
1 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAELA ESPINHEIRA RODRIGUES 
 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE ENFERMAGEM: 

FORMAÇÃO E PRÁXIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salvador 

2007 

RAFAELA ESPINHEIRA RODRIGUES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 

 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE ENFERMAGEM: 

FORMAÇÃO E PRÁXIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

      
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

curso de graduação em Enfermagem, Escola de 

Enfermagem, Universidade Federal da Bahia, 

como requisito final para obtenção do grau de 

Bacharel em Enfermagem. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Ribeiro Jacobina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2007 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafaela Espinheira Rodrigues 

 

 

 

 

Rodrigues, Rafaela Espinheira 

Movimento Estudantil de Enfermagem: Formação e Práxis 

Salvador: EEUFBA, 2007. 

____ f.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso. Escola de Enfermagem da UFBA.  

 

Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Ribeiro Jacobina. 

 

1. Formação Política.  2. Movimento Estudantil.  3. Enfermagem 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPEL DO PROJETO DE FORMAÇÃO POLÍTICA DA EXECUTIVA 

NACIONAL DOS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA PRÁXIS DOS 

MILITANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à graduação da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal da Bahia, como requisito final para obtenção do grau de bacharel 

em Enfermagem. 

Aprovado em 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Ronaldo Ribeiro Jacobina ___________________________________________ 
Doutor em Saúde Pública (ENSP-FIOCRUZ). Professor Associado I da FAMEB/UFBA 

 

Josicélia Dumêt Fernandes _______________________________________ 
Doutora em Enfermagem (EEUFBA). Professora Associada I da EEUFBA/UFBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Vejo os sonhos, vejo as noites „perdidas‟, na verdade conquistadas em busca dos sonhos!Vejo 

os dias e noites que se constroem com a força e a poesia. É tempo de esperança! Pois a 

História assim interpretada por essa gente mal vestida e mal falada que rompe os  Muros, que  

abre suas próprias Estradas , merece a esperança de ser recontada; 

A“ Carlos Marighela, Chico Mendes, Edson Luís, Luís Gama, Maria Quitéria, Luís Carlos 

Prestes,. Xica da Silva, Zeferina e Zumbi dos Palmares” A todas as mulheres e homens que 

fizeram e fazem da sua vida  exemplos de luta, de compromisso e de disciplina pelo fim da 

exploração dos seres  humanos; 

.A Alê, Ev, Flavinho,Douglas,  Monca  e  Nise, juntos  COSPE . “Só, enquanto eu respirar 

vou me lembrar de vocês, só enquanto eu respirar...!”; 

A minha galera de luta do DAEnf- UFBA, minha família  querida de tantas lágrimas, 

obrigado pelo carinho. Vocês são a certeza do caminhar!; 

Aos militantes da UFBA (ME, NEPPA,  DMP, LEPEL e GERIR), ENEEnf , CAUS- UNEB e 

todos aqueles que disputam  a educação pública gratuita de qualidade e referenciada na luta 

do povo; 

A Hugo, meu companheiro de sonhos, de vida e de luta. Obrigada, por me ensinar valores tão 

ricos através da sua conduta, pelo incentivo aos estudos, por acreditar e me fazer acreditar que 

eu seria capaz;. 

Ao Prof. Jacó, meu querido Educador/Educando, quatro anos do nosso primeiro encontro.. 

Obrigada por me apresentar Brecht, Paulo Freire, Sr. Ailton, Gramsci, D. Morena, Marx.; por 

questionar as minhas condutas quando estas eram maniqueístas e antidemocráticas e por me 

permitir questionar as suas também. Quantas saudades eu vou senti das nossas discussões; 

A Tati e Liz  minhas amigas, companheiras  de  militância e Co-orientadoras deste trabalho, 

obrigada pela  dedicação e altruísmo;  

A Deb, Sossó e Naninha pela força neste último semestre de conflitos e superações, pelo 

apoio na etapa mais difícil da minha graduação; 

Aos facilitadores do PFP que foram sujeitos desta pesquisa, a participação e o empenho de 

vocês foi de fundamental importância para concretização deste projeto;  

As minhas “Anas”, Ana Lílian e Ana Paula, minhas preceptoras maravilhosas, pelo carinho, 

pela compreensão e pelo estímulo;  



6 

 

 

 

A Raimunda Germano, Cristina Mello, Denise Pires, e todos que pensam e fazem da 

enfermagem uma prática social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mudar a sociedade não é apenas mudar os proprietários dos 

meios de produção, mudar o regime político, transformar as 

classes sociais. Mas é, sobretudo, a transformação do homem 

e da mulher novos, baseadas em novas relações pessoais e 

sociais, que transformem a natureza e os objetivos da nossa 

própria existência 

(BOFF, BETTO e BOGO,2005, p.3) 

 

 



7 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo e comparativo, com enfoque 

materialista histórico dialético. È uma pesquisa participante que tem como objetivo 

identificar as mudanças na práxis (leitura do mundo e de si mesmo e prática social) dos 

militantes estudantis de enfermagem que participaram do Projeto de Formação Política 

(PFP) . A ênfase no PFP se deve não só porque este projeto busca atingir objetivos 

cognitivos e afetivos e desenvolver habilidades do militante para um desempenho crítico 

nas práticas de enfermagem, mas também desenvolver sua atuação como agentes de 

transformação social na perspectiva de superação do modelo societário excludente e, 

portanto, socialmente injusto. Os dados foram coletados através da aplicação de um 

questionário com questões abertas. Foram sujeitos da pesquisa nove militantes do 

movimento estudantil de enfermagem que foram facilitadores do PFP. Para análise dos 

dados foram desenvolvidas três categorias baseadas nos princípios do materialismo 

dialético: materialidade do mundo, consciência e prática social. Identificamos que o 

Projeto de Formação Política (PFP) foi um importante instrumento construtor das 

mudanças na práxis dos militantes estudantis de Enfermagem. Estas mudanças estão 

presentes em suas análises da realidade, de sí mesmo, do seu papel, do significado da 

entidade de base e das atividades realizadas nas entidades.  

 

 

Palavras-chave: Formação Política, Movimento Estudantil, Enfermagem.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Movimento Estudantil, especialmente o de Enfermagem foi o espaço de maior formação 

política, social e humanística  por nós vivenciado na graduação em Enfermagem. Contribuiu  

de forma decisiva para o entendimento do papel  e pratica  enquanto futuro profissional de 

enfermagem dentro de uma estrutura social alienante, desigual e excludente..Partindo desta  

perspectiva, sentimos a necessidade de realizar o estudo sobre este  importante  espaço de 

formação. 

 

Este trabalho se justifica, em primeiro lugar, diante do reduzido número de estudos sobre o 

movimento estudantil, geral ou de áreas específicas, nas lutas sociais e políticas em nosso 

país.  E de modo mais relevante, quando, no momento atual, a sociedade civil, através de suas 

organizações, está repensando suas estratégias e táticas de lutas. 

 

As práticas de Enfermagem são relevantes na construção de uma política de saúde universal, 

equânime, democrática, garantindo uma atenção integral e de qualidade. A formação na área 

garante o desempenho técnico, mas não tem contribuído para o desempenho crítico do 

profissional enquanto sujeitos históricos na construção de uma política social justa. O 

movimento estudantil de enfermagem consciente dos limites na formação profissional tem 

lutado, junto com o movimento docente, por mudanças na Academia, mas também tem 

buscado formar seus próprios quadros de militância com essa consciência crítica para 

construção de um sistema de saúde adequado à maioria da população brasileira, em especial, 

seus setores mais excluídos socialmente.  

 

A ênfase  deste estudo no projeto de formação política se deve não só porque este projeto 

busca atingir objetivos cognitivos e afetivos e desenvolver habilidades do militante para um 

desempenho crítico nas práticas de enfermagem, mas também desenvolver sua atuação como 

agentes de transformação social na perspectiva de superação do modelo societário excludente 

e, portanto, socialmente injusto.  
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Pretendemos com esse estudo comprovar a existência de mudanças na práxis do militante 

advindas da participação no Projeto de Formação Política e a importância do movimento 

estudantil de enfermagem na formação da consciência crítica dos futuros enfermeiros. 

 

Para nortear este estudo formulamos as seguintes questões: Quais as mudanças na práxis 

(leitura do mundo e de si mesmo e prática social) dos militantes estudantis de enfermagem 

que participaram do projeto de formação política? 

 

Diante dessa questão norteadora, o estudo tem como objetivos: 

 

Geral 

 Identificar as mudanças na práxis (leitura do mundo e de si mesmo e prática social) 

dos militantes estudantis de enfermagem que participaram do projeto de formação 

política  

 

Específicos:  

 Identificar as mudanças ocorridas a partir do projeto de formação política na análise 

da realidade, da estrutura social vigente. 

 Identificar as mudanças ocorridas a partir do projeto de formação política na análise 

sobre sí mesmo, e seu papel. 

 Identificar as mudanças ocorridas a partir do projeto de formação política na prática 

cotidiana do militante de enfermagem na entidade de base. 
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2 A ENFERMAGEM E O ESTUDANTE DE ENFERMAGEM NA SOCIEDADE DE 

CLASSE 

2. 1 SOCIEDADE DE CLASSES 

 

 

O modelo que atualmente rege as relações de trabalho na sociedade é o capitalista neoliberal. 

Este modelo produz desigualdades, sendo esta a maneira pela qual este se estabelece e se 

sustenta. A sociedade capitalista neoliberal é regida pela exploração do homem pelo homem, 

o acúmulo do capital, a propriedade privada, pela divisão social do trabalho, alienação do 

trabalho e do trabalhador e pela luta de classes. Retroalimenta-se de uma série de valores para 

sua manutenção como o individualismo, o sexismo, o paternalismo e a etnocentria. 

 

O Capitalismo emerge a partir do século XVI, da tentativa de eliminação das formas de 

servidão existentes no feudalismo e se consolida, politicamente, no final do século XVIII, 

com a Revolução Francesa e, economicamente, na segunda metade do século XIX com a 

Revolução Industrial. Nesta nova sociedade propunha-se a valorização dos seres livres, onde 

alguns conquistam o status de proprietários privados dos meios de produção e outros, 

denominados trabalhadores livres, passam a vender sua força de trabalho para manter sua 

subsistência. Assim o modo de produção capitalista tem como pilar de sustentação a 

exploração do homem pelo homem, através da apropriação dos meios de produção e a 

estruturação da sociedade de classes. 

 

As classes - proprietários privados e trabalhadores; burguesia e proletariado; autônomos e 

assalariados; exploradores e explorados; opressores e oprimidos - se definem não apenas pelas 

relações de produção e de forma de propriedade. Elas se forjam num processo permanente 

entre a necessidade de mudar as relações sociais (luta de classes) e a determinação da classe 

dominante (hegemonia burguesa) em mantê-la. 

 

As classes ganham sua materialidade na medida em que os seres humanos, ao produzirem 

socialmente sua existência, encontram diante de si relações que os dividem e lhes atribuem 

papéis distintos, como compradores ou vendedores da força de trabalho, ou como objetos a 
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serem consumidos na produção do valor, ou como aquele que acumulará privadamente o 

valor excedente daí produzido.  

 

As classes e seus comportamentos se materializam em determinadas relações de família, 

hierarquias de sexo e idade, e em formas particulares de estruturar a personalidade dos 

indivíduos sociais (IASI, 2006), bem como relações profissionais, entre diferentes categorias. 

As classes ganham existência material quando o indivíduo ganha emprego, pois se empregar 

em busca de um salário é, para muitos, a única maneira de garantir sua subsistência. 

 

O processo de trabalho é o modo como o homem reproduz sua existência. Ao fazê-lo, 

estabelece relações sociais e, desse modo, objetiva sua subjetividade (ALMEIDA e ROCHA, 

1997). A concepção histórico-estrutural procura demonstrar que cada geração transmite uma 

massa de forças produtivas, de capitais e de circunstâncias que é, por um lado, muito 

modificada pela nova geração, mas, por outro, essa massa lhe dita suas condições de 

existência e imprimem-na um desenvolvimento determinado. Conseqüentemente, as 

circunstâncias fazem os homens, da mesma forma que os homens fazem as circunstâncias.  

 

O modo de produção da vida material determina o caráter geral dos processos de vida social, 

política e espiritual. “Não é a consciência dos homens o que lhes determina a realidade 

objetiva, mas, ao contrário, a realidade social é que lhes determina a consciência” (MARX e 

ENGEL, 2006,p.52)  

 

Desse modo, como não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, 

é o ser social que determina a sua consciência, analisaremos a seguir como a enfermagem se 

constitui como ser social, ou seja, como categoria profissional. 

 

 

2.2 ENFERMAGEM COMO PROFISSÃO: BREVE RELATO HISTÓRICO. 
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A Enfermagem é uma prática técnica e, concomitantemente, social, pois está relacionada à 

estrutura econômica, política e ideológica de uma determinada formação social. Desde os 

primórdios, a Enfermagem tem como objeto de trabalho o cuidado à pessoa enferma. É 

realizada predominantemente por mulheres, que desempenham esta função em distintas 

categorias e, em geral, não tem um status social adequado à função social do seu trabalho. 

Esta característica feminina, de pratica sem valor social, se encaixa perfeitamente aos 

interesses da sociedade de classes. 

 

Como o cuidado ao doente era feito em casa e prestado quase sempre pela mulher, o trabalho 

de enfermagem estava, desde sua origem, associado ao trabalho feminino, pouco valorizado 

socialmente, de acordo com o papel designado à mulher pela sociedade de classe (MELO, 

1986). Em vários momentos da história além do preconceito, estas mulheres sofreram 

perseguição, a exemplo, no período da Santa Inquisição, século do XIV ao XVII, quando as 

curandeiras e parteiras, que cuidavam da população camponesa, foram assassinadas como 

bruxas. 

 

A enfermagem se institucionaliza na Inglaterra, no século XIX, no processo de 

desenvolvimento econômico capitalista no período da revolução industrial. Enquanto trabalho 

institucionalizado, concretiza-se como divisão do trabalho médico, quando as tarefas técnicas 

consideradas de menor complexidade passam a ser atribuições de enfermagem (MELO, 

1986). Esta institucionalização ocorreu num processo de muitas transformações como a 

ampliação dos hospitais, o avanço tecnológico na saúde e as mudanças nas políticas de saúde 

que visavam reduzir os altos índices de mortalidade, evitando, assim, a escassez de mão de 

obra proletária.  

Os problemas de saúde ampliados pela Revolução Industrial 

convergiam para três grandes questões: as grandes epidemias que 

atingiam burgueses e proletários; as péssimas condições de vida e de 

saúde que reduziam a produtividade do trabalho e os movimentos de 

revolta da classe operária, contra suas condições de vida e trabalho. 

Era necessário, portanto, medidas para que se pudesse minorar tal 

situação e isso foi feito através do Estado (MELO, 1986, p. 37). 

 

A mão de obra feminina, principalmente oriunda de classe social considerada mais baixa, 

estava presente em boa quantidade no mercado. Em contraponto havia escassez da mão de 

obra masculina, já que eles morriam mais cedo e estavam nas fábricas ou na guerra. O 
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trabalho em enfermagem era considerado desprovido de intelectualidade, já que este papel era 

exercido pelos profissionais da medicina, e considerado inferior, resultando numa má 

remuneração (ALMEIDA e ROCHA, 1997; MELO, 1986) 

  

O trabalho de Enfermagem reproduzia a estrutura de classe da sociedade sob o argumento da 

divisão do trabalho intelectual e manual. Segundo Melo (1986), a enfermagem moderna nasce 

dividida entre duas categorias distintas: a lady-nurse e a nurse. As primeiras oriundas de uma 

classe social mais elevada eram preparadas para o ensino e supervisão do pessoal. As nurses 

trabalhavam e moravam no hospital durante todo o curso e recebiam um salário. Após o curso 

eram destinadas aos serviços dos hospitais prestando o cuidado direto ao paciente sob a 

supervisão da lady-nurse. 

 

A Enfermagem no Brasil se processa enquanto prática profissional institucionalizada após a 

proclamação da República, no final do século XIX, com o desenvolvimento das políticas de 

saúde do Estado, cujo interesse era o controle das epidemias que prejudicavam as exportações 

e o crescimento econômico. Sofre grande influência do modelo inglês e norte-americano e, 

com o avanço do capitalismo no setor da saúde, está cada vez mais distanciada do cuidado 

direto ao doente, sendo um gerente controlador do trabalho das demais categorias. 

O enfermeiro com curso superior se apropria do trabalho de 

supervisão e controle, solidificando o seu papel de trabalhador 

intelectual da enfermagem, dono de um saber que inicialmente é sobre 

técnicas profissionais e, mais tarde, com a institucionalização do 

ensino, reveste-se de uma complexidade, que se resume em saber 

administrar, supervisionar e ensinar, garantindo uma posição 

privilegiada deste elemento na divisão social do trabalho (MELO, 

1986, p.54). 

 

Atualmente, a Enfermagem representa o maior contingente de profissionais nos serviços de 

saúde, sendo uma profissão cujo cotidiano de trabalho é dividido tecnicamente, entre 

enfermeiras (os), técnicas(os) e auxiliares. Esta fragmentação do trabalho dificulta as 

reflexões do(a) trabalhador(a) sobre  suas ações, torna o trabalho ainda mais tecnicista e 

mercantiliza o ser humano e a saúde, tendo como conseqüência o distanciamento destes 

profissionais das questões políticas e sociais (ENEEnf, 2007).  
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No momento, as escolas/cursos encontram-se em fase de adequação dos seus projetos 

pedagógicos e matrizes curriculares às Diretrizes Curriculares de Enfermagem -DCEnf. E 

nesse processo, muitos desafios estão sendo encontrados, pois a implantação/implementação 

das DCEnf  implica em mudar paradigmas, em fazer rupturas em práticas e crenças 

internalizadas. Implica, pois no grande desafio que é o de formar enfermeiras (os) com 

competência técnica e política, como sujeitos sociais dotados de conhecimento, de raciocínio, 

de percepção e sensibilidade para as questões da vida e da sociedade, capacitando-as(os) para 

intervirem  em contextos de incertezas e complexidade, assim como para o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde-SUS. (FERNANDES, 2006). 

 

Melo e Santos (2006) afirmam que ainda que a formação da enfermeira contribua para 

o desempenho técnico de suas atividades gestoras, não contribuiu de forma sólida para o 

seu desempenho político. Desta forma a enfermeira não agrega pensamento crítico à sua 

prática, servindo desta maneira para legitimar políticas que construam ou não o SUS. 

Com isto, o que falta à Enfermagem não é somente posicionamentos políticos mais 

consistentes, mas sim que as pessoas que constituem esta profissão se reconheçam 

enquanto sujeitos históricos e que entendam  a sua participação  como uma conquista e 

não uma concessão. 

 

As DCEnf  estão em consonância com as aspirações do Movimento estudantil de 

Enfermagem, no que concerne à necessidade de mudanças na formação político-pedagógica. 

Porém, sabe-se que esta é uma disputa que vai muito além dos currículos de Enfermagem, 

consiste em superar o pensamento dominante na Enfermagem, assim como em outras áreas, 

que é o da neutralidade técnico-científica e profissional, que serve a uma sociedade 

idealizada, abstrata e sem conteúdo de classe. 

 

 

2.3 MOVIMENTO ESTUDANTIL NO BRASIL. 

 

 

A participação política dos estudantes na história de nosso país tem sido vista por estudiosos e 

pesquisadores quase sempre como um fenômeno de importância secundária. Daí, a ausência 

praticamente total de estudos e trabalhos sobre o tema (MENDES JR, 1981).   
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Em muitos momentos da vida nacional os estudantes organizados foram os protagonistas, 

enquanto sujeito políticos ativos, da sociedade amordaçada atuando no sentido de desencadear 

movimentos de caráter mais amplo e que desembocaram em sérias transformações no País. 

Exemplos disto são as campanhas pela entrada do Brasil na luta contra o nazismo-fascismo, 

na década de 40; a campanha O petróleo é nosso, pelo estabelecimento do monopólio estatal 

do petróleo e a criação da Petrobrás; nos protestos contra a ditadura nos anos de 1966-1968; 

na luta contra as reformas universitárias governamentais desde 1975; a favor do impeachment 

de Fernando Collor de Mello na década de 90; assumindo, assim, papel relevante na luta 

política. 

 

Segundo Benevides (2006), em sua obra “Na contramão do poder: juventude e movimento 

estudantil”, este movimento social conseguiu, subjacentemente às suas bandeiras de luta, 

aparentemente elementos de conjuntura, como a liberdade democrática e o ensino gratuito de 

qualidade, produzir um entendimento sobre a ação histórica dos indivíduos enquanto sujeitos 

políticos e culturais que transformam a vontade de mudança em ação. 

 

Os sujeitos históricos, políticos e culturais estão traduzidos no presente trabalho pela 

expressão militante, devendo ser entendido na acepção mais geral de atitude militante, com 

referência tanto a uma determinada postura diante da ação política, quanto aos valores e 

cultura do movimento estudantil. Caracteriza-se como um modo (militante) de objetivação do 

sujeito político, a partir de determinadas relações sociais que incidem sobre a práxis militante. 

 

A militância política é tanto um conjunto de ações com respeito a fins, quanto de ações com 

respeito a valores, ou de ações afetivas, ou ainda de ações tradicionais (VALVERDE, 1998). 

O lugar do militante é, antes de tudo, junto do povo, compartilhando sua vida, sua cultura e 

suas esperanças, trabalhando junto com ele para desenvolver suas melhores características, 

aquelas que fortalecem as mudanças (GEBRIN, 2005). O verdadeiro militante tem identidade 

com a luta do povo, se sente povo. Este sentimento de pertença, atualmente é o grande desafio 

para que o movimento estudantil se compreenda como um movimento social. 

 

A pessoa sem uma consciência crítica vive numa situação de ser-objeto e, como tal, é  

facilmente manipulável, inerte por vezes. Mas os sujeitos são os agentes ativos da mudança 
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(PIZETTA, 2004). O movimento estudantil é um movimento social e de massa, de caráter 

transitório, que consiste em uma parcela da sociedade que se organiza a partir de um lócus, 

que é a escola ou universidade. Essa parcela da sociedade não é uma classe social. Os 

estudantes são uma categoria social que vivencia uma realidade com demandas específicas e 

gerais dentro de um mesmo local. A partir desta realidade social é que surge a sua 

organização e sua intervenção na sociedade (ENEEnf, 2006a).  

  

Como movimento social organizado, a partir de uma realidade social limitada e concreta, o 

Movimento Estudantil (M.E.) tem como especificidade a intervenção na Educação. Disputar 

os diferentes projetos e concepções de Educação é disputar projetos de Estado e Sociedade. 

Isto se concretiza através de bandeiras e ações, afirmando a pauta específica atrelada à pauta 

geral que impulsionem a unidade dos movimentos sociais. 

Dessa maneira, acreditamos que o M.E. deva se aliar aos trabalhadores 

e aos oprimidos pela superação do modo de produção capitalista. 

Deve ser aliado do MST pela reforma agrária, do movimento sindical 

na defesa dos direitos trabalhistas e sindicais, como os demais 

movimentos e entidades populares devem ser nossos aliados na luta 

pela educação pública e gratuita. O M.E. não deve se fechar dentro das 

universidades, mas não pode se esquecer das lutas específicas, pois é 

através da luta naquele espaço que este pode se inserir nas lutas gerais 

(ENEEnf, 2006a)    

 

 

2.3.1 Práxis Militante: Consciência de Classe  

 

 

A formação da consciência é um processo, que inicia com o nascimento das pessoas. 

Desenvolve-se de acordo com os contextos e influências que recebe da convivência social e 

de suas capacidades e habilidades (IASI, 2006). A consciência vai se transformando com 

maior rapidez e intencionalidade, quando a pessoa participa de movimentos sociais, por se 

tratar de espaços coletivos que requerem novas relações entre as pessoas e novos 

comportamentos pessoais. 

 

Não são as mudanças na consciência que transformam a realidade. Nem tampouco, as 

transformações na realidade mudam por si só o jeito de pensar e conceber o mundo. Aqui, 
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estabelece-se uma relação dialética entre o Ser e o Pensar (PIZETTA, 2004). O determinante 

são as condições materiais, que influem sobremaneira na consciência dos indivíduos. É na 

dialética, ser-pensante ser-atuante que se dá o processo de conscientização, onde a 

consciência é capaz de interpretar os fenômenos do real que estão além da aparência, e 

traduzir em ações concretas. O processo de conscientização é à base da práxis militante. 

 

Para que haja de fato a conscientização, é necessário que ocorra o desvelamento, o 

conhecimento profundo da realidade. Para tanto, a realidade dever ser apreendida não como 

algo estático, como simplesmente aquilo que nos rodeia. Mas, como um todo complexo que 

está sendo algo dinâmico, em movimento (PIZETTA, 2004). Desvelar a realidade brasileira, 

entender que as  desigualdades sociais são determinadas  por  um modo  de produção material 

da vida, o Capitalismo, e que este  não é o último capítulo da história da humanidade, que a 

história é mutável, é essencial para a construção dos militantes.  

 

Mesmo que ocorra uma mudança na percepção dos sujeitos envolvidos no processo, que 

ocorra um desvelamento da realidade, ainda não se efetivou o processo de conscientização. 

Isto porque esse processo de conscientização não pode parar na etapa da compreensão da 

realidade. A conscientização se dá quando a prática do desvelar a realidade constitui uma 

unidade dinâmica e dialética com a prática de transformação da mesma(PIZETTA, 2004). A 

práxis militante se dá na construção de espaços de resistência, questionando a ordem vigente e 

organizando coletivos que congreguem a utopia de um mundo melhor.   

 

 

2.3.2 Valores de uma Práxis Militante  

 

 

A prática e não o discurso é que dá coesão a uma proposta. Uma pessoa ou grupo nunca pode 

ser a medida de si mesmo. A medida da militância é sua coerência com seus sonhos e com as 

formas de concretizar suas esperanças, alicerçada nos objetivos estratégicos da organização a 

que pertence. 

É preciso valorizar e respeitar a cultura, a afetividade, o querer-se 

bem. Os valores humanistas e socialistas não são frios. Precisam ter 
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vida em nossas ações, em nosso comportamento, para que possam ser 

melhor explicitados e possam ir construindo referências de 

formação(PIZETTA, 2005) 

 

É na prática que a militância revela suas convicções, que o discurso se torna força material 

capaz de realimentar a luta pela liberdade. Isso se expressa: a) na vida pessoal onde o 

militante tem a responsabilidade sobre suas ações; b) nas atitudes de dedicação, ousadia, 

coragem, honestidade, simplicidade, disposição, zelo, solidariedade e partilha; c) na postura 

de humildade e de troca que nega a arrogância, a imposição autoritária, pena ou paternalismo, 

respeitando as diferenças; d) na disciplina consciente que brota do interior, que cumpre os 

acertos coletivos sem a mania da obediência, improvisação ou competição individualista; e) 

na participação em uma trincheira da luta, na direção ou na base, conforme a necessidade da 

organização, sua habilidade e se gosto pessoal; f) na simplicidade de vida provendo o 

necessário para viver sem depender, sem acumular e sem esbanjar; g) no uso dos recursos e 

do patrimônio, com a consciência de que pertencem ao coletivo (PIZETTA, 2004). 

 

O respeito e a simpatia que uma organização recebe por quem não faz parte dela são 

essencialmente pelas virtudes, pelos valores, pela causa, pela coerência que esta organização 

possui. Dentre esses valores, podemos destacar a disciplina - mais do que o cumprimento das 

normas - a coerência - é mais do que a observação de alguns princípios - a solidariedade, o 

espírito de sacrifício, a dedicação permanente à causa e aos outros (PIZETTA, 2004). 

 

 

2.4 MOVIMENTO ESTUDANTIL DE ENFERMAGEM: MEENF 

 

 

O estudante de enfermagem, durante sua vida acadêmica, pode optar pela participação nos 

espaços políticos da Universidade. Um destes espaços políticos é a entidade de base, 

conhecida como diretório ou centro acadêmico (DA ou CA), que é o órgão de representação 

dos estudantes dentro do curso de graduação. A participação em DA ou CA é prevista na lei n. 

7.395, artigos 4 e 5 (BRASIL,1985), onde está disposto que todos os estudantes de graduação, 

regularmente matriculados, podem participar de sua entidade representativa . Contudo, 

segundo PIRES, 2001 estes estudantes se dedicam mais as atividades acadêmicas, a 
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qualificação formal, e deixam em segundo ou terceiro plano a participação e a qualificação 

política.  

 

Os diretórios e centros acadêmicos configuram-se como entidades de base do movimento 

estudantil. Estas entidades são compostas por estudantes e devem ter como objetivos a 

representação estudantil, as reivindicações, lutas e disputas estudantis dentro da Faculdade, da 

Universidade e na Sociedade. Ao atingir estes objetivos, as entidades de base superam o senso 

comum de mera representação estudantil, e os seus militantes vivenciam a realidade, o que 

gera um processo crítico-reflexivo de elaboração de estratégias que visam a intervenção 

social.  

 

Dentro do movimento estudantil geral estão as Executivas que são entidades de representação 

máxima dos estudantes em seus respectivos cursos, por isso são denominadas como 

organizações políticas estudantis de área, ou movimento de área (ENEEnf, 2006b).  

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem – ENEEnf é a entidade de 

representação máxima dos estudantes de enfermagem do Brasil. É um espaço de troca de 

experiências, integração, articulação e construção coletiva entre estudantes de enfermagem de 

todo o país, e os Centros e Diretórios Acadêmicos. É um movimento historicamente 

comprometido com a construção de uma sociedade justa, solidária e igualitária, 

principalmente através da luta nos campos em que tem maior vínculo, educação e saúde.  

 

Sua estrutura é composta no âmbito local pelos Centros e Diretórios Acadêmicos; no âmbito 

regional por 12 redes loco - regionais a constar: Sul 1: Rio Grande do Sul, Sul 2: Santa 

Catarina e Paraná, SE 1: Rio de Janeiro e Espirito Santo, SE 2: São Paulo, SE 3: Minas 

Gerais, CO 1: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, CO 2: Distrito federal, Tocantins e 

Goiânia, NE 1: Bahia e Sergipe, NE 2: Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande, Norte 

NE 3: Ceará,Piauí e Maranhão, N 1: Amazônia, Acre e Rondônia N 2: Pará, Amapá e 

Rôndonia; e no âmbito nacional por Coordenações Nacionais Temáticas:Educação, Educação 

em Enfermagem, Ed. Popular e Extensão, Saúde, Gênero e Enfermagem e Coordenações 

Nacionais Estruturais: Articulação Nacional, Comunicação e Gênero(ENEEnf, 2006a). 
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Nesse contexto, a ENEEnf realiza seus encontros e processos formativos. O Congresso 

Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem (CBEEn) acontece anualmente no mês de fevereiro 

e  tem por objetivos construir coletivamente, o planejamento estratégico anual do movimento 

estudantil de enfermagem, CA´s / DA´s  e ENEEnf, assim como, dar posse a nova gestão da 

entidade. Entre os meses de junho/julho, a ENEEnf promove e organiza o Encontro Nacional 

dos Estudantes de Enfermagem (ENEEn), momento de maior aglutinação do movimento 

estudantil de enfermagem do Brasil e maior fórum deliberativo do mesmo.  Nos meses de 

Abril e Novembro, acontecem os Conselhos Nacionais de Entidades Estudantis de 

Enfermagem (CONEEEnf‟s), onde CA´s e DA´s, buscam formação política e deliberam sobre 

o movimento estudantil de enfermagem. Outras atividades incluem seminários e oficinas 

loco–regionais (ENEEnf, 2006b). 

 

Além disso, ENEEnf está comprometida com as causas sociais e com os direitos e deveres de 

uma cidadania plena. Consta na Carta de Aracajú que a gestão 2006/2007 da ENEEnf durante 

o II CBEEn – Congresso Brasileiro dos Estudantes de Enfermagem, em 04 de fevereiro de 

2007, afirmou  como suas bandeiras de luta:  Sociedade: luta pela superação da sociedade de 

classes, superação da exploração do homem pelo homem e da alienação do trabalho, 

apontando para uma sociedade justa, igualitária e equânime; Educação: luta por uma 

Universidade pública, gratuita, laica, referenciada socialmente; Saúde: defesa dos princípios 

do SUS e da conquista popular da saúde; Enfermagem: como prática social e construção de 

uma organização política da profissão, não coorporativa, e em função da conquista da 

emancipação do sujeito em seu processo de saúde; Formação: luta por um processo 

pedagógico libertador que promova o estudante para uma prática comprometida socialmente 

(ENEEnf, 2007). 

 

Objetivando a efetivação destas bandeiras a ENEEnf  construiu um Projeto de Formação 

Política para  ativar e/ou fortalecer processos formativos e libertadores que elevem o nível de 

consciência, gerando o protagonismo e a organização do estudante enquanto sujeitos 

coletivos. 

 

 

2.4.1 Projeto de Formação Política da ENEENF 
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O processo de formação de quadros deve contribuir para 

formar/construir força social, força política. É um requisito 

fundamental para acumular força. E, força social é povo organizado; 

força política é povo cada vez mais consciente e organizado. Por isso, 

a formação deve estar voltada para preparar organizadores do povo. 

Não se pode resolver a pobreza, suas causas e conseqüências sem dar 

poder ao povo. E dar poder ao povo é dar conhecimento e ampliar sua 

participação na vida política, social, cultural da sociedade (PIZETTA, 

2005). 

 

A construção do Projeto de Formação Política – PFP, voltado para as entidades de base que 

compõem a ENEEnf, é fruto da necessidade do movimento estudantil de,  com base num 

pensamento crítico,  interpretar/compreender as contradições sociais, para orientar sua 

participação na perspectiva de transformação da estrutura social vigente.  

 

Esta construção respalda-se nos diversos momentos avaliativos e propositivos da ENEEnf ao 

longo de sua história. E torna-se possível pela conquista de diversas articulações entre as 

entidades de base da enfermagem, a coordenação nacional da ENEEnf, e parceiros. Para 

formular e articular o PFP foi criada a Comissão de Sistematização do Projeto de 

Enfermagem - COSPE composta por representantes das coordenações nacionais de 

Articulação, Comunicação, Finanças, Educação, Educação em Enfermagem, Gênero e 

Educação Popular. 

 

Trata-se de um projeto político, ideológico e dialético construído com estudantes de 

enfermagem, movimentos sociais, entidades e instituições parceiras das lutas pela 

transformação social. O seu objetivo geral é promover mudança de cultura e organicidade do 

MEEnf através da ativação e fortalecimento de processos formativos vinculados a outros 

movimentos sociais, entidades e instituições parceiras. Isso proporciona o protagonismo e a 

organização dos estudantes enquanto sujeitos coletivos conscientes de sua opção frente ao 

mundo, lutadoras e lutadores do povo (ENEEnf, 2006b) 

Os objetivos específicos são: 1)Proporcionar formação política CA´s e DA´s de enfermagem; 

2) Instrumentalizar teoricamente a gestão da ENEEnf; 3) Definir linha ideológica da 

Entidade; 4) Fortalecer a organização e organicidade das locos regionais; 5) Desconstruir a 
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dicotomia  entre MEEnf Nacional/ Local e 6)Promover a formação de multiplicadores do 

processo (ENEEnf, 2006b). 

 

Existem três eixos longitudinais que perpassam todo o PFP. São elementos fundamentais para 

efetivação deste: Parcerias: gerar e consolidar relações e parcerias (táticas e estratégicas); 

Organicidade: consolidar nova organicidade e cultura de movimento (em seus diferentes 

âmbitos: local, redes loco - regionais, nacional) e  Formação: estruturar os processos de 

sensibilização, formação e transformação (ENEEnf, 2006b). 

 

Partindo do pressuposto que não existe neutralidade no conhecimento, optou-se pelo 

Materialismo Histórico e Dialético. Uma teoria científica desveladora das contradições da 

sociedade dividida em classes que propõe a organização coletiva, a luta do povo e a 

emancipação dos sujeitos através da construção de outro modelo social. Concebemos, por isso, 

que a formação política de militantes seja essencial para a transformação social que almejamos 

hoje. Desta forma,  

(...) a formação política de militantes é um instrumento de análise da 

realidade, sobre a ótica de uma teoria. Analisar estes métodos é 

essencial para que a juventude organizada possa formular a sua 

atividade prática de modo que, ao aprender, ao organizar-se, ao unir-

se, ao lutar, esta juventude se eduque a si própria e a todos aqueles que 

a vêem como direção. (LÊNIN, 1920).  

 

Para a construção metodológica do PFP fez-se necessário a divisão em duas etapas. A 

primeira Etapa do PFP foi implementada em três fases: Mapeamento: Através de oficinas 

realizadas nas loco - regionais, foi realizado um levantamento da realidade organizativa  das 

práticas e atividades desenvolvidas pelas entidades de base do país, com o intuito de  

problematizar estas práticas, e identificar as  dificuldades. O Mapeamento das loco - regionais 

ocorreu de setembro a outubro  de 2005; Planejamento: A partir da problematização e troca de 

experiências, o MEEnf , se reuniu durante o I CBEEn em fevereiro de 2006, para traçar ações 

e estratégias aplicáveis a prática cotidiana do movimento, e a terceira fase Instrumentalização: 

Nesta fase iniciou-se  o processo de formação, adotando como metodologia o estudo do 

Módulo Teórico I “Entender a luta enquanto se luta”,a partir do referencial teórico do 

materialismo histórico dialético (ENEEnf,2006b). Ocorreu de março a agosto de 2006.   
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A primeira etapa do PFP utilizou como instrumentos metodológicos os Seminários de 

Formação Política em âmbitos: Nacional – Os momentos nacionais de formação política 

incluíram: 86 º CONEEEnf, V Seminário de Formação Política e 29 º ENEEn. Para os 

momentos nacionais as entidades de base indicaram um representante, estes foram os 

facilitadores do PFP nos âmbitos locais e loco- regionais; Loco - Regional - Foram realizados 

seminários loco regionais de formação política; e Local - estudo do módulo e realização de 

resenhas pelos CA‟s e DA‟s facilitadores do processo de formação (ENEEnf,2006b). 

A segunda etapa do PFP teve como objetivo proporcionar processos formativos permanentes 

que aliem teoria revolucionária a prática, ou seja, a práxis do movimento estudantil de 

enfermagem. Utilizou como instrumentos metodológicos: Questionário de avaliação da 

primeira etapa; Módulo Teórico II: “Organização Política para Luta de Classes”; Seminários 

Loco - Regionais e Parcerias para inserção dos CA‟s e DA‟s participantes do processo de 

formação em estágios de vivencias loco regionais e a finalização no II 

CBEEn(ENEEnf,2006b). Ocorreu do periodo de agosto de 2006 a fevereiro de 2007. 

Atualmente,  o grande desafio do Movimento Estudantil de Enfermagem é transformar este 

PFP em  um processo permanente, cultural e orgânico das entidades de base vinculando-o a 

outros movimentos sociais. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo e comparativo, com enfoque 

materialista histórico dialético. 

É uma pesquisa participante, pois a pesquisadora fez parte da Comissão de Sistematização do 

Projeto de Enfermagem (COSPE) e foi componente da gestão da ENEEnf como representante 

da entidade de base na qual milita, Diretório Acadêmico de Enfermagem da UFBA, por dois 

anos consecutivos (2004-2005 e 2005-2006) nas coordenações temáticas de Educação e 

Educação em Enfermagem/Formação,respectivamente. Isto facilitou o acesso ao acervo 

teórico recente da ENEEnf e aos sujeitos da pesquisa, , pois construiu com eles o MEEnf. 

 

 

3.1 O MATERIALISMO DIALÉTICO 

 

 

O processo de produção intelectual ocorre igualmente ao processo de produção material,  

onde se pretende transformar uma matéria-prima determinada em um produto determinado. 

Para isso utilizam-se instrumentos de trabalho intelectual determinado: a teoria e o método 

científico A teoria é o materialismo histórico, que aponta a realidade social, e o método é a 

Dialética que aborda esta realidade.  (HARNECKER, 1981; MINAYO, 1996).   

 

O materialismo histórico, segundo HERMANY (2007) é a ciência filosófica do marxismo que 

estuda as leis sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e 

da prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade. O materialismo histórico 

ressalta a força das idéias, capaz de introduzir mudanças nas bases econômicas que as 

originou.  

 

O método dialético é aquele que penetra no mundo dos fenômenos através de sua ação 

recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e das mudanças dialéticas que ocorrem na 

matéria e na sociedade. O pesquisador que aplica o método dialético compreende a realidade, 
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valoriza a contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do sujeito que está 

sempre a caminho, em formação, inacabado, aberto para novas alternativas (Cordeiro, 1999 in 

HERMANY, 2007). 

 

O materialismo dialético é a base filosófica do marxismo que tenta buscar explicações 

coerentes, lógicas e racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. 

Baseia-se numa interpretação dialética do mundo; constitui uma concepção científica da 

realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. Além de ter como base de seus 

princípios a matéria, a consciência e a prática social, o materialismo dialético também aspira 

ser a teoria orientadora da revolução do proletariado (HERMANY, 2007).  

 

A Matéria, a Consciência e a Prática Social são categorias básicas do materialismo dialético. 

São formas de conscientização nos conceitos dos modos universais da relação do homem com 

o mundo, que refletem as propriedades e leis mais gerais e essenciais da natureza, a sociedade 

e o pensamento (TRIVINOS, 2006). 

 

 

3.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

Foram sujeitos desta pesquisa os militantes do Movimento Estudantil de Enfermagem que 

foram facilitadores do PFP e participaram da primeira Etapa do PFP nos espaços nacionais da: 

V Seminário Nacional de Formação Política e o 29º Encontro Nacional dos Estudantes de 

Enfermagem. Ao total doze militantes foram selecionados, seis homens e seis mulheres.  Com 

a finalidade de preservar a identidade dos sujeitos, estes foram identificados com os prenomes 

ou sobrenomes de brasileiros e brasileiras  que organizaram lutas populares, sendo estes: 

Marighela de Carlos Marighela, Chico de Chico Mendes, Edson de Edson Luís, Gama de Luís 

Gama , Maria de Maria Quitéria, Prestes de Luís Carlos Prestes, Xica de Xica  da Silva, 

Zeferina e Zumbi de Zumbi dos Palmares .  

 

 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 
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Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário (apêndice A) junto com o 

termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice B) e esclarecido via correio eletrônico. 

A coleta foi realizada no mês de junho de 2007.  

 

 

3.4  O PLANO DE ANÁLISE 

 

 

3.4.1 As categorias de análise 

 

 

Para análise dos dados foram desenvolvidas três categorias baseadas nos princípios do 

materialismo dialético.  

 

Materialidade do mundo: Identifica os objetivos cognitivos da formação, os conceitos. Versa 

sobre a leitura do militante da estrutura social vigente. Ou seja, identifica as possíveis 

mudanças que o Projeto( PFP) promoveu na análise da realidade.  

 

Lênin, numa de suas obras, define a Matéria como “uma categoria filosófica para designar a 

realidade objetiva que é dada ao homem nas suas sensações, que é copiada, fotografada, 

refletida pelas nossas sensações, existindo independentemente delas” (TRIVINOS, 2006) 

 

Consciência: Identifica os objetivos afetivo da formação, os valores. Nesta categoria busca-se 

identificar quais as concepções do militante sobre sí mesmo e seu papel dentro da sociedade 

de classes.  

 

A consciência é uma propriedade da matéria. A consciência é reflexo da matéria, existe 

objetivamente, constituindo-se  numa realidade objetiva. Assim surgem as sensações, as 

percepções, representações, conceitos, juízos (TRIVINOS, 2006). 

Prática Social: Identificam os objetivos psicomotores da formação, habilidades. Diz respeito à 

prática do militante no movimento estudantil, busca-se a identificação das mudanças 
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ocorridas no cotidiano da militância nas entidades de base, assim como das atividades 

desenvolvidas.   

 

A prática social é toda atividade material, orientada para transformar a natureza e a vida 

social. A prática social se desenvolve e enriquece através da atividade prática e teórica dos 

diferentes indivíduos e coletividades (HERMANY, 2007). 

 

Após a definição destas categorias, foram realizadas leituras para identificação de unidades de 

análise no discurso dos participantes.  Um aspecto relevado na análise foi a busca dos 

conflitos e contradições vivenciados no processo de formação e práxis do militante. A 

categoria essencial do materialismo dialético é a contradição que se apresenta na realidade 

objetiva. A contradição é interação entre aspectos opostos, é a origem do movimento e do 

desenvolvimento (TRIVINOS, 2006).  

 

Também é valido ressaltar que estas categorias estão intimamente interligadas e 

interdependentes, determinando, desta forma, a construção da analise e discussões dos dados. 

 

 

3.4.2 caracterizações dos sujeitos 

 

 

Do total dos nove militantes que foram sujeitos desta pesquisa, seis eram do sexo masculino e 

três do sexo feminino. A faixa etária é de 20 a 24 anos. Quanto à origem universitária, um 

estuda em uma Universidade pública estadual, os demais são graduandos de Universidade 

pública federal.  

 

Quanto ao local de residência, seis moram na região nordeste (BA, SE, PB, RN, CE e PI) e 

três na região sudoeste (MG e ES). Ao serem questionados quanto ao tempo de engajamento 

no movimento estudantil, estes possuem, em média, dois anos de participação nas entidades 

de base.  

 

Em relação à participação em movimentos sociais, quatro nunca integraram outro movimento 

social, além do movimento estudantil; dois não participavam de movimentos sociais, porém 
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desenvolviam atividades de extensão vinculadas à movimentos urbanos e/ou rurais e três 

participam militam em outros movimentos sociais.  

 

Em relação à participação em partidos políticos, sete não participam; um não participa, mas 

tem pretensões de filiação partidária e um possui filiação partidária. Quanto à participação em 

outros momentos de formação política (seminários, encontros, etc), dois militantes nunca 

haviam participado de outros momentos de formação política e sete já haviam participado.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS - A PRÁXIS DO MILITANTE DO MOVIMENTO 

ESTUDANTIL DE ENFERMAGEM  

 

 

Entende-se, como premissa básica, que nenhuma análise é definitiva, havendo sempre a 

possibilidade de mudanças com novas e ricas categorizações numa pesquisa de análise 

qualitativa de conteúdo. Buscou-se a compreensão dos processos históricos de cada militante, 

dentro do contexto que o Projeto de Formação Política (PFP) foi vivenciado por cada um 

deles, com o entendimento de que este PFP foi um instrumento dentre outros da formação e 

práxis do militante. 

 

A seguir apresenta-se a análise comparativa das respostas que foi realizada, buscando 

identificar quais são as mudanças advindas, nos discursos dos sujeitos, com a participação no 

PFP. 

 

 

4.1 MATERIALIDADE DO MUNDO 

 

 

A análise da estrutura social vigente antes do PFP é incipiente, as reflexões era  baseadas no 

censo comum. 

 

“(...) simplesmente não me preocupava em fazer leitura. Analise era fragmentada não 

procurava entender o todo.” (Zumbi) 

 

Outros demonstram percepção da realidade, das desigualdades, mas não há o entendimento da 

estrutura social: 

 

“sinceramente, nem sei se tinha alguma leitura (...) Sei que achava que algumas coisas 

estavam erradas, que era difícil mudar, mas era possível (...)” (Xica) 

“Não havia percepção sobre a estrutura social, apenas sentimentos relacionados aos menos 

favorecidos, como pena, impotência, desejo de mudança, curiosidade de como se sobrevivia, 

angústia... “uns com tanto e outros com tão pouco” sempre foi muito claro.” (Chico) 

 

Ao serem questionados sobre as mudanças que o PFP proporcionou, os militantes enfatizam a 

conjuntura  para  então  descrevê-las: 
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“(...) Não que o PFP tenha „aberto minha cabeça‟, mas foi instrumento inicial de formação de 

consciência crítica, já previamente desenvolvida durante minha construção histórica(...) 

Depois do PFP e através da militância em outros espaços do MEENF e do ME geral e 

conhecimento de alguns movimentos sociais, pude compreender o processo de exploração do 

homem pelo homem, fruto do modelo de produção capitalista.” ( Marighela)  

“(...) é complicado falar o que o PFP trouxe de mudanças na minha leitura sobre a estrutura 

social vigente. Primeiro porque não é possível diferenciar o que foi mudado devido ao projeto 

e o que foi mudado devido a outras coisas. As mudanças vêm ocorrendo gradativamente, 

pelos diversos processos que vivenciamos concomitantemente, em cada dia, em cada 

conversa, em cada reunião, em cada atividade e por aí vai. Sei que a visão que tenho hoje é 

completamente diferente de antes, parece às vezes que não vivia no mesmo mundo que vivo 

atualmente, pois de certa forma existia alguma harmonia ainda, o que hoje não há de forma 

alguma (...)Acredito que, posso dizer que, o projeto de formação política contribuiu para me 

apresentar uma nova forma de ver o mundo e me compreender dentro dele, e ainda para 

iniciar minha compreensão sobre o motor que move a história – a luta de classes.” (Xica) 

 

Demonstrando que o PFP aconteceu num contexto de atuação política intensa destes 

militantes, sendo um instrumento relevante  de compreensão da sociedade de classes. Outra 

contribuição do PFP foi o conhecimento/assimilação de conceitos da teoria marxista. São 

destacados como importantes para analise da realidade. 

 

“(...) O PFP foi importante para conhecer alguns elementos de análise da realidade – como o 

materialismo histórico e a dialética – que antes não conhecia (...)” (Xica) 

 “(...) ajudou-me a entender alguns conceitos que permeiam nossa sociedade tais como: mais 

valia, alienação, capitalismo, socialismo, ideologia. Recordo de um momento de formação 

que tive a sensação de que  vivia na matrix e que naquele momento tinha me libertado. A 

matrix é o processo de alienação(...)” (Gama) 

 

Assim podemos inferir que o PFP, junto com os processos formativos vivenciados pelos 

militantes, trouxe criticidade as analises da realidade, tendo como ponto inicial o modo de 

produção capitalista como determinante social. Vale ressaltar que os entrevistados foram 

unânimes ao apontar o PFP, como fator importante para a compreensão da luta de classes.  

 

“(...) costumo dizer que acordei depois do PFP, eu não enxergava com meus olhos, mas com 

os olhos do homem do jornal. não analisava minha rotina o quanto estava voltada para eu não 

pensar, mas apenas para reproduzir tudo o que encontrava, entre outras coisas este sistema de 

exploração. Tudo era repassado como se a estrutura atual fosse natural, ideal e imutável.” 

(Zumbi) 

 

 

4.2  CONSCIÊNCIA  
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A maioria dos sujeitos teve dificuldades de descrever a sí mesmo, discorrendo apenas sobre 

seu papel. Aqueles que se descreveram relacionaram a auto-analise a vida estudantil e fizeram 

concomitantemente a descrição do seu papel social. Por isso, para fins didáticos, as análises 

do sujeito e seu papel social foram realizadas conjuntamente. 

Limitam-se a discorrer sobre sua identidade como estudante ou profissional, com um papel 

secundário de atuação social, vinculada a esta identidade, demonstrando que o sujeito só se 

descreve dentro da estrutura social quando compreende-a. 

 

 

 “Estudante de enfermagem preocupada em não ficar de prova final em nenhuma disciplina e 

tirar notas boas. Meu papel era o de estudar e ajudar os membros do CA em algumas 

pontualidades.” (Maria) 

 “Eu ainda não tinha me encontrado, mas sempre tentava melhorar o curso, mas sem entender 

realmente seu contexto e políticas publicas vigentes (...) Eu seria apenas mais um enfermeiro 

robô com inteligência artificial metido a culto.”(Zumbi)  

“(...) tinha somente algumas reflexões sobre que tipo de profissional queria ser. Gostaria de 

desenvolver um trabalho que me possibilitasse uma interação maior com o outro, para que 

pudesse conhecê-lo melhor e compreender suas reais necessidades, assim como as 

possibilidades de intervenção a serem feitas. Mas em relação ao meu papel no mundo em que 

vivia, não tinha reflexões profundas” (Xica ) 

 

Quando questionados quanto às mudanças na leitura sobre sí mesmo e seu papel advindas 

com o PFP, a maioria dos militantes apontaram a contribuição deste para o entendimento de sí 

como sujeitos históricos. 

 

“Hoje, mais do nunca, me sinto sujeita histórica nesta sociedade. Influenciada por ela, mas 

principalmente sujeita provocadora de transformações.” (Maria) 

“Hoje me reconheço como sujeito de um processo, como um agente transformador da 

realidade, que a cada dia descubro o quanto um ser consciente tem poder.”(Zumbi)  

“(...)o PFP, além de reforçar a concepção de agente transformador da realidade, foi importante 

também para iniciar uma reflexão sobre que caminho devo traçar essa transformação, sobre o 

projeto de sociedade que pretendo contribuir nessa construção.” (Xica)  

 

Outros militantes já se percebiam como agentes, sendo o PFP um potencializador da 

construção destes sujeitos. Nesta análise as falas do antes e depois do PFP estão separadas  

pela interjeição Após o PFP : 

 

“Pensava em resolver os problemas do mundo sozinho, achava ser muito fácil... Cabia a mim 

tentar motivar,mesmo com o conhecimento pouco obtido durante minha vida,tentar motivar as 

pessoas a lutar por uma sociedade melhor,sem injustiças(...) Após o PFP (...)Aprendi a 
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aumentar minha iniciativa perante os fatos dados,não esperar as coisas acontecerem se estou 

ciente da mudança para melhor.” ( Marighela) 
“Entendia que a minha dedicação ao social era importante. afinal alguém precisava fazer alguma 

coisa(...)Após o PFP (...)ficou mais nítido o meu papel dentro da sociedade. Não há alternativa a não 

ser aqueles que têm uma consciência das contradições da sociedade intervir politicamente para sua 

transformação.” ( Edson)  

 

Houve também aqueles militantes ao qual o PFP só reafirmou seu papel:   

 

“ como já participava de projeto de extensão que tinha por base a educação popular, então já 

tinha a consciência de que tinha uma tarefa a cumpri, a tarefa de estar com o povo, construído 

com... Após o PFP hoje não consigo ver minha vida afastada dos movimentos, na verdade 

minha vida é movimento. Hoje me vejo como um educador popular.” ( Gama ) 

 

 

4.3 PRÁTICA SOCIAL 

 

 

As motivações que levam os sujeitos a entrarem na entidade de base são semelhantes. Em sua 

maioria, entendem a entidade enquanto um espaço que aglutina os estudantes que querem 

discutir o curso, que se incomodam com as desigualdades. Porém, ao serem questionados 

sobre o significado da entidade, entendendo que este significado está diretamente relacionado 

com a prática da entidade e com as atividades desenvolvidas, alguns militantes relataram 

dificuldade em compreender esta significação. 

 

“(...) antes de iniciar e momentos depois de estar na entidade, não sabia qual o seu papel 

prático(...).” (Marighela) 

 

A maioria dos sujeitos compreendia a entidade enquanto espaço para articular os estudantes, 

para discussões, reivindicações e representatividade: 

 

“(...) era o local onde estaria com pessoas que pensavam parecidos comigo e que juntos 

poderíamos fazer alguma coisa.” (Edson)  

“Espaço de reivindicações para melhora do curso e do ensino, espaço de discussão entre os 

estudantes.” (Maria) 
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Ao analisar as falas que descrevem as mudanças, percebe-se que o grande salto que o PFP 

trouxe aos militantes foi entender a entidade enquanto organização política, o que amplia o 

entendimento da entidade de base como espaço de reivindicações de lutas corporativas ou 

ligadas apenas ao curso para um espaço que congrega as lutas por um modelo de sociedade. 

Está foi uma contribuição ressaltada na maioria das falas dos militantes, reveladas por 

palavras como organização, resistência, questionamento e revolução e pelas mudanças nas 

atividades da entidade de base. 

 

“O calenf passou a ter novos significados para mim, tornou-se muito mais do que um simples 

espaço de reivindicações. hoje ele é um espaço de organização política, de disputa de 

sociedade e de concepções de sociedade.” (Maria) 

“Local de resistência, questionamento da ordem social e a possibilidade de despertar na 

graduação a consciência de classe, trazendo os estudantes para a necessidade da organização 

social(...).” ( Chico) 

“A entidade de base hoje é a minha casa...É onde passo a maior parte do tempo tentando 

organizar maneiras de interferir praticamente de forma a modificar as estruturas rígidas do 

Sistema a alienar os estudantes ao qual represento(...).” (Marighela) 

“(...)quando fazemos o planejamento do DA adotamos uma postura materialista histórica 

dialética ao fazer uma análise de conjuntura das condições que vamos enfrentar. sempre 

coloco para os demais companheiros que o da não está isolado, que está inserido numa 

sociedade marcada por contradições profundas. Assim além das lutas internas na universidade 

devemos encampar lutas que vão para além da universidade.” (Edson) 

 

Também percebe-se que  aumenta a preocupação em  fazer as discussões para e com os 

estudantes  e não apenas  para os que participam da entidade de base. Amplia-se a 

preocupação com a base.  

 

“(...) muito mais além do que uma simples representação dentro do departamento do curso ou 

da universidade. e aí a entidade vem para cumprir também o papel de aglutinar estudantes, 

pessoas para que essa transformação possa se dar com a participação consciente de todos.” 

(Zeferina) 

 

Estas mudanças revelam-se no caráter das atividades desenvolvidas pela entidade de base, que 

ganham um sentido mais amplo, problematizam melhor a estrutura social e envolve diversas 

temáticas. 

“(...) hoje, fica bem mais nítido quando sentamos e começamos a preparar, por exemplo a 

semana de enfermagem, não conseguimos deixar de inserir pontos que faça aguçar  nos 

ingressantes que eles devem pensar na sociedade que vivem. discussão de estado, capitalismo 

relacionando sempre com a enfermagem(...).” (Prestes) 

“(...) procuramos construir atividades que gerassem a sensibilização para as questões sociais e 

políticas de nossa sociedade. desenvolver atividades que gerassem a discussão e 

problematização das coisas.” (Gama) 
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Percebe-se que os sujeitos entendem que as atividades da entidade de base além 

problematizarem o contexto social, devem está inseridas neste contexto. Os sujeitos passam a 

entender que a entidade deve desenvolver atividades para além dos muros da universidade, 

correlacionando, inclusive estas práticas ao PFP e tecendo críticas a este. 

 

“(...) estamos indo mais às ruas! participamos de atividades de luta contra a exploração das 

mulheres, negros e crianças na sociedade capitalista; semana de calouros; luta contra o 

aumento da passagem e pelo passe-livre estudantil (...)”(Marighela) 

“(...)penso que desde o início o processo de formação deveria ter se dado de forma conjunta 

com os movimentos, não somente nas discussões teóricas, mas também com nossa 

participação junto das lutas que estão sendo travadas(...)acredito que para vencermos a 

correlação de forças na universidade, e construirmos uma formação referenciada no povo, 

temos que construir espaços de formação concretos no cotidiano das lutas populares,  só assim 

conseguiremos mostrar para a universidade que é possível fazer diferente, e apresentar aos 

estudantes essa possibilidade. muitos estão ansiosos por fazer algo, por transformar, mas é 

preciso que o movimento mostre também algumas alternativas concretas.E nesse sentido 

penso que o PFP poderia ter avançado muito se tivesse trabalhado desde o início junto dos 

demais movimentos(...)(Xica)  

 

As mudanças nas práticas dos sujeitos na entidade de base, demonstra que estes tem realizado 

suas práticas  aliadas  a leitura de um mundo susceptível a transformações e se enxergando 

enquanto sujeitos históricos, inseridos em coletivos, capazes de  modificar esta  realidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Identificamos que o Projeto de Formação Política (PFP) foi um importante instrumento 

construtor das mudanças na práxis dos militantes estudantis de Enfermagem. Estas 

mudanças estão presentes em suas análises da realidade, de sí mesmo, do seu papel, do 

significado da entidade de base e das atividades realizadas nas entidades. O PFP, para 

maioria destes militantes, foi implementado num contexto de atuação política intensa, 

tendo um papel relevante na compreensão da sociedade de classes. 

 

Os militantes tinham análises fragmentadas da realidade e aqueles que percebiam as 

desigualdades sociais não entendiam a estrutura social vigente. Afirmam que o PFP 

apresentou o materialismo histórico e dialético, trazendo conceitos da teoria marxista 

importantes para análise da realidade, como luta de classes, exploração e mais–valia. 

 

Houve dificuldades por parte dos militantes em analisar a sí mesmo antes do PFP, a 

maioria descreveu apenas seu papel. Aqueles que teceram as análises, se descreveram  com 

um papel de atuação social, vinculada a identidade estudantil/profissional. O que nos 

permite inferir que o militante só se descreve dentro da estrutura social quando a 

compreende, pois ao serem questionados quanto às mudanças na leitura sobre sí mesmo e 

seu papel advindas com o PFP a maioria dos militantes se descreveram como sujeitos 

históricos com o papel de transformação social.  

Alguns militantes já se percebiam como agentes, sendo o PFP um potencializador da 

construção destes sujeitos. Houve um militante ao qual o PFP só reafirmou seu papel como 

educador popular.  Sendo comum a todos os militantes após a participação no PFP, a 

compreensão de sujeitos coletivos, ou seja, como sujeitos históricos que agem 

coletivamente para transformar a sociedade.  

 

Identificamos que os sujeitos ao descrever os motivos de sua entrada na entidade de base, 

entendem-na como um espaço que congrega os estudantes que discutem o curso, que se 

incomodam com as desigualdades. Porém, contraditoriamente, ao serem questionados 
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sobre qual era o significado da entidade de base antes do PFP, alguns militantes tiveram 

dificuldades em descrever este significado.  

O PFP promoveu mudanças no entendimento da maioria dos militantes quanto ao 

significado da entidade de base. O espaço de discussões, reivindicações e 

representatividade se amplia, na percepção dos militantes, para espaço de Organização 

Política que congrega as lutas por transformações sociais. Estas mudanças são reveladas 

por palavras como organização, resistência, questionamento e revolução. 

 Outra mudança identificada nas falas é a preocupação com a participação dos estudantes 

nas atividades e discussões promovidas pela entidade, em fazer as discussões para e com 

os estudantes e não apenas para os que participam da entidade de base. Esta preocupação 

fica explícita na descrição das atividades desenvolvidas e no significado da entidade base. 

Uma relevante  constatação é a importância do movimento estudantil em geral e, no nosso 

caso, do movimento em Enfermagem na formação da consciência crítica dos futuros 

enfermeiros. Os estudantes desenvolvem, na sua militância, objetivos cognitivos, pois 

aprendem a manejar inúmeros conceitos das ciências sociais, que farão parte de sua “caixa 

de ferramentas” no exercício de sua práxis; objetivos psicomotores, desenvolvendo 

diversas habilidades, como por exemplo, expressar-se em público, conduzir 

democraticamente uma reunião (um colegiado, uma assembléia ou mesmo um grupo) etc.; 

e objetivos afetivos, ao assumir uma série de valores, centrados nos princípios da 

autonomia das pessoas humanas, da justiça e da solidariedade, hoje muito valorizados nas 

profissões de saúde, com o desenvolvimento da Bioética. Enfim, uma formação não se dá 

apenas nas salas de aulas e o viver universitário possibilita ao estudante, em especial ao 

militante ter uma formação mais abrangente, universitas, para além da sua qualificação 

profissional. 

Como consideração final, reconhemos que este trabalho possuiu limitações teóricas e 

metodológicas em vários aspectos. O tempo para desenvolver a pesquisa acaba sendo 

curto, principalmente por ocorrer no período do estágio curricular. O método dialético é 

um desafio, principalmente quando não há experiência em pesquisa científica. A 

pesquisadora é uma militante extremamente apaixonada e teve dificuldades em analisar o 

projeto de formação com o “olhar do pesquisador”, que, nenhuma pesquisa é neutra, desde 

a escolha do tema, mas  exige uma neutralidade axiológica, o que nos levou a ficar atenta 

aos nosso valores, para não distorcer os fatos e sim interpretá-los à luz do nosso marco 

teórico. Estávamos conscientes de que as ciências humanas são poliparadigmáticas 

(Jacobina, 2000) e, nesse momento histórico de restauração e pós-modernidade, alguns 
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pesquisadores de outras escolas teóricas das ciências sociais, querem negar a validade 

científica do marxismo. Qual Fênix, o marxismo se revigora e continua a produzir análises 

vigorosas sobre a nossa contemporaneidade. 

Todos os temas escolhidos Sociedade de classes, Enfermagem como prática social, 

movimento estudantil e formação política do militante são pouco abordados na literatura 

científica. O que aponta a importância de desenvolver estudos e pesquisas nessas áreas.  

 

Não é suficiente lutar pelos pobres. Devemos dar a eles uma consciência de seus direitos. 

As massas têm de perceber a urgência de se libertarem sozinhas e não serem libertadas 

por alguns idealistas que enfrentaram a tortura como os cristãos enfrentaram os leões 

no Coliseu. Dois mil anos depois de Cristo, mais de dois terço da humanidade se 

encontram em condição de miséria e fome.  

Dom Hélder Câmara – Arcebispo de Olinda 

 

“Não vá atrás dessa conversa de que esquerda e direita não querem dizer mais nada.   Um 

compromisso com o humano de cada um, com a fraternidade, com a justiça possível ainda 

define uma pessoa de esquerda, com ou sem aspas. Do outro lado não há ogros ou 

demônios - bom, talvez alguns -, mas pessoas comprometidas com outras prioridades, ou 

resignadas às doutrinas da moda.” 

Luiz Fernando Veríssimo – escritor 

  

Se a aparência e a essência dos fenômenos fossem a mesma coisa,                                        

a ciência seria desnecessária. 

Karl Marx 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO 

 

 Caracterização do entrevistado 

1.0. Nome 

1.1. Idade e Sexo 

1.2. Universidade 

1.3. Entidade de Base 

1.4. Faz parte da entidade a quanto tempo(meses/anos/gestão)? 

1.5. Faz parte de outro Movimento Social? Qual/Quais? Quanto tempo?  Quais as atividades 

que desempenha?  

Já fazia parte antes do PFP da ENEEnf? (em caso de sim) A sua atuação dentro do 

Movimento teve alguma mudança depois do PFP?  (em caso de não) Há relação entre o PFP e 

sua entrada em outro Movimento? 

 Já fez parte de algum movimento social? Descreva. (em caso de sim) Qual/Quais 0(s) 

fator(es) determinante(s) para sua saída? 

 

1.6. Faz parte de algum Partido Político? Qual/Quais? Quanto tempo?  Quais as atividades 

que desempenha?  

Já fazia parte antes do PFP da ENEEnf? (em caso de sim)  A sua atuação dentro do Partido 

teve alguma mudança depois do PFP? (em caso de não) Há relação entre o PFP e sua entrada 

no partido? 

 Já fez parte de algum Partido Político? Descreva. Qual/Quais 0(s) fator(es) determinante(s) 

para sua saída? 

 

 

1.7. Já participou de outro momento de formação política (seminários, encontros c/caráter 

político)? Qual/Quais? Quando? Descreva.  

 

1.8. Quais as motivações para sua entrada na entidade de base? 

 

1.9.Participou de quais etapas locais e nacionais do PFP? 

 

 

 Análises do entrevistado antes do PFP :  

Descreva ... 

2.0. Qual era a sua leitura sobre a estrutura social vigente? 

2.1. Qual era a sua leitura sobre si mesmo? Seu papel? 

2.2  Qual o significado da entidade de base  para você? 

2.3 Quais atividades desenvolviam na entidade de base?  
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 Avaliação do PFP: 

 Descreva se o PFP trouxe mudanças... 

3.1. Na sua leitura sobre a estrutura social vigente? 

3.2. Na sua leitura sobre si mesmo? Seu papel? 

3.3. No significado da entidade de base  para você? 

3.4. Nas atividades que desenvolve na entidade de base?  

3.5. Tem críticas ao PFP? Quais?  

3.6 Já tinha acesso ao materialismo histórico dialético?  

3.7 Você faz associação do materialismo histórico dialético com o seu  cotidiano na entidade 

de base? Se sim, Explicite através e uma situação concreta. 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Pelo  presente documento eu, --------------------------------------------------------------------------

RG-----------------------------------domiciliado e residente em----------------------------------------

declaro ceder a graduação da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia – 

EEUFBA, sem quaisquer restrições quanto a seus efeitos patrimoniais e financeiros, a plena 

propriedade e os direitos autorais do depoimento prestado, a graduanda de Enfermagem, 

Rafaela Espinheira Rodrigues. 

Estando ciente que esta é uma entrevista gravada em fita de áudio e registrada através do 

preenchimento de questionário semi-estruturado para fins de utilização no Trabalho de 

Conclusão de Curso-TCC da graduação em Enfermagem intitulado “ O impacto do Projeto de 

Formação Política-PFP da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem-ENEENF na 

práxis dos militantes”. 

A Universidade Federal da Bahia fica autorizada a utilizar, divulgar e publicar para fins 

culturais o mencionado depoimento no todo ou em parte, editado ou não, bem como permitir a 

terceiros  o acesso ao mesmo para fins idênticos, com uma única ressalva  de sua integridade  

e indicação de fonte e autor. 

As informações não podem ser usadas para prejuízo do informante, sendo garantido, assim, o 

anonimato do depoente. 
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-------------------------------, ------/-----/----- 

  

-------------------------------------------- 

                                                                                                                     (Depoente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


