinha passado do curso básico.  

Genecy - é verdade, então foi no final de 79 (1979) então, 79-2 (1979-2). 

Bete - É... Deve ter sido assim. 

Bete - porque nós só ficamos dois períodos Beth, ou foi três períodos lá em baixo no 

básico? 

Gadi – 78/2 teve mudança do currículo, porque você já participou da mudança do 

currículo, você e Chiquinho.  

Genecy - eu fazia parte como membro, era representante dos estudantes de 

enfermagem na reforma do currículo.  

Gadi - e Chiquinho era do currículo de medicina e foi nesse momento que nós 

mudamos pra 4 anos, porque, até então, eram 3. 

Genecy - Aí, o quê que aconteceu? A gente já tava nesse movimento de se 

organizar, porque a gente participava muito, apesar de a gente estar no básico, a 

gente participava muito das discussões. Eu lembro que uma vez eu falei com o 
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“Paraíba”, vocês fazem um discurso, usam umas palavras, rodeiam e “vai lá e vem 

cá” eu não consigo ver nada disso. Efetivamente pra nós da enfermagem que 

precisamos, não teve ajuda não e eu não vou participar desse negócio mais não. 

Nós não vamos mais, porque a gente não falava “eu” era sempre “nós”. Aí nós 

fomos e descobrimos essa salinha, já tava nessa discussão, descobrimos e fomos 

pedir a ele, ele falou: “quando o hospital levar o soro todinho eu dou a salinha pra 

vocês”. Aí nós saímos de férias. Quando nós voltamos, a primeira coisa que nós 

fizemos... (Aí nós já tínhamos feito o movimento do uniforme...). 

Bete - ele já tinha se comprometido, inclusive assim, “eu vou dar a sala”, eu acho 

que ele tinha dado uma data, Genecy. Sei que quando nós fomos lá que esse 

homem falou assim: “não vou dar mais”... 

Genecy - Não, isso foi no primeiro momento, Beth, quando nós voltamos de férias, 

nós fomos lá, a salinha tava vazia, nós fomos lá nele: “Professor, nós viemos pedir a 

sala, pra gente ficar com a sala”, aí nós já começamos a discussão com ele porque 

a gente queria a sala, agora eu não sei se foi no início de 80, isso,  

Bete - eu acho que foi. Início de 80. 

Genecy - nós fomos várias vezes conversar com ele por causa dessa sala e, ele já 

tava irritado. Aí ele pediu tempo pra alguma coisa em relação à questão da sala. Aí 

falou “eu até escrevo” (referem-se ao termo de compromisso), quando ele falou 

assim, a Janete já estava com o papel na frente dele, que eu lembro que foi ele que 

botou o papel na frente dele e falou assim: “então escreva aí: declaro que aquela 

sala do CBM será disponibilizada para os alunos de enfermagem”, não falou Centro 

Acadêmico, a Janete falou: “pra o Centro Acadêmico”, ele disse não e disse ”para a 

organização dos estudantes de enfermagem e ponto”.  

Gadi - Centro Acadêmico Livre, o nome livre era... 

Genecy - Mas ela queria que ele botasse CA, mas ele não botou. Eu lembro até 

hoje que eles tinham medo de pronunciar a palavra Centro Acadêmico. Aí ele 

escreveu, com a letra bonita dele, botou lá a data e assinou Thomaz Tommasi. Aí 

nós ficamos com aquele papel na mão e na semana seguinte fomos pra uma 

assembléia, discutimos, porque tá aqui e a sala ele não dá, o que nós vamos fazer? 

Nós já estávamos com o documento escrito, ele falou “eu dei, mas não dou mais” 
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Bete - Nós voltamos lá e ele falou “eu não vou dar mais”, quando ele falou não vou 

dar mais. Ele se comprometeu, “você fez um documento e tudo mais”, aí nós fomos 

direto pra assembléia.  

Genecy - Eu lembro que ele falou com essas palavras, Beth, “eu dei, mas não dou 

mais”, aí nós falamos: como você não dá? “Eu posso fazer isso, não dou mais”. Mas 

você assinou um documento. “Esse documento não vale nada”. Nós falamos: você 

vai ver se não vale. Fomos pra assembléia, discutimos, fomos lá entramos e 

pulamos a janela, Janete pulou primeiro depois eu, nós pulamos a janela abrimos a 

porta e o resto entrou pela porta. O nosso erro foi que eu, lembro que eu fui uma das 

que fui junto com Janete, fomos lá na manutenção do hospital, pedimos uma chave 

e arrancamos a fechadura. Quando nós arrancamos a fechadura ele falou que nós 

tínhamos destruído o patrimônio da universidade e abriu um inquérito administrativo 

com a polícia e tudo, fotografou... na polícia federal tem essas fotos. 

Bete - ele fez lá uma comissão de inquérito. Comunicou a gente. Primeiro ficou uma 

coisa, uma tortura pra saber quem tinha pulado a janela. Que ninguém tinha falado e 

ficou aquele clima de intregação. 

Gadi - tanta luta pra acabar numa situação dessas (fez referência à sindicância que 

está ocorrendo no hospital atualmente). 

Genecy - pularam todos? Alguém pulou primeiro, mas no fim tava todo mundo lá 

dentro, uns pularam a janela outros entraram pela porta. Ninguém sabia quem pulou, 

eu só sei que Janete pulou primeiro depois eu.  

Bete - mas foi bom. Bons tempos... 

Genecy - aí, Jamila, a partir da salinha, eu sei que nós tivemos uma viagem que nós 

fomos pra Goiás que eu acho que foi no meio do ano de 80,  

Gadi - que nós fomos pro encontro Eneen. 

Bete - Nós fomos depois, de ônibus, num encontro de estudantes que foi em 

Salvador, que os ônibus quebrou. O ônibus Marapé. Eu lembro que teve uma 

reunião em Brasília no Ministério da Agricultura, foi a primeira vez que eu andei de 

avião no mundo. 

Gadi - em Goiás foi já época que você tava de... Não foi em Eneen, foi em 

congresso (Congresso da Aben).  
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Genecy – Goiás, foi no final de 80. Nós não ficamos muito tempo na diretoria do CA, 

porque nós formamos, Beth.  

Gadi - eu tenho certeza que eu não fui pra Goiás. 

Genecy - Onde é que nós tirávamos as camisas pra vender? Eu e o Didi (Dionísio). 

Genecy - a nossa greve foi no segundo semestre de 79. 

Gadi - é verdade, que a gente ia pro hospital e não fomos.  

Jamila – Como vêem o Movimento Estudantil de Enfermagem hoje? 

Bete - Assim, eu acho que o movimento estudantil hoje, eu fico até ruim de dar 

opinião... Eu não vejo hoje assim, o envolvimento da universidade nessa questão 

política, porque a situação política hoje é muito diferente, o contexto é muito 

diferente. 

Genecy - Sim, mas tem muito no que os estudantes se movimentarem, por exemplo, 

Beth, Essa questão dos movimentos aí envolvendo o governo, envolvendo o senado 

agora, eu fico olhando, eu passo todo dia ali na frete da Ufes e falo “gente cadê esse 

estudantes que não tão aqui pedindo a saída desse Renan, que já passou da hora 

de sair”. Eu acho que movimento estudantil deu uma apagada, deu uma apagada 

muito grande.  

Bete - apagou junto com o movimento popular, porque apagou geral, o ME é um 

movimento popular como as associações de moradores...  

Gadi - movimento popular existe, só que tudo atrelado.  

Bete - ... Atrelado, então é assim, virou aquela coisa assim, não tem mais aquela 

coisa assim... Aquela movimentação livre do estudante, não. Eles não fazem uma 

discussão política a partir do que eles estão entendendo, da percepção deles, e a 

partir daí eles vão construindo o que eles querem, “que bandeiras nós vamos 

levantar agora”. Porque se os estudantes fizessem uma discussão na universidade 

com ralação a essa esculhambação no Senado, eles já tavam com bandeiras na rua, 

abaixo ao Renan, tira o Renan. 

Bete - Acho que até o Collor ainda... Mas depois, apagou geral. 

Genecy - Eu acho que o ME não tem essa institucionalidade fortemente atrelando, o 

estudante ainda tá muito livre, que eu acho do ME é que eles tão “é” solto mesmo, 
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que eles não têm uma organização de DCE, não tem de DA, não tem de CA que 

movimente.  Motivo tá aí, o estudante tem motivo de sobra pra estudante manifestar. 

Bete - teve as cotas pra índio, pra negro, pra branco, pra azul, teve mil discussões... 

e eles se manifestam pouco. 

Genecy - São poucas pessoas... 

Bete - acho que a única manifestação boa foi a das passagens dos ônibus. Aquilo ali 

que foi legal que eu vi que eles foram pra rua mesmo. 

Gadi: ainda tinha muito secundarista junto, né... 

Genecy - é Jamila, por que se os estudantes não fazem uma discussão pros seus 

representantes levarem pros conselhos... Nós reformulamos o estatuto do hospital 

criando o conselho de deliberação superior do hospital, mas nós funcionários, 

professores e estudantes colocamos seus representantes lá e não faz uma 

discussão pra eles, quando chega lá ele vai fazer propostas da conta dele. Isso que 

eu acho que é fracasso e é muito ruim, porque ele apresenta a proposta dele, não 

tem uma discussão pra ele levar, não tem uma avaliação do coletivo pra ele levar 

pra essas instâncias coletivas que são criadas. O conselho de deliberação do 

hospital é pra ser instancia máxima, se é pra fechar o hospital tem que passar pelo 

conselho, mas os representantes vão pra lá e ficam discutindo. O Centro tira seu 

representante pra ir, pra não tem uma discussão uma assembléia pra os problemas 

que tão acontecendo. Tem poça assembléia de estudante, porque a organização 

dos estudantes ela passa por onde? Por uma assembléia com uma organização dos 

assuntos que são de interesse daquela categoria de estudante, faz uma assembléia, 

amplia essa discussão com os outros centros acadêmicos, junta o DCE, aí vai 

crescendo o movimento. Se não faz isso, vai fica r pessoas, é o que tem acontecido 

há muito tempo na universidade, com pessoas. Aí eu falo em nome do CA eu... Mas 

de fato, as pessoas que estão no básico eles estão sabendo do que se passa na 

discussão? Os problemas que tão lá, tem reunião no básico como nós fazíamos, né, 

Beth, grandes assembléias do básico pra discutir os problemas do básico. 

Bete - A gente tinha muito estudante de escola pública, não tinha tanta elite. Hoje, a 

universidade federal, ela é 90% de escolas privadas, e aí é uma formação 

totalmente diferente, uma visão de mundo diferente, o estudante vai lá 

exclusivamente pra estudar.  
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Genecy - pra estudar, receber o diploma e o status da universidade federal,  

Bete - então assim, ele não é estimulado a pensar no todo, a pensar no contexto, no 

papel da universidade, no papel dele enquanto cidadão, na sociedade... E aí fica só 

naquele caminhozinho ali que já tá traçado, e já se sente uma pessoa, um cidadão 

completo, às vezes ele já se sente muito... Bem só com aquilo ali, né, já se dá muito 

por satisfeito. O contexto de hoje ele é muito diferente em tudo,  

Genecy - se a gente fizer uma análise desse movimento “já cansei”, tinham alguns 

artistas e jornalistas políticos falando dele, é um movimento organizado e 

estruturado por um grupo de elite do país contra o governo de Lula, não era um 

movimento pra melhorar a situação do país, era pra melhorar a situação de algumas 

elites que estão se sentindo prejudicadas com a classe pobre é... 

Bete - eu acho que agora com as cotas, talvez as coisas mudem um pouquinho,  

Genecy - É Porque o estudante de escola pública ele já tem uma cultura de 

participar. Mas eu vejo o movimento como um reflexo de como tá a organização de 

nossa sociedade imobilista dessas organizações sociais, seja popular, seja ela 

estudantil, seja sindicalista, seja partidária. 

Genecy - nossa turma teve conseqüências até hoje, não tanto, mas ainda tem 

conseqüências do nosso movimento, da nossa postura que nós assumimos a partir 

da universidade... 

Gadi - eu acho que a grande dificuldade pra mim e pra Genecy na universidade é o 

estereótipo que criaram da gente.  

Genecy - ... É tanto que eu nunca subi, a Gadi ainda conseguiu, porque era mais 

quieta, eu falo muito, boto o dedo no nariz do reitor, dos candidatos. Em nenhum 

momento, Gadi e Beth, eu tive reconhecimento pra assumir qualquer cargo que 

fosse naquela universidade. Só quando Penedo (foi reitor) assumiu, ele organizou 

uma homenagem aos funcionários e entre esses funcionários eu estava.  

Gadi - teve uma turma que homenageou a nossa...  

Genecy - Mas foi com relação ao primeiro grupo que organizou o Centro 

Acadêmico.   
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1 Enfermeira graduada pela UFES; Especialista em Saúde Pública e Administração Hospitalar – UNAERP; 
Sempre se manteve presente nas lutas dos trabalhadores  e dos Enfermeiros – ES; participou da direção da CUT 
em 1988/99  e do SINDENFERMEIROS - 1991/2001; Atualmente encontra-se na direção do Centro de 
Atendimento aos Idosos - CRAI (Prefeitura Municipal de Vitória). 
 
  
2 Enfermeira graduada pela UFES; Especialista em Saúde Pública e em Gestão em Serviços e Sistemas de Saúde; 
Atualmente é servidora da Secretaria Municipal de Saúde da Serra, exercendo papel de sanitarista, contribuindo 
para a efetivação do SUS e sistema de saúde do município da Serra. 
 
 

3 Enfermeira graduada pela UFES; Especialista em Estratégia de Saúde da Família e Administração Hospitalar; 
Filiada ao PT; Atuou no Movimento de Mulheres na década de 80; Atualmente servidora da Prefeitura 
Municipal da Serra e atuando no Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do Hucam. 
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5. ROMPENDO AS AMARRAS DA TRADIÇÃO. 

 

“Toda ciência seria supérflua, se a aparência 
exterior e a essência das coisas coincidissem 
diretamente.” 

(Karl Marx - “O Capital”) 

 

Esta é uma proposta de trabalho que foge à abordagem tradicional de fazer 

pesquisa. Nesta investigação os acadêmicos de enfermagem - sujeitos do estudo -, 

serão levados a conhecer e discutir os resultados do mesmo. Em tal abordagem, 

conforme recomenda Le Bortef (1987, p.52.), a pesquisa “vai procurar auxiliar a 

população envolvida a identificar por si mesma os seus problemas, a realizar a 

análise crítica destes e a buscar as soluções adequadas. [...] não emergindo apenas 

da simples decisão dos pesquisadores.” Tratar-se-á dessa forma de uma Pesquisa 

Participante. 

 

Nesse sentido, consideramos importante traçar algumas considerações históricas a 

respeito dessa abordagem qualitativa denominada Pesquisa Participante (PP).  A PP 

emergiu na América Latina a partir da década de 70 do século passado, fortemente 

influenciada pelo materialismo histórico e dialético. 

 

Conceitual e metodologicamente, ela se estrutura a partir da década de 80 num 

momento em que as sociedades latino-americanas estavam tomadas por regimes 

totalitários. De acordo com Gajardo (1987, p.23.): 

 

O trabalho mais significativo dentro dessa proposta acha-se nas 
experiências encabeçadas por Orlando Fals Borda, sociólogo colombiano, 
ensaiadas em função de estudar a situação histórica e social de setores 
mais pobres e atrasados da sociedade colombiana e de efetivar a 
vinculação da pesquisa com ações sociais e políticas desenvolvidas pelos 
grupos e organizações mais conscientes do país. 
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Diante de uma proposta de “estudo-ação” que objetiva uma “investigação militante”, 

conhecer a realidade não é o suficiente, é necessário criar bases para transformá-la. 

Por isso, o importante é que o investigador militante se coloque, juntamente com 

todo seu acúmulo teórico-prático a serviço de uma causa, mas, que acima de tudo, 

seja esta uma causa libertadora. Sendo assim: 

 

É necessário que o cientista e sua ciência sejam, primeiro, um momento de 
compromisso e participação com o trabalho histórico e os projetos de luta 
do outro, a quem, mais do que conhecer para explicar, a pesquisa pretende 
compreender para servir (BRANDÃO, 1987 p.12). 

 

No entanto, Fals Borda et al. (1987) avançam um pouco mais ao assumirem que a 

PP vai além, visto que em tal abordagem metodológica o pesquisador toma uma 

posição e não apenas observa um dado fenômeno. Assim posto, a PP implica em  

 

Ir mais além, para obter uma visão interior completa das situações e 
processos estudados. [...] Isso implica que o cientista se envolva como 
agente do processo que estuda, porque tomou uma posição a favor de 
determinadas alternativas, aprendendo assim não só a partir da observação 
que faz como também do próprio trabalho que executa junto às pessoas 
com quem se identifica (FALS BORDA et al, 1987, p. 137). 

 

Fortalecendo a necessidade de fazer desta investigação uma PP, nos inspiramos 

em Brandão (1986, p.11) ao dizer que tal abordagem metodológica é uma pesquisa 

social que transcende os limites de apenas conhecer a realidade, visto que avança 

ao “[...] participar da produção deste conhecimento e tomar posse dele. Aprender a 

escrever a sua história de classe. Aprender a reescrever a história através da 

história”. Portanto, o desafio que nos permeia é conhecer a realidade concreta. 

 

Uma característica peculiar da PP é que ela se contrapõe às formas tradicionais de 

pesquisar, visto que em tal modalidade os resultados da pesquisa são colocados 

para discussão do grupo ou comunidade pesquisada. A essa atividade, dá-se o 

nome de “retroalimentação”, a qual consiste na proposta deste trabalho. Desde o 

início, romper com a forma tradicional de fazer pesquisa – buscando uma forma 
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alternativa e participante -, era uma nossa inquietação, pois, como constata Le 

Bortef (1987, p.69):  

 

Na maior parte das pesquisas, os resultados em geral retornam 
exclusivamente à ‘comunidade cientifica’. Os pesquisados seriam ‘cobaias’ 
que não têm direito de conhecer a conclusão do trabalho de que são 
objetos. Por serem considerados entes passivos, fica implícito que não se 
os julga aptos à discussão de sua própria situação.   

 

Segundo Brandão (1987) alguns pontos relevantes servem para justificar uma 

proposta de pesquisa alternativa e, concomitantemente, como base crítica à 

pesquisa tradicional, são eles: 

1) A possibilidade lógica e política de os participantes serem os produtores 

diretos dos saberes, que mesmo sendo o saber popular, não deixam de ser 

críticos e científicos;  

2) O retorno da pesquisa para os sujeitos mesmo que estes não tenham 

participado de todas as etapas do estudo; e  

3) É a participação direta do pesquisador, lugar e forma, que gera a necessidade 

da pesquisa.   

 

A partir dessa modalidade revolucionária de se fazer pesquisa, a educação passa a 

ser vista como uma forma de proporcionar compreensão e interpretação sobre o 

funcionamento da sociedade, suas relações de produção e formas de dominação. 

Isto implica numa prática emancipatória, cuja melhor tradução implica em elevar o 

nível de consciência e de organização das massas. Uma pesquisa nessas 

perspectivas não é “uma resposta de ordem teórica”, é uma busca por alternativa de 

transformação social (GAJARDO, 1987).  

 

A investigação-ação, uma outra nomenclatura para a PP, acaba por se tornar uma 

forma de fazer política, uma nova opção de se fazer educação e, acima de tudo, 

uma tentativa de busca de outras práticas metodológicas de pesquisa social. A partir 

disso, Fals Borda (1986) assume que são seis os princípios metodológicos a serem 

respeitados em tal investigação, a saber, a Autenticidade, o Antidogmatismo, a 
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Restituição sistemática, a Retroalimentação de intelectuais orgânicos, o Ritmo e 

equilíbrio de ação-reflexão e, por fim, o Desenvolvimento de uma ciência modesta 

baseada em técnicas dialógicas. Detalharemos um pouco sobre cada um desses 

princípios. 

 

• Autenticidade: é colocada como a necessidade, por parte do pesquisador, de 

demonstrar um compromisso honesto com a causa popular pela qual optou.  

• Antidogmatismo: significa o rompimento com a ciência em se aplicam 

princípios ideológicos ou idéias preestabelecidas. O dogmatismo é contrário 

ao avanço da luta popular. 

• Restituição sistemática: este princípio quer nos dizer que os pesquisadores 

participantes precisam compreender que a cultura da comunidade pesquisada 

é de fato realista e dinâmica. Para tanto, é necessário restituir à comunidade 

o próprio conhecimento que possuem – da história ou de fatos históricos –, 

para que se possa equilibrar o peso dos valores burgueses alienantes e 

conduzi-la a outros níveis de consciência política.         

• Retroalimentação ou Feedback para os intelectuais orgânicos: significa que a 

PP não se reduz à restituição à comunidade, mas que há o retorno dialético 

das bases para os intelectuais envolvidos e compromissados com a luta 

popular. 

• Ritmo e equilíbrio de ação-reflexão: fala da responsabilidade do pesquisador 

(intelectual orgânico) em articular as partes com o todo, a formação social 

com os modos de produção, o conhecimento concreto com o geral. 

Entretanto, esse processo deve se dar de forma sincronizada para um 

permanente equilíbrio.   

• Ciência modesta e técnicas dialogais: são condições mínimas para que se 

desenvolva o ritmo e equilíbrio e para a retroalimentação e, que podem ser 

resumidas em duas idéias:  

1) A pesquisa poder ser realizada mesmo em condições adversas e com 

uso de recursos locais, isto é, de forma modesta, sem que isto implique 

em rebaixar seu esforço ou sua proposta.  
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2) O pesquisador deveria optar pela humildade daqueles que realmente 

querem aprender e descobrir, rompendo com as desigualdades 

impostas nas relações sociais entre entrevistador e entrevistado e, 

tratar a comunidade pesquisada como indivíduos ativos e pensantes 

na pesquisa.  

 

A proposta do presente trabalho está bem traduzida num trecho de Lê Bortef (1987 

p.58), quando ele diz que:  

 

Esta análise qualitativa do ponto de vista dos indivíduos e grupos que 
compõem a ‘comunidade’ ou o ‘meio social’ a se estudado é, pois, um 
momento importante no processo do diagnóstico. [...] Um trabalho de 
pesquisa como este não é fácil, sem dúvida. Ele exige do pesquisador uma 
proposta muito aberta em relação à pesquisa, uma grande capacidade de 
se ‘descentrar’ para ‘se colocar no lugar do outro’, do interlocutor. [...] Ela 
também implica ‘viver junto’ com a coletividade estudada, em partilhar seu 
cotidiano, a sua utilização do tempo e do espaço: ouvir, em vez de tomar 
notas e registros. 

 

Neste caso particular, em que o grupo social pesquisado é de estudantes de 

enfermagem, a organizadora da pesquisa faz parte da comunidade pesquisada, 

também vivencia o cotidiano e compartilha do mesmo tempo, espaço e dificuldades, 

tornando-se desta forma, um pouco fácil a capacidade de “descentrar” ou de “se 

colocar no lugar do outro”.     

 

Talvez alguns dos maiores desafios da proposta de trabalhar rompendo as amarras 

da tradição sejam conhecer a realidade concreta, a partir da relação dialética entre 

objetividade e subjetividade, e evitar a incoerência, pois como cita Paulo Freire 

(1986. p.36) em relação à prática das ciências, “[...] contraditório também é que um 

profissional chamado de esquerda descreia das massas populares e as tome como 

simples objetos de seus estudos ou de suas ações ‘salvadoras’”.  

 

A respeito da PP, devemos assumir que a mesma não se trata de uma forma única 

previamente estabelecida de se fazer pesquisa, isto é, ela pode implicar em 

múltiplos olhares. As formas são moldadas de acordo com as práticas que nascem 
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das necessidades coletivas e condizem com cada situação concreta, portanto, são 

construídos dialeticamente e adaptado a cada projeto específico (LE BORTEF, 

1987). 

 

O modelo proposto por Le Bortef (1987) e que pode ser adaptado à realidade 

particular de cada projeto, é composto por quatro fases, assim constituídas:  

 

• Primeira fase: Consiste, segundo o autor, na montagem institucional e 

metodológica da PP; 

• Segunda fase: Implica no estudo preliminar e provisório da região e de sua 

população envolvida; 

• Terceira fase: Significa a possibilidade de analisar criticamente os problemas 

que a população considera prioritários e que os seus membros (organizados 

em grupos de estudo) desejam estudar e resolver e, 

• Quarta fase: Significa “a programação e a aplicação de um plano de ação 

(incluindo atividades educacionais) que contribua para solução dos problemas 

encontrados” (LE BORTEF, 1987, p. 53) 

 

A PP enquanto abordagem metodológica reconhece a condição histórica das 

pessoas. Homens e mulheres são seres sociais e políticos, têm a capacidade de 

fazer história e de serem a história, atuando de forma material e dialética. É por isso 

que Demo (1987. p.127.) considera que “[...] a PP combina o tratamento de 

condições objetivas dadas com nossa capacidade histórica de intervir nelas, 

recolocando a importância da participação política humana na história”. 
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6. CAMINHADA METODOLÓGICA. 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO:  

 

Tratou-se de um estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa que teve como 
baliza teórica a Pesquisa Participante (PP).  

 

A respeito dos estudos exploratório-descritivos, há de se considerar que os mesmos 

podem ser definidos como estudos que  

 

“têm por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, 
por exemplo o estudo de um caso para o qual são realizadas análises 
empíricas e teóricas. [...] Dá-se preferência ao caráter representativo 
sistemático e, em conseqüência, os procedimentos de abordagem são 
flexíveis” (MARCONI; LAKATOS, 2002, p. 85). 

 

A abordagem qualitativa aqui adotada se deu em função de considerarmos que a mesma nos 

permite trabalhar uma realidade que não pode ser quantificada, isto é, ela trabalha no mundo 

dos significados, portanto, a pesquisa qualitativa:  

 

“[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos 
à operacionalização de variáveis.” (MINAYO, 1994. p.21-22) 
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6.2  CENÁRIO DO ESTUDO: 

 

O nosso cenário de estudo foi o Centro Acadêmico Livre de Enfermagem (Calenf) 12 

de Maio, que congrega todos os alunos regularmente matriculados no curso de 

graduação em Enfermagem e Obstetrícia da Universidade Federal do Espírito Santo. 

O Calenf 12 de Maio está sediado no subsolo do prédio do Departamento de 

Enfermagem, no Centro de Ciências da Saúde da Ufes. Possui uma área física de 

aproximadamente 12 m2 compreendendo uma sala e um banheiro em anexo. O 

referido centro acadêmico possui entrada independente.  

 

No capítulo 4 deste trabalho de conclusão reservamos um espaço para um breve 

resgate histórico da criação deste centro acadêmico e do momento especial em que 

vivia a Enfermagem Capixaba, quando se deu a implantação do nosso curso de 

Enfermagem – pioneiro no Estado. Tratou-se de uma entrevista na qual, algumas 

das protagonistas do movimento de construção da Calenf colocaram em revista os 

fatos marcantes de uma história plena de enfrentamentos e desafios. 

 

 

6.3  UNIVERSO DO ESTUDO: 

 

O universo do nosso estudo foi constituído pelo conjunto de estudantes 

universitários regularmente matriculados e que freqüentam o semestre letivo 2007/1, 

mas que não faziam parte da gestão do Calenf 12 de Maio. 

 

 

6.4 AMOSTRA DO ESTUDO: 

 

A amostra do estudo foi constituída por 23 sujeitos, escolhidos aleatoriamente – na razão de 

três estudantes de cada um dos oito períodos que compõem o curso. No entanto, consideramos 
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como critério de exclusão na composição da amostra os acadêmicos envolvidos com a 

representação estudantil. Para a realização de um recorte de gênero, foi sorteado um estudante 

do sexo masculino e dois do sexo feminino. Assim posto, em todos os períodos – à exceção 

do 8º período – participaram do estudo dois representantes do sexo feminino e um do sexo 

masculino. No 7º período não houve participação do representante de sexo masculino, visto 

que os dois únicos homens da turma estavam envolvidos com o movimento estudantil, não 

atendendo, portanto, ao critério de inclusão. 

 

 

6.5 INSTRUMENTO DE COLETA DE MATERIAL: 

 

O instrumento de coleta de material foi a entrevista focalizada individual, cujo roteiro 

vem apresentado no anexo A. 

 

Marconi e Lakatos (2002) definem uma entrevista focalizada como aquela em que as 

perguntas são abertas e não seguem um roteiro formal e rígido. Portanto o 

entrevistador pode conduzi-las na ordem que quiser e, até mesmo, fazendo 

esclarecimentos, sondando razões e motivos, mas, para tanto, necessita de 

habilidade para conduzir o processo da melhor forma. 

 

A nossa opção por tal instrumento de coleta de material se deu por considerarmos, 

ainda de acordo com as autoras acima citadas, que o mesmo encerra as seguintes 

vantagens no que diz respeito ao universo em questão: 

• Permite flexibilidade em esclarecer as perguntas para garantir que o entrevistado 

compreenda o questionamento;  

• Dá oportunidade para que se obtenham dados que sejam importantes para o 

estudo, mas não podem ser encontrados em fontes documentais; 
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• Possibilita que o entrevistador avalie condutas e atitudes, registre gestos e 

reações do entrevistado;  

• Há possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser 

comprovadas as discordâncias. 

 

 

6.6 TRABALHO DE CAMPO:  

 

Buscando garantir a liberdade de expressão dos entrevistados, ou mesmo contornar 

constrangimentos de qualquer natureza ou viés nas respostas, o trabalho de campo 

foi realizado em local diferente da sede do Calenf 12 de Maio. Assim posto, 

utilizamos preferencialmente como local, outros espaços do Centro de Ciências da 

Saúde, incluindo aqui até mesmo o hospital universitário.  

 

A partir da solicitação ao Colegiado de Curso da Enfermagem da relação atual dos 

acadêmicos regularmente matriculados no semestre letivo 2007/1 e feita a seleção 

da amostra, foi marcada a data e horário da entrevista individual. Todos os 

convidados aceitaram participar do estudo. As entrevistas foram gravadas, tendo 

uma duração média de dez minutos.  

 

Conforme as recomendações da Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), que 

regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, todos os participantes do 

estudo foram esclarecidos sobre a natureza acadêmica desta investigação, os 

objetivos do estudo, com liberdade de se desligar do mesmo em qualquer de suas 

fases, assim como a garantia do anonimato. Estando de acordo, assinaram um 

termo de autorização consentida (Anexo B). O referido projeto foi apresentado ao 

Calenf 12 de maio para anuência. 
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6.7 TRATAMENTO E ANÁLISE DO MATERIAL: 

 

Após a transcrição de cada uma das entrevistas procedemos à escuta do material gravado 

simultânea à leitura do que foi transcrito no sentido de enriquecer a transcrição com os 

detalhes sutis das falas dos sujeitos, tais como risos, gargalhadas, silêncios e etc. 

 

Nas leituras subseqüentes buscamos classificar o material transcrito em categorias 

de análise: tratou-se da categorização entendida segundo Bardin (2000, p.117) 

como “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, 

por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), 

com os critérios previamente definidos”, isto é, tratou-se de uma tentativa de 

organização das mensagens obtidas. 

 

A seguir, procedemos à construção do relatório que foi apresentado aos 

protagonistas do estudo para retroalimentação. 
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7. O MOVIMENTO ESTUDANTIL DE ENFERMAGEM (Meenf) HOJE: 

AS MUITAS FORMAS DE PERCEBER. 

 

“É por isso que a humanidade só levanta os problemas 
que é capaz de resolver e assim, numa observação 
atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu 
quando as condições materiais para o resolver já 
existiam ou estavam, pelo menos, em via de aparecer”  

(Karl Marx) 

 

Este capítulo constitui-se como uma das partes mais importantes deste estudo, pois 

significa o momento em que os sujeitos que vivem e tornam concreto – na 

atualidade -, o desafio de se tornarem daqui a pouco os novos protagonistas da 

prática social da enfermagem colocam em revista suas concepções sobre o 

movimento estudantil, sobre o cotidiano do Calenf e outras coisas mais.   

 

Então, como tudo é história, estas são as palavras dos 23 acadêmicos de 

enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo – indivíduos construtores da 

história – que constituíram a amostra do nosso estudo.  

 

 

7.1 QUALIDADE POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL: A 

VOZ DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM. 

 

7.1.1 Quando eu falo em Calenf... 

 

Com o propósito de apreender e explorar as concepções que os nossos colegas 

estudantes de enfermagem detêm sobre o Calenf, foi levado aos sujeitos 

entrevistados, inicialmente, o seguinte questionamento:  
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“QUANDO EU FALO EM CALENF O QUE LHE VEM À CABEÇA? OU O QUE 

É O CALENF PRA VOCÊ?” 

 

Muitas foram as representações que afloraram na cabeça de tais sujeitos sobre o 

nosso centro acadêmico livre. A propósito, consideramos oportuno justificar que 

representação é um termo clássico da filosofia e psicologia que se tornou uma 

referencia muito comum no final da Escolástica, especialmente utilizado pelo filósofo 

Guilherme de Ockham (1289 – 1349). O referido termo pode significar, segundo tal 

pensador, aquilo por meio de que se conhece algo (idéia no sentido mais geral), a 

imagem ou o objeto em si. (FIGUEIREDO; MASSARONI, 2004).  

 

Para Marx e Engels as representações, as idéias, o pensamento são conseqüências 

do comportamento e do processo de vida real dos homens, isto é, “a produção das 

idéias, das representações e da consciência está, a princípio diretamente e 

intimamente ligada à atividade material e ao comércio material dos homens: ela é a 

linguagem da vida real.” (MARX; ENGELS. 1998, p.18) 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



O gráfico 1, apresentado a seguir, dá conta de representar tais imagens em sua 

totalidade.  

  

GRÁFICO 1: Representação do CALEnf para os estudantes. Vitória, 2007.
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Conforme pode ser observado, a representação estudantil é a imagem mais 

freqüente do Calenf presente nas falas desses estudantes: dos 23 entrevistados 12 

relataram ser tal representação a forma como percebem o nosso centro acadêmico. 

Os fragmentos de falas, apresentados a seguir, explicitam tal imagem: 

 

(Calenf é) “[...] um grupo de estudantes, de líderes selecionados, né, que 
foram eleitos pra tá representando a graduação, no caso, o curso.” (Sujeito 
23). 

 

(Calenf) “[...] Tenta representar a questão política dos estudantes de 
enfermagem [...] desta universidade.” (Sujeito 18) 

 

“Bom, o Centro Acadêmico, pra mim, representa os alunos de enfermagem 
[...]”. (Sujeito 17) 
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(Calenf é a) “Representação estudantil perante a faculdade na qual, nós 
estudantes, somos representados junto à instituição”. (Sujeito 14) 

 

“Pra mim o Centro Acadêmico é um espaço [...] pros alunos tarem falando 
através das pessoas que dirigem, os coordenadores, assim.” (Sujeito 6.) 

 

(Calenf é a) “[...] Associação de estudantes [...], que é responsável por estar 
à frente do Movimento Estudantil, representando o curso de enfermagem 
aqui na Ufes, né.” (Sujeito 7) 

 

Podemos afirmar que, a rigor, o Calenf foi oficialmente constituído em 1979, a partir 

do momento em que os estudantes do curso de graduação em Enfermagem, antes 

organizados como membros do Diretório Acadêmico do então Centro Biomédico 

(DACBM) – em um movimento de dissidência -, se rebelaram e ocuparam uma sala 

do prédio que atualmente funciona como o Centro Administrativo do Centro de 

Ciências da Saúde. A partir de tal data, portanto, o Calenf passou a ser a mais 

legítima representação dos estudantes de enfermagem da Ufes, reconhecida, 

inclusive pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE). 

 

O Calenf é, de fato, o órgão de representação dos estudantes de enfermagem da 

Ufes; além disso, é, também, um conjunto das idéias e percepções que cada um dos 

sujeitos relatou como “movimento”, “liderança”, “organização”, entre outras. O 

fragmento discursivo, apresentado logo abaixo, exemplifica e reúnem todas essas 

idéias presentes no imaginário dos estudantes, no entanto, vai mais além: cita uma 

marca importante que é a atuação e representação dos estudantes de enfermagem 

na sociedade, significando a não limitação do Meenf ao espaço universitário:   

 

“O C.A. (Centro Acadêmico) é uma entidade composta por TODOS os 
estudantes de um determinado curso, com intuito de representar 
interesses, reivindicações e promover lutas e disputas estudantis dentro da 
Faculdade, da Universidade e na Sociedade” (ENEENF, 2006. p.6, grifo 
nosso).  

 

Outra imagem muito significante (oito menções em 23 falas) identifica o Calenf como 

um espaço de luta e de reivindicações. Os fragmentos de falas, apresentados a 

seguir, dão conta disso: 
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(O Calenf são estudantes) “[...] representando a maioria dos alunos, seu 
interesses e também lutando pra que na medida do possível, para o 
atendimento de todos.” (Sujeito 8)  

 

(Calenf é lugar de) “[...] pessoas que sejam interessadas em discutir e 
também lutar pelos direitos dos estudantes. No caso do Calenf, dos 
estudantes de enfermagem.” (Sujeito 2) 

 

“[...] ele (o Calenf) é importante pras reivindicações e para organização dos 
alunos de enfermagem.” (Sujeito 5) 

 

“O Centro Acadêmico pra mim seria como um órgão que iria lutar pelos 
direitos dos estudantes de enfermagem [...].” (Sujeito 21) 

 

A propósito, consideramos muito oportuna essa associação (feita pelos nossos 

colegas) do Calenf a um espaço de luta. A ideologia da palavra luta é algo muito 

presente no marxismo, eixo condutor deste estudo. A expressão “luta de classes” é 

uma verdadeira força motriz. Assim posto,  

 

[...] O marxismo encara a luta de classe como força motriz e o 
desenvolvimento das “formações” antagônicas. “Segundo a doutrina do 
socialismo, ou seja, do marxismo... – escreveu V.I. Lenine – o motor real da 
história é a luta de classe revolucionária”. Este conceito constitui uma 
conclusão teórica importantíssima, extraída como base na análise da 
história da sociedade humana, e em especial da história do capitalismo. Por 
outro lado, ele determina o estudo da gênese, do desenvolvimento e do 
desaparecimento das “formações” antagônicas (KOVALHOV, 1974, p. 220) 

 

Associada à imagem de luta surge, para esses sujeitos aqui entrevistados, a 

“reivindicação”, por nós entendida como uma fase necessária para que as massas 

encontrem, em suas lutas cotidianas, o elo com o programa da revolução socialista. 

Este conceito é levantado por Leon Trotski (1879-1940) com o sistema de 

“Reivindicações Transitórias”, do chamado Programa de transição e “cuja tarefa 

consiste numa mobilização sistemática das massas em direção à revolução 

proletária”, conduzindo, assim, o “trabalho diário ao quadro de uma perspectiva 

correta, real, ou seja, revolucionária” (TROTSKI, SI p.77). 
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7.1.2 O papel do Calenf... 

 

Na tentativa de compreendermos que papéis esses universitários e universitárias 

atribuem ao Calenf, fizemos aos mesmos o seguinte questionamento: 

 

EM SUA OPINIÃO, QUAL É O PAPEL DO CALENF JUNTO AO CURSO DE 

ENFERMAGEM?  
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O gráfico 2, apresentado a seguir, dá conta de referir todos os papéis do Calenf, 

compreendidos pelos sujeitos aqui entrevistados.  

 

GRÁFICO 2: O papel do CALEnf para os entrevistados. Vitória, 2007. 

Não sabe responder

Tomar as diretrizes

Organizar

Luta por melhorias

Discutir atualidades

Buscar melhorias

Reivindicar

Avaliar currículo

União dos alunos

Ajudar na formação

Indicação de congressos

Melhorias para o curso

Lutar por direitos

Discutir política da 

universidade

Mostrar a luta estudantil

Valorização da profissão

Representação política 
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 A análise das imagens mais freqüentes acima apresentadas nos permite, no 

mínimo, duas possibilidades de interpretação, clivando-as em duas categorias: a 

primeira – referindo-se ao Calenf como um espaço cujo papel é o político na 

acepção mais estreita do termo, enquanto instituição que representa os alunos 

politicamente falando e de onde emerge a luta pelos seus direitos. Os fragmentos de 

falas apresentados a seguir ilustram tal categoria: 

 

(O papel do Calenf) “É como eu falei na definição, procurar integrar o curso, 
buscar, lutar na reitoria por condições de melhoria na universidade, do 
próprio curso e lutar pelos interesses dos alunos, unificar os alunos.” 
(Sujeito 2) 

 

(O papel do Calenf é estar) “[...] representando um curso, representando a 
maioria dos alunos, seus interesses e, também, lutando [...]” (Sujeito 3) 
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“[...] Acho que o CA tem o papel de levar ao departamento e ao colegiado 
as informações que os alunos querem, o que os alunos reivindicam [...]” 
(Sujeito 16) 

 

(O Calenf) “[...] eles representam o curso assim, politicamente, né, [...] Eles 
levam conhecimento aos outros estudantes que participam também [...]” 
(Sujeito 4) 

 

“[...] Eu não participo muito do Centro Acadêmico, mas eu sei que ele é 
importante pras reivindicações e para a organização dos aluno de 
enfermagem.” (Sujeito 5) 

 

 

Uma segunda categoria pode ser pensada como aquela afeita aos aspectos da 

formação acadêmica, implicando na idéia de melhoria do curso, no papel do Calenf 

enquanto divulgador de eventos científicos, na valorização da profissão, contribuindo 

com a formação, promovendo a união dos alunos e participando da avaliação 

curricular. Os fragmentos de falas, apresentados a seguir, dão conta de exemplificar 

os diversos aspectos aqui mencionados e por nós incluídos como categoria 

essencialmente acadêmica: 

 

(O papel do Calenf é) “[...] tá auxiliando em algumas coisas do curso [...] Por 
exemplo, questão de congresso, de estar passando essas informações pros 
estudantes, auxiliando quem quer ir.” (Sujeito 7) 

 

(O papel do Calenf) “[...], seria a gente tentar melhores condições tanto pra 
profissão, quanto pro direito do aluno.” (Sujeito 10) 

 

(O papel do Calenf) “É ajudar na formação dos alunos, ajudar a tomar as 
diretrizes [...], é pros alunos tarem falando por meio do Calenf, melhoras no 
curso, acho que é mais ou menos isso.” (Sujeito 6) 

 

(O papel do Calenf) “Eu acho que é tornar o curso melhor, assim, do modo 
como eu disse antes, até avaliando o currículo [...].” (Sujeito 17) 

 

(O papel do Calenf é) “[...] lutar pelos interesses dos alunos, unificar os 
alunos.” (Sujeito3) 
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Mas afinal, qual é o papel do Calenf? O Artigo 3º do Estatuto do Calenf 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2005) prescreve que o referido 

centro acadêmico tem como meta o alcance dos seguintes objetivos: 

• Integrar os estudantes do curso com a comunidade universitária e a 

sociedade civil; 

• Promover a participação dos estudantes de enfermagem nas discussões, 

decisões e ações do ME; 

• Estimular o entendimento do estudante de enfermagem enquanto 

universitário; 

• Lutar pelos interesses individuais e coletivos dos estudantes do nosso curso, 

quando for competência do CA. 

• Proporcionar a integração cultural, científica e política dos estudantes de 

enfermagem com os demais estudantes da Ufes, bem como com outras 

entidades de outras Instituições de Ensino Superior (IES) e demais entidades 

da sociedade civil.   

 

Comparando os papeis atribuídos ao Calenf, pelos nossos colegas, à luz dos 

objetivos propostos pelo Estatuto (op. Cit.), podemos perceber uma coerência entre 

tais papeis e objetivos. Isto se deve, a nosso ver, ao fato de o estatuto ser 

reconhecido como conjunto de “regras” e atribuições construídas pelos próprios 

estudantes para fazer valer seus direitos e deveres. Nesse sentido, a Cartilha de 

Organização para Centros e Diretórios Acadêmicos da Executiva Nacional dos 

Estudantes de Enfermagem (ENEENF, sd, p.8), afetuosamente conhecida como 

“Caderninho Pelego” aponta que: “O estatuto do CA/DA (Centro Acadêmico/Diretório 

Acadêmico), é um documento que legitima e reconhece a organização estudantil. A 

construção e aprovação deste é de total independência da instituição de ensino, ou 

seja, é construído pelos estudantes”.  
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7.1.3 A participação do Calenf no Movimento Estudantil 

 

Na tentativa de compreendermos de que forma os sujeitos aqui investigados avaliam 

a participação do Calenf no Movimento Estudantil, apresentamos aos mesmos a 

seguinte questão: 

 

COMO VOCÊ AVALIA A PARTICIPAÇÃO DO CALENF NO MOVIMENTO 

ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE, EM NOSSO ESTADO E NO BRASIL? 

 

Dos 23 sujeitos entrevistados, apenas sete de nossos colegas emitiram (em 

respostas múltiplas) algum juízo de valor a respeito da participação do nosso centro 

acadêmico na Universidade. No tocante à participação do Calenf no âmbito 

estadual, apenas sete sujeitos emitiram algum juízo de valor. Já no tocante à 

avaliação da participação do Calenf em âmbito nacional, apenas oito sujeitos se 

manifestaram. Os demais referiram desconhecer tal atuação do Calenf tanto na 

Ufes, quanto no nosso Estado ou no país, ou então, julgaram não ter como avalia-la.  

O quadro a seguir, apresenta tais juízos de valor, classificados por nós como valores 

positivos ou negativos.   
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QUADRO 1: Juízo de Valor quanto à participação do Calenf no movimento estudantil da Ufes, no 

Estado e no Brasil. VITÓRIA, 2007. 

VALORES POSITIVOS Universidade Estado Brasil 

Eventos da Aben   1  

Debates sobre Fundação Estatal 1   

Formação do estudante 1   

Participa de conferências  1  

Disputas políticas do interesse da 
classe 

  1 

Participar na união dos estudantes   1 

Toma frente de coisas importantes 1   

É participativo 2   

Lidera o movimento 1   

É válido  1 1 

Manifestações   1 

Muito importante 1   

Lutando igual a todos os CA’s  1   

VALORES NEGATIVOS    

Pequena/ Pouco expressiva 2 1 2 

Um pouco distante do movimento 2   

Não há participação  1 1 

Pouco divulgada 2   

Não há grandes manifestações  2 1 

Tem muito a melhorar 1   

   

 

7.1.3.1 Menções Positivas 

 

As menções categorizadas por nós como positivas e apresentadas no quadro – 

presentes nos três âmbitos de atuação (Universidade, Estado e Brasil), ou em pelo 

menos uma delas – demonstram uma avaliação do Calenf como participativo, válido 

e muito importante (6 menções); como presente nas disputas políticas, na liderança 

do movimento e nas manifestações (4 menções); e participando dos eventos 
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estaduais da enfermagem, atuando na formação os estudantes, promovendo 

debates e a união dos estudantes (5 menções) Os fragmentos de fala abaixo 

apresentados exemplificam: 

 

“[...] Eu acho que ele (O Calenf) lidera, assim... Os alunos que estão lá tem 
o objetivo de proporcionar essa liderança do movimento, convocando 
alunos [...] tem uma certa influência tanto no estado como no país [...]então 
eu acho que tanto nacional quanto estadual, eu acho que é bastante válido 
esse trabalho que o centro faz.” (Sujeito 11) 

 

“[...] Centro Acadêmico ele toma frete de coisas importantes igual foi essa 
coisa agora da fundação (organização de debates sobre transformação do 
HUCAM em Fundação Estatal) [...],eu acho que é participativo.” (Sujeito 9) 

 

“[...] No Brasil é isso. Juntando, no caso, com todos os Movimentos 
Estudantis tem participação cada um na união dos estudantes e isso puxa 
melhorias [...]” (Sujeito 8) 

 

(O Calenf) “[...] Tá ajudando assim, deve ta contribuindo mais na formação 
do aluno, eu acho. [...] e no Brasil como um todo, na formação dos 
profissionais na área da enfermagem, e nas disputas políticas, assim, nos 
interesses da classe, acho que é isso.” (Sujeito 6) 

 

“[...] uma vez que teve o movimento contra o Ato Médico. Teve uma 
movimentação, o pessoal (estudantes convocados pelo Calenf) foi pra 
frente da Assembléia (Assembléia Legislativa do ES) [...].” (Sujeito 5) 

 

(O Calenf está atuando na) “[...] questão mesmo dos direitos dos 
universitários e tarem passando... tarem informando os universitários dos 
seus direitos [...].” (Sujeito 2) 

 

“[...] tá de acordo com o nível nacional, assim, o Centro Acadêmico de 
Enfermagem tá lutando igualmente, igual a todo CA eu acho”. (Sujeito20) 

 

 

 

7.1.3.2 Menções Negativas 

 

As menções categorizadas por nós como negativas e apresentadas no quadro 

avaliam que a participação do Calenf no ME (na Ufes, no ES e no Brasil) é 

principalmente pequena, pouco expressiva e pouco divulgada (sete menções) ou 
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não há manifestações, não há participação e tem muito a melhorar (oito menções), 

como nos mostra os fragmentos de falas dos nossos colegas abaixo transcritos: 

 

“[...] Ah, eu acredito que tenha muito o que melhorar assim, porque, tipo 
assim, quando fala em CA, é uma coisa muito distante pra mim [...]” (Sujeito 
21) 

 

“[...] eu acho que (O Calenf) tem pouca participação dos alunos [...]” (Sujeito 
17) 

 

(O Calenf) “[...] ele é muito fraco, eu acho que os estudantes tinham que se 
reunir mais.” (Sujeito 19) 

 

“[...] Eu acho que a participação deles (os representantes do Calenf) é 
pequena dentro do que eles deveriam representar a gente. Eu acho que 
fazem pouca coisa e também não é muito divulgado.” (Sujeito 12)  

 

(O Calenf) “[...] dá pra perceber, eu acho, que está um pouco distante do 
movimento da Ufes.” (Sujeito 13)  

 

“(no Brasil) Eu acredito que (O Calenf) seja pouco expressivo diante da falta 
de política, falta de incentivo [...] diante da falta de participação política dos 
nossos estudantes de enfermagem na Ufes, essa representatividade 
nacional é um pouco prejudicada.” (Sujeito 14) 

 

 

 

7.1.4 O envolvimento dos nossos colegas com o Calenf. 

 

Na tentativa de apreendermos dos sujeitos entrevistados qual é o seu envolvimento 

com o Calenf questionamos primeiramente aos mesmos o seguinte: 

 

EM SUA VIDA ACADÊMICA, VOCÊ JÁ TEVE INTERESSE EM PARTICIPAR 

DA GESTÃO ACADÊMICA? 

 

Dos 23 colegas entrevistados, oito responderam afirmativamente, que já tiveram 

interesse em participar da coordenação do nosso CA e, 15 responderam que NÃO, 

que nunca tiveram esse interesse. 
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Nas falas dos estudantes que responderam SIM, surgiram alguns motivos pelos 

quais não levaram essa vontade adiante, tais como falta de motivação, falta de 

embasamento, falta de tempo, possuírem outras prioridades, além de a carga 

horária do curso de graduação em enfermagem ser considerada “pesada”. Os 

fragmentos de falas abaixo apresentados confirmam essas menções: 

 

“Já me interessei (em participar da gestão acadêmica), sendo que mais 
devido ao tempo eu não tive muita oportunidade. Porque eu acho 
importante esse envolvimento dos alunos [...],pra buscar melhorias no geral 
pra todos.” (Sujeito 8) 

 

“Já tive interesse (em participar da gestão acadêmica), já participei de 
algumas reuniões, mas eu não consegui ir além. [...] acho que faltou um 
pouco mais de motivação [...] Nós alunos acabamos por nos acostumar com 
nossa formação acadêmica individual, a gente fica tão preocupada com os 
trabalhos que só pensa no CA quando surge um problema grande mesmo.” 
(Sujeito 13) 

 

“Já tive em vários momentos vontade (de fazer parte da gestão acadêmica) 
[...], mas pelo curso de enfermagem ser um pouco cansativo, até dificulta a 
participação do CA e do ME.” (Sujeito 14) 

 

“Já tive interesse (em participar da gestão acadêmica) bem mais no início 
do curso, [...] Eu não participo por questão de prioridade minha [...]” (Sujeito 
15) 

 

“Já. Eu sempre busco um ideal, né, [...]. Preciso de mais embasamento, 
também, pra participar.” (Sujeito 18) 

 

Já os sujeitos entrevistados que disseram NÃO ter ou que nunca tiveram o interesse 

em participar da gestão do Calenf se justificam por terem receio de perder tempo de 

estudo, por não ser do gosto ou por não ter aptidão; contudo, grande parte deles 

(nove menções) relatou não se interessar por política. Alguns fragmentos de falas 

dão conta disso: 

 

“[...] não fiquei sabendo e não quis me informar mais sobre os passos CA, aí 
nunca tive vontade de participar.” (Sujeito 12) 

 

“Não faz meu estilo participar de uma gestão, da gestão acadêmica, eu não 
tenho muita aptidão pra isso.” (Sujeito 3) 
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“não porque, eu não me interesso muito por esse negócio de política.” 
(Sujeito 2) 

 

“Não, eu não tenho muito interesse assim, por que eu vejo o CA como uma 
parte política e, eu acabo não em interessando muito.” (Sujeito 4) 

 

“Não. Essa parte de política, assim, não em atrai muito [...]” (Sujeito 9) 

 

“[...] eu mesma não tenho um interesse, eu não sou muito política.” (Sujeito 
11) 

 

Mas afinal, o que é política? O que leva um estudante de Enfermagem a se afirmar 

enquanto um ser não político? Conforme já discutimos em outro capítulo desse 

trabalho, tudo é política. O ME é um movimento político. Como para os cidadãos da 

Grécia Antiga a política significava muito mais do que uma forte liderança, mas sim, 

na a grande responsabilidade dos cidadãos para com o coletivo social, assim 

também é no ME.  

 

Avançando mais no desafio de conhecer o envolvimento dos nossos colegas com o 

Calenf, nosso próximo questionamento foi o seguinte: 

 

VOCÊ SE CONSIDERA PARTE DO CALENF? 

 

Dos 23 sujeitos aqui entrevistados, oito referiram que não se consideram parte do 

nosso Calenf e 15 manifestaram-se pertencer à instituição, que se consideram parte 

do Calenf. As falas abaixo transcritas dão conta de exemplificar esses sentimentos 

extremos, de pertença e não-pertença, em relação a esse mais legitimo espaço 

estudantil: 

 

PERTENÇA: 

  

“Me considero (parte do Calenf). Acho que todo aluno de enfermagem faz 
parte direta ou indiretamente. Mesmo não participando da diretoria, sendo 
representante do CA, mas participa de modo indireto.” (Sujeito 17) 
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“Acho que pelo fato de eu ser estudante de enfermagem eu me considero 
sim (parte do Calenf) [...]” (Sujeito 19) 

 

“Eu acho que todos os alunos fazem parte do Centro Acadêmico. CA de 
enfermagem são todos os alunos de enfermagem, todos deveriam lutar, né, 
pra melhoria, por alguma coisa.” (Sujeito 22) 

 

“Eu acho que sim (me considero parte do Calenf). Eu acho que todos os 
estudantes têm, sim, a sua parcela de contribuição na medida em que 
votam, que elegem esse representante e elegem o líder pra tá o 
representando ali.” (Sujeito 23) 

 

“Considero (parte do Calenf). Não da liderança, mas me considero parte, 
porque eu estudo aqui, faço enfermagem aqui, então se é algo que me 
representa então eu faço parte.” (Sujeito 7) 

 

 

NÃO-PERTENÇA: 

 

“[...] Eu mesmo não me sinto parte (do Calenf) por enquanto, porque não 
me motivei de participar.” (Sujeito 10) 

 

“Não porque o CA no caso aí, na minha visão quem faz parte de lá é quem 
participa, quem vais às reuniões ou quem fica sabendo das decisões, mas 
eu, como não participo nem me informo do que eles fazem, não me 
considero como parte.” (Sujeito 12) 

 

“Não me considero (parte do Calenf), porque eu praticamente não 
freqüento, não conheço as atividades que estão sendo realizadas, então 
não me considero.” (Sujeito 15) 

 

E qual é o papel de um estudante quando o que está em jogo são os rumos de sua 

entidade de organização política? É o que veremos a seguir: 

 

VOCÊ SE SENTE NO DIREITO DE DECIDIR OS RUMOS DO CALENF? 

 

As falas emitidas pelos 23 sujeitos entrevistados expressaram as seguintes 

possibilidades: 
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QUADRO 2: Possibilidades mencionadas de acordo com o direito de decisão no Calenf. VITÓRIA, 

2007.  

Categoria Número de sujeitos 

Tenho o direito, mas não exerço. 1 

Apenas se eu em envolver 5 

Sim, tenho o direito. 4 

Não tenho o direito. 13 

 

A partir da análise do quadro anterior, podemos observar que – de maneira 

surpreendente -, esses nossos colegas, em sua maioria, não se sentem no direito de 

ser/participar do Movimento Estudantil: dentre os 23 entrevistados, 13 sujeitos assim 

se posicionaram. Os fragmentos de fala, apresentados a seguir, exemplificam esse 

lugar:  

(No direito de decidir os rumos do Calenf) “Não porque eu nunca participei 
de nada e,nunca participei de nada, então eu nunca me envolvi, se eu 
nunca me interessei como eu vou decidir alguma coisa, entendeu?” (Sujeito 
1) 

 

(Direito de decidir os rumos do Calenf) “[...] Eu não acho que eu tenho esse 
direito, eu não adquiri esse direito.” (Sujeito 15) 

 

(Direito de decidir os rumos do Calenf) “[...] Pra decidir acho que seria mais 
o pessoal que tá mesmo, pra equipe que tá no “comando do CA” (o 
entrevistando fez gesto de aspas com as mãos). Acho que as decisões 
quem deveria que tomar é (sic) apenas eles.” (Sujeito 22) 

 

(Direito de decidir os rumos do Calenf) “Isso eu já não me sinto no direito, 
eu posso contribuir né, mas pra mudar os rumos do CA, acho que seja uma 
pessoa que esteja mais lá, mais presente sabe o que é melhor [...]” (Sujeito 
3) 

 

 

Apenas uma pequena parcela deles (quatro sujeitos) relatou possuir tal direito de 

participação, considerado pelos mesmos como incondicional. Os fragmentos de fala, 

apresentados a seguir, dão conta disso: 
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“Com certeza, [...] todo estudante de enfermagem ele tem direito de decidir, 
de colocar suas opiniões, de expor suas propostas pro Centro Acadêmico 
[...]” (Sujeito 17) 

 

“Ah, como todo estudante de enfermagem, eu me sinto no direito igual de 
todos, entendeu.” (Sujeito 20) 

 

“Acho assim, como acadêmica de enfermagem e como cidadã também, 
acho que cada estudante daqui da Ufes tinha esse direito de opinar, de 
colocar idéias [...]” (Sujeito 19) 

 

“De certa forma a gente participa quando a gente vota então a gente 
acaba... colocando uma pessoa ali que vai... que você dá carta branca pra 
ela dirigir e tomar as decisões. [...] Então acho que sim. Eu acho que eu 
posso sim...é tá participando dessas decisões.” (Sujeito 23)  

 

 

Para cinco estudantes, dos 23 aqui entrevistados, tal direito apenas se legitima no 

caso de se envolverem com o Calenf. É o que dá conta os fragmentos de fala de 

três desses sujeitos: 

 

(Decidir os rumos do Calenf) “Ah... contando que eu sei o que está se 
passando, eu acredito que eu posso. [...] dar a minha opinião, se eu me 
interessar, me envolver [...]” (Sujeito 21) 

 

(Decidir os rumos do Calenf) “Por enquanto, não. [...] Se depois que 
participar, eu pretendo agora entrar no Centro Acadêmico depois de 
algumas coisas que aconteceram e, talvez quem sabe, entender melhor o 
que tá acontecendo.” (Sujeito 10) 

 

(Decidir os rumos do Calenf) “Se eu soubesse, se eu me envolvesse mais 
com o centro acadêmico, se eu soubesse mais... oportunidade de saber 
mais, conhecer mais, de tá por dentro, de tá opinando, aí eu acho que tenho 
direito sim.” (Sujeito 16) 

 

 

De maneira interessante, um dos entrevistados considerou ter o direito de 

participação, embora não o exerça, por opção: 

 

“Direito sim. Mas como direito todos os alunos têm [...], eu tenho o direito, 
mas não exerço esse direito. Então não posso decidir ainda pelo centro 
acadêmico, porque não conheço as ações deles nem busco conhecer 
mais.” (Sujeito 12) 
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Partindo dessas colocações dos sujeitos, temos que pontuar ser legitimamente 

associados ao Calenf todos os estudantes regularmente matriculados no curso de 

graduação em Enfermagem do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Ufes. Tal 

pontuação está garantida pelo Artigo 10 do Estatuto do Calenf ao prescrever que 

“São sócios do Calenf os graduandos de Enfermagem regularmente matriculados na 

Ufes.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2005, p. 5). Há de se 

considerar, entretanto, que tal estatuto está a merecer pelo menos uma alteração 

em seu corpo: o mesmo desconhece a nova realidade da graduação em 

Enfermagem, a partir da constituição e instituição desse curso também no pólo de 

extensão universitária do Norte do Estado. Nessa lógica seriam aqueles estudantes 

lá matriculados, membros do Calenf. Duas possibilidades aqui comparecem: ou 

mudamos o Artigo 10 desse Estatuto ou garantimos, de fato, a participação efetiva 

dos colegas estudantes de Enfermagem do Campus São Mateus, conforme 

prescrito.  

 

Questão acima à parte, assim posto, o nosso CA está, também, sob a 

responsabilidade de todas e todos as/os estudantes e não apenas sob a 

responsabilidade daqueles que se propõem a fazer parte da gestão acadêmica. Por 

isso, acreditamos, enquanto estudantes que militam cotidianamente, que: 

 

“É importante a participação de todos os estudantes nas atividades 
desenvolvidas pelo CA/DA. Pois para a construção coletiva são importantes, 
as sugestões, críticas, disputa pelos espaços de representação estudantil. 
O movimento precisa que as pessoas se movimentem para que ele seja 
movimentado.” (ENEENF, 2006. p.6) 

 

Os sentimentos de não-pertença e de auto-exclusão, aqui evidenciados na maioria 

dos discursos, são, no mínimo, por nós considerados como desalentadores e 

refletem o desencanto da maioria dos estudantes pelo movimento estudantil. Trata-

se da delegação de representação – o que apelidamos no ME de a “terceirização da 

militância” – que torna a solidariedade dos que resistem individualmente e 

desorganizados, frágil em relação aos poucos que lutam e resistem organizados. 
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Trata-se, a nosso ver, de uma despolitização, contextualizada aqui por Pinheiro 

(2004, p.454): 

 

“Assim, a individualização da resistência no microespaço do trabalho 
acadêmico, sem organização coletiva e clara consciência da complexidade 
das relações, significa despolitização. Configura laços de solidariedade 
débeis, extra-política, entre os próprios indivíduos desorganizados e em 
relação aos que se organizam, politizam-se e manifestam-se 
coletivamente.” 

 

O que ocorre é que, dentro da lógica neoliberal que permeia o atual estágio da 

sociedade capitalista, os estudantes – aqui incluídos os de enfermagem do Campus 

CCS –, bem como toda a população, estão inseridos em uma lógica de participação 

política meramente representativa (que é uma lógica burguesa): não conseguem 

compreender seu papel histórico e político de participação (democracia 

participativa), onde as decisões e a política são construídas coletivamente. Logo, 

consideram como satisfatório o poder de votar e deixar com que os representantes 

decidam e ditem os rumos, configurando-se na delegação da representação política 

supracitada. 

 

E, finalmente, no sentido de obtermos uma auto-avaliação sobre o envolvimento dos 

nossos colegas entrevistados com o Calenf, fizemos aos mesmos o seguinte 

questionamento: 

 

COMO VOCÊ AVALIA A SUA PARTICIPAÇÃO JUNTO AO CALENF? 

 

Assim, observamos que os colegas entrevistados, em sua totalidade, avaliaram 

negativamente o seu envolvimento com o Calenf de acordo com as categorias por 

nós extraídas de suas falas, como demonstra o quadro a seguir:  
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   QUADRO 3: Autoavaliação do envolvimento com o Calenf. VITÓRIA, 2007. 

Envolvimento com o Calenf Número de respostas 

Nenhum 6 

Não me envolvo 4 

Pequeno 4 

Muito ruim 2 

Péssimo 2 

Quase nulo 2 

Muito fraco 1 

Zero 1 

Aquém do que poderia estar 1 

 

Logo abaixo, estão transcritos alguns fragmentos de fala que podem exemplificar tal 

avaliação, todos muitos carregados de desencanto: 

 

“[...] eu não tenho nenhum envolvimento com o Centro Acadêmico, a não 
ser nisso que eu falei que é assinar ou não alguma proposta que venha do 
CA” (Sujeito 11) 

 

“Não me envolvo (Com o Calenf), não tenho envolvimento... e... quem sabe 
um dia?” (Sujeito 16) 

 

“Eu participei de reuniões assim, mas só participar (pausa) acho que como 
eu to por fora, eu não posso opinar, entendeu [...] então a minha 
participação é quase nula.” (Sujeito 22) 

 

(O envolvimento com o Calenf é) “Mínimo. Não tive nenhuma participação 
com nada, não me envolvi com nenhum movimento que eles fizeram.” 
(Sujeito 12) 

 

“Ai... (risos). Meu envolvimento (com o Calenf)... acho que não há muito 
envolvimento da minha parte.” (Sujeito 20) 
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7.1.5 E quando eu falo em ME... 

 

A seguir, fizemos aos nossos colegas um questionamento no sentido de 

apreendermos a imagética do ME:  

 

 

O gráfico a seguir, demonstra quais são as principais imagens que os sujeitos detêm 

sobre o movimento estudantil. Os 23 sujeitos apresentaram em suas falas, múltiplas 

idéias, portanto, procuramos por bem, categorizá-las de acordo com as idéias mais 

freqüentes.  

 

GRÁFICO 3: percepção dos estudantes sobre o ME. VITÓRIA, 2007.

União/grupo /espaço

Discussão /Participação/

Decisões po líticas

Luta para bem comum

Viagens e Congressos

M ovimento 

revo lucionário

Pessoas que desejam o  

melhor

Liberdade de expressão

Conceito Denegrido

Luta pelos direitos dos 

estudantes

Reivindicações 

corporativas

M ovimento  

ideológico/ação

Representação  dos 

estudantes

Tentativa de mudança

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

QUANDO EU FALO EM MOVIMENTO ESTUDANTIL, O QUE LHE VEM À 

CABEÇA? 
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De acordo com o gráfico por nós construído, podemos observar que as principais 

imagens que os nossos colegas possuem sobre o Movimento Estudantil são: luta 

pelos direitos dos estudantes (oito menções); união/grupo/espaço de estudantes 

(sete menções); reivindicações corporativas, ou seja, reivindicações por melhorias 

no curso, na universidade e na educação (sete menções); 

discussão/participação/decisões políticas (quatro menções) entre outras. Os 

fragmentos de falas, expostos a seguir, foram transcritos na tentativa de exemplificar 

essas idéias apresentadas pelos sujeitos: 

 

“Movimento Estudantil é... pra mim é... o agrupamento dos estudantes se 
unindo pra um benefício, na universidade toda, de todos os cursos, [...].” 
(Sujeito 10) 

 

“[...] as vezes que eu ouvi de movimento estudantil sempre foi ligado a isso, 
a defender uma... alguma coisa, uma opinião,[...] Todas as vezes que eu 
ouvi falar de movimento estudantil foi pra reivindicar alguma coisa... só mais 
isso.” (Sujeito 16) 

 

(O ME...) “[...] é um movimento que está reivindicando algum assunto que é 
de interesse do estudante, [...] pra poder tá colocar seu desejo, sua 
indignação, sua tentativa de mudança.” (sujeito 11) 

 

“Movimento estudantil eu acho que é o movimento de todos os estudantes 
em busca da melhoria da educação, envolvimento político no país... 
realmente um movimento, né.” (Sujeito 13) 

 

“Acho que a representação dos estudantes em busca dos seus direitos, [...] 
em termos de Brasil todo, não só universitário, mas que tenha uma posição 
de defender as idéias, assim, que não só a nível estudantil, mas a também 
a nível de outras coisas de política também.” (Sujeito 9) 

 

 

Entretanto, não podemos deixar de evidenciar que alguns de nossos colegas 

apontaram em suas falas, como o que lhes vem à cabeça, alguns acontecimentos 

que marcaram e ainda marcam a história do Movimento estudantil. Os principais 

acontecimentos citados foram: o movimento dos “Caras Pintadas”, a luta pelas 

“Diretas já!”, o movimento pelo “Passe Livre” (manifestação local recente contra o 

aumento das passagens de ônibus e pela reivindicação do passe livre dos 

estudantes) e, também, a ocupação da Reitoria da Ufes. Algumas falas demonstram 

tais citações: 
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“A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu ouço falar nisso seria o 
movimento dos “cara pintadas”. Foram muitos estudantes, assim, que 
tomaram aquela decisão de saírem às ruas, né, pra pedir o impeachment do 
presidente, [...] Também pensando agora vou citar um coisa muito 
importante que o ME participa, é até da votação , assim , da questão da 
passagem (faz referencia ao Movimento pelo Passe Livre)” (Sujeito 7) 

 

(Me vem à cabeça sobre ME...) “Ah! Vem em 1992, se eu não me engano, 
as “diretas já” os “cara pintadas, só” (Sujeito 5) 

 

(O ME...) “O que me vem à cabeça é uma união de estudantes para um 
bem comum, como aconteceu agora, tal, de ocupar a reitoria, lutando para o 
bem comum. O Movimento Estudantil é um movimento ideológico e ação 
também.” (Sujeito 3) 

 

Uma dessas associações nos chama a atenção e, sobre a qual não podemos deixar 

de tecer nossos relatos e comentários. Trata-se da ocupação da nossa Reitoria, 

acontecida no primeiro semestre deste ano. Enquanto uma, dentre os muitos 

protagonistas de tal fato político do movimento estudantil capixaba, assim 

entendemos essa manifestação: 
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OcupaUfes: um relato em primeira pessoa (BONFÁ, 2007). 

 

 

Na manhã do dia 15 de junho do corrente ano, a reitoria da Ufes foi ocupada 

pelos estudantes juntamente com trabalhadores do Sindicato dos trabalhadores 

da Ufes (Sintufes) os quais se encontravam em greve desde o dia primeiro do 

mesmo mês. Este acontecimento integrou-se a um movimento nacional que 

marca a resistência contra o sucateamento da universidade pública brasileira. 

Consideramos este um momento histórico e político de suma importância, 

principalmente em relação às principais pautas de reivindicação que estavam 

estampadas nos diversos cartazes por nós fixados nos interior do prédio: pela 

criação de moradia estudantil, pelo fim do ensino à distancia, pela ampliação das 

vagas no ensino presencial e, também, contra a transformação do nosso hospital 

universitário (HUCAM) em Fundação Estatal de Direitos Privado. 

Estávamos em estado de assembléia permanente, e por lá permaneceríamos até 

que o Sr. Reitor, Rubens Rasseli, se comprometesse a atender a nossa pauta de 

reivindicações. Por mais que a mídia capixaba tentasse atacar e ridicularizar 

nosso movimento, tivemos vitórias, visto que a reitoria assinou um termo de 

compromisso a partir do documento por nós elaborado, o “Manifesto do 

Estudantes que Ocupam a Reitoria da Ufes desde o dia 15/06/07”. 

 

 

“Das ruas, das praças, da luta não sumiu, aqui está presente o MOVIMENTO 

ESTUDANTIL!” 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



7.1.6  Livre expressão: apenas uma expressão. 

 

A universidade pública brasileira, historicamente falando, buscou sempre constituir-

se como um espaço de livre expressão. Nessa busca, o ME viu-se obrigado, 

especialmente em um dos períodos mais obscuros da história brasileira, a conviver 

com a violência, mas também com solidariedade e paixão (CASTRO, 1988). 

 

No sentido de apreendermos a imagética dessa livre expressão, na concepção dos 

sujeitos aqui entrevistados, fizemos aos mesmos o seguinte questionamento: 

 

VOCÊ CONSIDERA O CALENF UM ESPAÇO DE LIVRE EXPRESSÃO? 

 

Os nossos entrevistados responderam, quase em sua totalidade (22 estudantes), 

que SIM, consideram o Calenf como um espaço de livre expressão.  Somente uma 

estudante relatou considerar que o CA possui tal característica apenas para quem 

está diretamente envolvido; é o que podemos perceber em sua fala, transcrita a 

seguir: 

 

“Pra quem participa, eu acho que sim, pra quem tá integrado [...] Pra gente 
que não tá envolvido, não tem essa liberdade, eu não me sinto à vontade de 
chegar lá no CA e me expressar, mas é porque eu não to envolvida no 
projeto, não to envolvida naquilo tudo.” (Sujeito 1) 

 

Em seguida, relacionamos algumas falas dos nossos colegas nas quais relataram 

considerar o Calenf um espaço de livre expressão: 

 

“Sim, (no Calenf) você pode expor suas opiniões, suas posições de forma 
livre, sem repressão” (Sujeito 5) 

 

“[...] acho que (no Calenf) é de livre expressão, acho que todo mundo tem 
liberdade de se expressar lá dentro.” (Sujeito 17) 
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 “Considero (o Calenf um espaço de livre expressão). Acho que nossa 
opinião conta ali [...]. Acho que várias pessoas juntas podem fazer muita 
diferença.”(Sujeito 20) 

 

“[...] acredito que ali (o Calenf) é um lugar que, como ele representa os 
estudantes, é um lugar de discussão e de debate tentando encontrar um 
ponto em comum, chegar a um consenso [...]” (Sujeito 14)  

 

“Sim, considero. Pelo fato de eu ter participado de algumas reuniões eu 
percebi que eu pude falar também, ser ouvida e houve discussão [...]” 
(Sujeito 13) 

 

 

Entendemos que o direito ao voto constitui-se no ME uma das mais legítimas formas 

de livre expressão. Assim posto, buscamos apreender se os sujeitos aqui 

entrevistados exercitam, ou não, tal direito. O questionamento feito aos mesmos foi 

o seguinte: 

 

VOCÊ VOTOU NA ÚLTIMA ELEIÇÃO DO CALENF? 

 

Dos estudantes entrevistados, apenas uma parte estava apta a responder tal 

questão, visto que alguns deles ingressaram na universidade após o último processo 

eleitoral (2005/2); sendo assim, não tiveram oportunidade de participar de uma 

eleição para diretoria do Calenf. Dentre os colegas que já estavam em nosso curso à 

época do pleito (11 sujeitos), apenas quatro deles votaram. Há de se considerar que 

o voto no ME é facultativo, muito embora o Estatuto do Calenf seja omisso sobre tal 

questão. Em concordância com o referido estatuto, “O Conselho Dirigente será eleito 

por voto direto dos estudantes de Enfermagem da Ufes, regularmente matriculados.” 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2005, p.14). 

 

A que se deve tão baixa participação, se o voto é uma legítima forma de se livre 

expressar e se a quase totalidade dos sujeitos entrevistados considera o Calenf um 

espaço de livre expressão?  Diante do pensamento dialético no qual somos seres de 

natureza contraditória, podemos dizer que as contradições estão postas. Nesse 

sentido, é preciso tecer algumas considerações sobre a participação como sinônima 

de qualidade política. Sendo assim, tal qualidade nas palavras de Demo (1988, p.21) 
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“[...] pode ser identificada como fenômeno participativo substancialmente , que é o 

cerne da criação política. É a conquista humana básica na dimensão da qualidade”. 

No entanto a participação por si só não é suficiente. Bem como qualidade de vida 

não é sinônimo de longevidade e vice-versa, para termos qualidade, não basta 

termos apenas participação, é preciso ter participação politicamente qualificada, 

fechando-se, assim, esse ciclo dialógico. 

 

O Calenf, enquanto espaço físico apresenta atualmente uma constrangedora 

disposição espacial no Prédio Administrativo do Departamento de Enfermagem: 

enquanto suposto micropoder (grifo nosso) – embora com circulação independente 

-, o mesmo situa-se numa sala de dimensões mínimas do subsolo do referido prédio. 

Trata-se, a nosso ver, de uma localização estratégica e conveniente para o 

Departamento de Enfermagem, mas que garante pouca visibilidade da entidade ao 

estudante de enfermagem.  No sentido de apreendermos que relação o referido 

estudante estabelece com o nosso rechaçado e acanhado espaço físico, fizemos 

aos entrevistados o seguinte questionamento: 

 

NO ÚLTIMO ANO, QUANTAS VEZES VOCÊ VISITOU O CALENF? 

 

Obtivemos respostas nas quais os protagonistas do estudo pontuaram as suas 

visitas ao Calenf de acordo com o quadro a seguir:  
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   QUADRO 4: visitações dos estudantes ao Calenf no ano. VITÓRIA, 2007. 

Visitações Menções dos estudantes 

Nenhuma vez 5 

Uma vez 4 

Várias vezes 4 

Algumas vezes 4 

Poucas vezes 2 

Duas vezes 2 

Três vezes 2 

 

 

Dos 23 sujeitos entrevistados, se referiram ter visitado o espaço físico do Calenf 

nenhuma ou poucas vezes no ano de 2007. Entendemos que, dentre outros fatores, 

a localização espacial desfavorável da instituição favoreceu esse panorama.  

 

Mas afinal, para os 16 colegas que visitaram o Calenf – dentre os 23 sujeitos aqui 

entrevistados -, quais foram as suas motivações para tal visita? É o que veremos a 

seguir. 

 

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS MOTIVOS PARA TAL VISITA? 

  

As visitas* se deram principalmente com a finalidade de buscar a carterinha 

estudantil (sete menções) ou para usar o computador e/ou fazer algum trabalho 

acadêmico que requeria busca eletrônica (seis menções). Três deles referiram ter 

ido ao Calenf acompanhando colega ou por que tinha alguém conhecido que lá se 

encontrava. Apenas uma pequena parte desses sujeitos relatou visitar o centro 

acadêmico por motivos afeitos ao movimento estudantil como para se inteirar sobre 

                                                
* Menções Múltiplas. 
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o Calenf e reuniões (três menções), participar da reunião com líderes de turma (duas 

menções), para ter informações sobre o Encontro Nacional de Estudantes de 

Enfermagem (Eneen) ou quando ocorreu a visita no CA com os calouros.  

 

Nesse sentido, podemos notar que, apesar de os nossos colegas atribuírem ao 

Calenf papéis representativos e políticos na luta pelos direitos dos estudantes, na 

melhora do nosso curso e contribuindo com a formação, na prática – a considerar a 

maioria das motivações de visitas acima expostas – o Calenf representa para os 

mesmos, a nosso ver, um espaço burocrático muito semelhante a uma secretaria ou 

mesmo a um laboratório de informática.  

 

Por fim, fizemos a esses companheiros e companheiras de curso mais um 

questionamento: 

 

VOCÊ CONSIDERA O MEENF IMPORTANTE PARA A FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL DA ENFERMEIRA E DO ENFERMEIRO? 

 

As respostas obtidas para este questionamento foram em sua maioria, no sentido de 

considerar tal espaço do movimento estudantil importante para a formação 

profissional das enfermeiras e enfermeiros (18 menções), sendo que três sujeitos 

disseram não considerar o Meenf importante para a sua formação profissional e 

outros dois sujeitos alegaram não ter um juízo de valor construído a respeito desta 

questão. Transcrevemos abaixo algumas falas dos estudantes que responderam 

afirmativamente: 

 

“Com certeza. Essa parte política, essa parte de conscientização, de luta 
dos direito do crescimento profissional, é muito importante.” (Sujeito 5) 

 

“Com certeza [...] o ME pra enfermagem eu acho muito importante por que o 
que tá faltando na profissão é união e luta. [...] E se começasse na 
universidade os movimentos pra lutar pelos nossos direitos, quem sabe os 
profissionais , né, sejam mais unidos e lutem mais pra uma causa boa pra 
todos. O que não existe né, hoje.” (Sujeito 3. Grifo nosso) 
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“Considero, pois proporciona que o enfermeiro formado tenha uma visão 
política de seu curso.” (Sujeito 8) 

 

“Eu acho que é muito importante, porque a partir daí você pode ter um início 
da questão da participação nas decisões sociais mesmo que você vai ter 
pela frente.” (Sujeito 15) 

 

Os fragmentos de falas abaixo são dos sujeitos que responderam negativamente: 

 

“[...] na minha opinião, não seria... No meu caso não foi tão importante. 
Como eu não fiz parte e não influenciou na minha vida profissional, pelo 
menos eu acho que não, né.” (Sujeito 4) 

 

“Eu acho que como ele (es) tá colocado hoje, ele não influencia, porque não 
se tem mais uma formação de pensamento, não tem uma exposição de 
idéias, pelo menos clara e aberta pra todo o curso de enfermagem.” (Sujeito 
12) 

 

“Pra te falar a verdade eu não considero muito não, tanto que eu não faço 
muita parte. Pra algumas pessoas pode até ser importante.” (Sujeito16) 

 

E, finalmente, no sentido de conhecer como esses nossos colegas avaliam a sua 

participação no Meenf, perguntamos: 

 

COMO VOCÊ AVALIA A SUA PARTICIPAÇÃO NO MEENF? 

 

Os 23 sujeitos se auto avaliaram negativamente quanto a sua participação no 

Meenf. 

 

Como esses nossos colegas podem considerar o Meenf importante para a formação 

profissional se ao menos não participam de tal movimento nem ao menos com 

visitas ao espaço que possuímos para a organização do mesmo, espaço este, onde, 

através da organização política se inicia toda uma formação profissional socialmente 

e coletivamente comprometida?  
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7.2 VALIDAÇÃO 

 

“Que história lá embaixo espera o fim?” 

(Ítalo Calvino) 

 

 

Este estudo, especialmente pela sua parte empírica, buscou contribuir com o 

resgate histórico do Movimento Estudantil na Enfermagem Capixaba. 

Reconhecemos que o mesmo possui limitações, no entanto, não poderíamos 

conviver com a idéia do mesmo encerrar equívocos. Entendemos que existem 

muitas maneiras de se contar uma história e esta foi, apenas, a nossa maneira. 

Assim posto, como uma maneira de controlarmos os equívocos – e, conforme 

recomenda a pesquisa participante -, recorremos à retroalimentação. Este momento 

consiste na validação da pesquisa pelos sujeitos entrevistados, isto é, trata-se de 

uma das etapas da Pesquisa Participante (PP).  

 

Como já comentado por nós em capítulo anterior afeito ao método, a 

retroalimentação pretende que os resultados do estudo sejam retornados para o 

grupo ou comunidade pesquisada. Portanto, os sujeitos entrevistados têm o direito 

de conhecer previamente esses resultados e submetê-los a discussão. E assim foi 

feito. 

 

Dos 23 sujeitos entrevistados, 20 foram convocados a participarem dessa etapa que 

aconteceu no dia 14 de novembro de 2007 no Auditório do Departamento de 

Enfermagem e que teve a duração de pouco mais de uma hora. A não contactação 

dos três colegas justificou-se pelo fato dos mesmos já estarem desligados do curso 

de graduação em Enfermagem por ocasião da retroalimentação do estudo: haviam 

colado grau no início do semestre em curso.  

 

Compareceram ao chamado para a retroalimentação três dos 20 colegas 

convocados: o Sujeito 8 (3º período),  o Sujeito 10 (5º período) e o Sujeito 20 (4º 
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período). Além disso, estava presente uma estudante do 5º período – que não 

participou da amostra –, mas funcionou como observadora, devidamente acolhida 

pelos demais.  

 

Tal retroalimentação constou de uma dinâmica de acolhimento, a apresentação dos 

resultados e a discussão dos mesmos. O plano de aula com as etapas desse 

encontro vem referido no Anexo C.  

 

Feito o acolhimento, que constou de uma mensagem escrita de agradecimento, no 

verso da qual constava a letra da música Coração de Estudante (NASCIMENTO; 

TISO, 1983), seguiu-se a apresentação preliminar do estudo empírico. No momento 

da discussão, os colegas presentes afirmaram concordar com a análise feita pela 

pesquisadora, julgando que as categorias criadas e os fragmentos de falas 

apresentados são expressões verdadeiras do nosso Movimento Estudantil aqui na 

Enfermagem. E, ainda mais, acrescentaram alguns outros pontos – avaliaram como 

importante considerar que – embora o estudo não desse disto - era importante 

registrar que existe uma grande competitividade entre os estudantes, muitas vezes 

estimulada pelos próprios professores, o que nos leva à alienação política, visto que 

para superar a concorrência precisamos dedicar muito aos estudos e não nos 

envolvermos com os aspectos político-sociais e quando nos envolvemos, tal 

participação torna-se passiva.  

 

Além disso, lembraram que algumas de nossas professoras e professores marcam 

ou punem os estudantes que faltam ou que chegam atrasados em alguma aula com, 

por exemplo, a retirada de ponto de participação – considerada por nós atitude não 

condizente na relação educador–educando, muito menos quando se trata da esfera 

do ensino universitário, já que os estudantes possuem o direito de faltar a 25% das 

aulas. Trata-se, a nosso ver, de uma relação punitiva – embora muitas vezes 

mascarada por artifícios afetivos e maternalizantes: julgam estar nos punindo para o 

nosso próprio bem. Na atual conjuntura, a nossa formação os absorve em tempo 

integral: assim posto, temos que fazer escolhas;   participar do Movimento Estudantil 

significa, muitas vezes,  faltar aula ou chegar atrasado, colocando-nos numa 
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situação de vulnerabilidade junto aos professores. Entendemos que tal sistema, 

como está posto, absorvendo de maneira integral o nosso tempo, não considera a 

participação como uma dimensão importante de nossa formação profissional.        
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de 
maneiras diferentes; a questão, porém, é transformá-lo.  

(Marx – 11 Teses sobre Feuerbach) 

 

Este estudo objetivou dar visibilidade ao nível de envolvimento do estudante de 

enfermagem com o Centro Acadêmico Livre de Enfermagem (Calenf), bem como 

conhecer o papel que os referidos estudantes – categoria na qual nós nos incluímos 

- atribuem a essa entidade. 

 

A partir de algumas considerações sobre a política, enquanto fenômeno 

historicamente construído, chegamos ao recorte do Movimento Estudantil (ME) como 

prática cotidiana e decisiva em nossa formação profissional.  

 

Como tudo é política – e política se faz com fatos históricos –, buscando estudar o 

ME, achamos por bem resgatar através de uma entrevista fatos recentes, porém 

prestes a caírem no esquecimento e que dizem respeito à gênese da constituição e 

instituição do Calenf: fomos ouvir e nos deleitarmos com algumas daquelas que, no 

final da década de 70 e início dos anos 80 – no século passado -, protagonizaram os 

fatos que deram vida ao ME genuinamente da Enfermagem aqui no Estado do 

Espírito Santo.  

 

Julgando que o Materialismo Histórico e Dialético deveria constituir o eixo de 

condução deste estudo, optamos pela Pesquisa Participante (PP) e procedemos a 

uma breve revisão a respeito de tal quadro teórico. A seguir, demos vida à nossa 

proposta de estudo teórico.  

 

Tal proposta envolveu 23 estudantes dos oito períodos do curso de graduação em 

Enfermagem da Ufes. Esses colegas detêm a seguinte imagética em relação ao 
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Calenf: ele é entendido principalmente como o espaço de representação estudantil, 

de luta pelos direitos dos estudantes e de reivindicações. 

 

Segundo a opinião da maioria dos mesmos, o papel do Calenf junto ao nosso curso 

é o de representar politicamente lutando por nossos direitos, de buscar melhorias 

para o curso e, também, o de valorizar a profissão. 

 

Tais sujeitos julgam que a sua participação junto ao Calenf se dá principalmente da 

seguinte forma: apenas 1/3 deles possuem ou já possuíram o interesse em fazer 

parte do Conselho Dirigente; a maioria desses colegas não se sente no direito de 

decidir os rumos dessa nossa entidade mesmo se sentindo parte dela; e, portanto, 

avaliam negativamente o seu envolvimento. 

 

Embora considerem o CA um espaço de livre expressão, não participam das 

eleições do seu Conselho Dirigente e nem mesmo o visitam a sua sede com 

freqüência e, quando o fazem é por necessidades individuais e não coletivas. E, no 

tocante à participação no Movimento Estudantil de Enfermagem (Meenf) consideram 

ser esta importante para a formação profissional, porém afirmam não participarem. 

 

Entretanto, devemos lembrar que essa crise de participação política não é exclusiva 

dos estudantes de enfermagem, mas está presente em todo o ME bem como nas 

demais parcelas da sociedade brasileira. Trata-se da lógica neoliberal em que 

estamos inseridos e que torna os sujeitos sociais cada vez mais individuais e menos 

coletivos. 
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ANEXO A – INSTRUMENTO DE COLETA DE MATERIAL: ROTEIRO DE 
ENTREVISTA 

 

 

I – Caracterização do sujeito: 

Iniciais: 

Período: 

Sexo:  F (   )   M (   ) 

II – Conversando sobre o CALEnf 12 de maio: 

1) Quando eu falo em CALEnf o que lhe vem à cabeça? Ou o que é o CALEnf 

para você?  

2) Em sua opinião, qual é o papel de CALEnf junto ao curso de Enfermagem? 

3) Como você avalia a participação do CALEnf no ME:  

   3.1) da Universidade? 

   3.2) em nosso Estado? 

   3.3) e no Brasil?  

4) Em sua vida acadêmica, já teve algum interesse em participar da gestão 

acadêmica? 

       Sim (   ) – justifique 

       Não (   ) – justifique  

5) Você se considera parte do CALEnf?  

6) Se sente no direito de decidir os rumos do CALEnf? 

       Sim (   ) – justifique 

       Não (   ) – justifique  

7) Você votou no ultima eleição da diretoria do CALEnf? Por que sim? Por que 

não? 

8) No ultimo ano quantas vezes você visitou o CALEnf?  

9) Qual foi a sua motivação para tal visita? 
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10)  Você considera o CALEnf como um espaço de livre Expressão? Justifique. 

11) Como você avalia o seu envolvimento com o CALEnf?  

 

III – Conversando sobre o Movimento Estudantil: 

12) Quando eu falo em Movimento Estudantil, o que lhe vem à cabeça? 

13) Você considera o MEEnf importante para a formação da/do profissional 

enfermeira/o?  

Sim (   ) – Justifique   

Não (   ) – Justifique 

14) Como você avalia a sua participação no MEEnf? 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO CONSENTIDA 

 

Este termo faz parte de uma pesquisa qualitativa para o trabalho de conclusão de 

curso (TCC) em Enfermagem e Obstetrícia. Você está sendo convidado (a) a 

participar de uma pesquisa que pretende conhecer a percepção dos acadêmicos de 

enfermagem acerca do Centro acadêmico Livre de Enfermagem – CALEnf-   12 de 

maio e também sobre Movimento Estudantil. 

Sua participação é voluntária e você possui a liberdade de se desligar do estudo em 

qualquer de suas fases.  

As identidades dos entrevistados serão mantidas em sigilo. 

O questionário será um subsídio para o roteiro da entrevista. De antemão, caso 

concorde com esse termo, peço a permissão para que a entrevista seja gravada 

para facilitar o  processo de transcrição das respostas.  

Caso não tenha compreendido alguma parte deste documento, peça esclarecimento 

à entrevistadora antes de assinar. 

De acordo com esse termo, concordo em participar do estudo. 

 

______________________________________, Vitória, ___ de _________de 2007. 

Assinatura da (o) Participante 

 

______________________________________, Vitória, ___de _________ de 2007. 

Assinatura da Entrevistadora 
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ANEXO C – PLANO DE AULA DA VALIDAÇÃO DA PESQUISA 

 

Data: 14/11/2007 

Horário: 13 h 

Local: Auditório do Departamento de Enfermagem 

Duração: 60 min. 

Público Alvo: 23 estudantes do curso de graduação em enfermagem participantes da 

pesquisa. 

Objetivo: Proceder a retroalimentação do estudo empírico 

Fases: 

1) Acolhimento com entrega das mensagens de agradecimento. 

2)  Apresentação do relatório de pesquisa 

3) Retroalimentação: discussão dos resultados apresentados  

4) Avaliação  

 

Recursos: 

Materiais: 23 cartões com as mensagens (Anexo D), 23 envelopes, 46 bombons, 1 

fita adesiva. 

Permanentes: Projetor Multimídia  

Humano:1 apresentadora (autora da pesquisa)  
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ANEXO D 

 

Coração de Estudante 
Milton Nascimento 
Composição: Wagner Tiso / Milton Nascimento 

Quero falar de uma coisa 
Adivinha onde ela anda 
Deve estar dentro do peito 
Ou caminha pelo ar 
Pode estar aqui do lado 
Bem mais perto que pensamos 
A folha da juventude 
É o nome certo desse amor 
 
Já podaram seus momentos 
Desviaram seu destino 
Seu sorriso de menino 
Quantas vezes se escondeu 
Mas renova-se a esperança 
Nova aurora, cada dia 
E há que se cuidar do broto 
Pra que a vida nos dê 
Flor e fruto 
 

Coração de estudante 
Há que se cuidar da vida 
Há que se cuidar do mundo 
Tomar conta da amizade 
Alegria e muito sonho 
Espalhados no caminho 
Verdes, planta e sentimento 
Folhas, coração, 
Juventude e fé. 

 

                                                                 Vitória, 14 de novembro de 2007. 

Cara Amiga ou Amigo, 

 

Esta é uma lembrança simples, porém dotada de carinho e imensa gratidão por você 

ter se disponibilizado a construir junto comigo este Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Deixo para todos e todas as estudantes deste curso esta obra, fruto de uma 

construção coletiva da qual você fez parte. E a deixo com muita esperança de que 

nosso Calenf seja realmente entendido como um espaço onde se inicia a real 

construção e transformação da Enfermagem como prática social.  

MUITO OBRIGADA 

JAMILA BONFÁ 
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