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 O ENADE E A FARSA DA 

AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
Por Cassiano Miau 
 Muito tem se discutido pelos 
corredores desta academia sobre a 
nota alcançada pelo curso de 
Farmácia da UFPR no ENADE. E 
obviamente algumas ponderações 
acerca do papel do Centro 
Acadêmico nesse processo têm sido 
colocadas. A nota obtida pelo curso, 
como todos sabem, foi 2, numa 
escala que vai de 1 a 5. E esse 
resultado tem sido atribuído ao 
Boicote ao ENADE, movimento que 
o CAF-UFPR ajuda a construir, não 
apenas na nossa Universidade, mas 
também nacionalmente. 
 A nota alcançada pelo curso 
está sendo atribuída ao CAF, como se 
apenas a nossa articulação tivesse 
sido responsável por esse resultado. Quem 
estava na Universidade naquela época 
deve se recordar do processo pelo qual 
passávamos. A prova do ENADE se deu 
no meio da Ocupação da Reitoria da 
UFPR, no movimento contra o REUNI, 
na qual o CAF estava envolvido até os 
dentes. Por várias semanas as atividades 
da Ocupação nos obrigaram a deixar de 
lado momentaneamente alguns debates 
políticos no curso, um deles foi o do 
ENADE. Na atividade que convocamos 
para essa ocasião, infelizmente não foi 
maciça a presença dos estudantes que na 
época fariam a prova. 
 Porém, mesmo assim, o Boicote 
teve um bom número de adesões, 
principalmente entre os estudantes 
ingressantes, mas há de se ressaltar que 
não foram todos os alunos que boicotaram 
a prova. Ao contrário do que dizem as 
más línguas, o CAF-UFPR não tem poder 
nenhum de manipulação dos estudantes, 
muito menos capacidade de convencer e 
centralizar a maioria dos alunos nas 
nossas políticas. Logo, se o Boicote 
aconteceu, foi em grande parte por 
iniciativa e consciência dos estudantes 
que fizeram a prova, visto que nossa 
participação como atores nesse processo 
foi pífia, ao contrário do que desejávamos 
para esse tema. 

 Mas obviamente que somos 
completamente a favor do Boicote ao 
ENADE, bem como queremos por meio 
deste texto registrar não só a nossa 
posição política sobre o tema, mas 
também parabenizar e agradecer aos 
estudantes que tiveram a coragem e a 
audácia de enfrentar a ordem vigente e 
boicotar pesadamente a prova do 
ENADE, por tudo o que essa pseudo-
avaliação representa e por todos os 
problemas encontrados nela. 
 Lembramos sempre que o 
Boicote ao ENADE não é um ato isolado 
da Farmácia da UFPR. O Boicote foi 
construído nacionalmente pela grande 
maioria das executivas dos cursos que 
realizaram a prova no ano passado. FEAB 
(Agronomia), ENEFono 
(Fonoaudiologia), ExNEEnf 
(Enfermagem), ExNETO (Terapia 
Ocupacional), ENEN (Nutrição), 
ExNEEF (Educação Física) e DENEM 
(Medicina). Na nossa ENEFAR foi 
deliberação do ENEF de São Luís o 
Boicote, que foi realizado em várias 
escolas de Farmácia do país, como a 
UFMA, UFF e UFPI.  
  A ENEFAR tomou a deliberação 
de boicotar essa prova por todos os 
problemas que ela apresenta. Por não ser 
uma avaliação de verdade, por não 
atender as demandas e regionalidades dos 

cursos, por considerar apenas o 
desempenho estudantil em 
detrimento de uma avaliação real nas 
condições da Universidade, como 
bibliotecas, laboratórios, professores, 
etc. Outro grande problema reside 
nesse ponto: Apenas avalia-se o 
desempenho dos estudantes, porém 
não é avaliado o trabalho docente que 
contribui para a formação desse 
estudante. O fato de ser a mesma 
prova para todas as escolas também é 
danoso, pois tira a autonomia das 
Universidades de elaborar os seus 
currículos conforme suas demandas e 
em certo ponto “molda” os currículos 
visando melhor desempenho na 
prova, o que consiste num claro 
ataque à autonomia das instituições. 

 Entendemos que o ENADE, na 
forma como é concebido hoje, é uma 
afronta à nossa universidade em sua 
plenitude. Defendemos uma universidade 
pública, gratuita, de qualidade e 
socialmente referenciada, e não é o 
ENADE que será um avanço nessa luta, 
ao contrário, pois esse mecanismo apenas 
serve para ranquear as escolas e serve de 
propaganda para as particulares, que 
chegam ao absurdo de promover 
cursinhos para os estudantes fazerem a 
prova. E infelizmente isso não acontece 
apenas em faculdades privadas. 
 Somos sim favoráveis a uma 
avaliação do ensino superior, pois 
somente dessa forma é que podemos 
detectar os problemas do ensino público e 
resolve-los de imediato. E não é esse o 
caráter do ENADE, que privilegia 
instituições com nota alta, e pune as com 
nota baixa, ao contrário de resolver os 
problemas daquela instituição, apenas 
piora ainda mais. 
 Consideramos que o ENADE é 
uma forma ultrapassada de avaliação, e 
uma clara ofensa à nossa UFPR. Nossa 
universidade precisa de uma avaliação 
real, de verdade, e não algo artificial 
semelhante ao que está posto. Não 
devemos nos sujeitar a esse ataque, a 
UFPR merece respeito. 
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FFAARRMMÁÁCCIIAA    
UUMM  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDOOEENNTTIIOO  

Por Rangel Ray Godoy  
 Qual deve ser a preocupação de 
um profissional de saúde? Será gerar 
lucro? Fazer crescer uma empresa? 
Expandir-lhe os tentáculos coorporativos? 
Pois estas funções parecem muito mais 
cabíveis aos da economia ou da 
administração. O objetivo de um 
profissional da saúde não é assim tão 
difícil enunciar, pois consiste, 
simplificadamente, em “promover saúde e 
qualidade de vida aos indivíduos de uma 
sociedade”. Qualquer resultado adverso a 
este que esteja relacionado com o 
desempenho de uma atividade em saúde, 
como o fato de gerar lucro a um 
estabelecimento, por exemplo, não é mais 
que um efeito colateral que decorre 
naturalmente de uma atuação coerente, 
honesta e competente. Agora, depois de 
brevemente caracterizada a função do 
profissional de saúde, pensemos então no 
local, o espaço físico onde ele desenvolve 
seu trabalho. Seguramente que deve 
oferecer condições adequadas para que se 
alcancem os objetivos e nada pode 
desvirtuar estes objetivos em detrimento 
de resultados secundários, ou seja, precisa 
ser um estabelecimento de promoção de 
saúde. Essa pequena análise basta para 
que se possa concluir o óbvio. Aquilo que 
salta aos olhos. Que o estabelecimento de 
farmácia, como se encontra funcionando 
hoje, não passa de uma aberração 
medonha, uma incongruência, uma piada 
sem graça. Uma farmácia comercial, 
coorporativa, na qual o único e 
maquiavélico fim é o lucro sem limites 
acaba culminando fatalmente na  
descaracterização do espaço e na 
profunda desmoralização do profissional 
que atua como responsável, pois quando o 
paciente é tratado como cliente pelo 
farmacêutico se estabelece o caos de 
identidade, tanto de um como do outro, 
mas principalmente deste último. 
 A sensibilidade de que o 
medicamento não é um produto como 
qualquer outro se perde a cada dia. 
Progressivamente a indústria farmacêutica 
e as farmácias comerciais vendem a idéia 
do medicamento como solução para todos 
os males do ser humano. A propaganda de 
medicamentos é um fator importantíssimo 
para o êxito do modelo mercantilista da 
farmácia e, mesmo com o trabalho de 
fiscalização das propagandas 
desenvolvido pela ANVISA, muito do 
que é vinculado nos meios de 
comunicação continua sendo 

injustificável e alienante. Assim, 
homeopaticamente se vai inserindo e 
enraizando a cultura da medicalização na 
nossa sociedade.  Negligencia-se o fato de 
que os fármacos também podem causar 
danos, desencadear um novo problema de 
saúde e até mesmo levar o paciente à 
morte. Essa verdade nunca é mostrada, 
pior que isso, ela é escondida sob as 
cortinas da irresponsabilidade, da 
imoralidade e da ganância. O uso racional 
de medicamentos não é um bom negócio 
para quem só enxerga o lucro. Por isso os 
produtos usados na terapêutica se 
confundem com outros tais como pasta de 
dente ou chocolate. Quando se sabe que 
há farmácias no Brasil que comercializam 

ração pra cachorro, pneu de carro e até 
mesmo celas pra cavalo não fica difícil 
entender o por quê dessa indiferenciação 
qualitativa básica dos produtos 
farmacêuticos.  
 A lei ordinária 5991/1973 é clara 
ao designar a farmácia de dispensação 
como um estabelecimento comercial, o 
que, de certa forma, fornece amparo legal 
às atividades puramente comerciais dentro 
das farmácias e ainda dá margem à 
criação das chamadas “drugstores”, que, 
no Brasil, se transformaram em grandes 
supermercados. Existem hoje, muito 
profissionais farmacêuticos com formação 
insuficiente em relação ao que se espera 
para o desenvolvimento de um trabalho 
responsável e coerente dentro das 
farmácias de dispensação, principalmente 
em se tratando de conhecimentos 
relacionados à farmacologia, saúde 
pública e ética. As dificuldades 
financeiras que o piso salarial 
exageradamente baixo traz, faz com que 
os farmacêuticos firmem acordos 
incompatíveis com a prática correta da 
profissão, tais como receber comissão por 

venda de medicamentos e aceitar metas de 
venda mínima durante o mês. Na verdade 
a questão salarial pode ser vista como 
uma “bola de neve”, um círculo vicioso 
que se fecha inexoravelmente, pois se o 
farmacêutico não cumpre seu papel, a 
sociedade não sente a necessidade desse 
profissional, e se ela não sente essa 
necessidade (pelo fato de o próprio 
farmacêutico não se fazer importante), a 
profissão se desvaloriza cada vez mais.  
 Parece deveras urgente a 
necessidade de transformação dessa triste 
realidade. É bastante clara essa urgência. 
Mas como reverter esse processo 
patológico instalado no âmago da 
profissão? Como remediar essa ferida 

aberta e purulenta? Como transformar a 
farmácia em um verdadeiro 
estabelecimento de saúde? Para 
responder essas questões eu poderia 
usar aqui o termo “revolução”, mas 
prefiro não fazê-lo, pois, infelizmente, 
algumas pessoas são alérgicas a ele, e 
não objetivo causar desconforto ao 
leitor. Por isso opto por elaborar 
algumas sugestões que pretendem ser 
bastante encaminhativas.  
 Inicialmente é necessário 
pensar na questão jurídica. A lei 
ordinária 5991/1973 necessita 
urgentemente de uma reformulação 
geral, pois é ultrapassada e não se 
adeqüa às necessidades e à realidade 

atual. Uma lei que deixe claro que a 
farmácia é um estabelecimento onde se 
prestam serviços de saúde e que se presta 
unicamente a isso é preponderante para 
que as coisas comecem a melhorar. 
Entretanto, de nada adianta a lei existir se 
o profissional responsável pelo 
estabelecimento não estiver consciente do 
seu papel. A obrigatoriedade crua leva à 
heteronomia, que de nada adianta dentro 
do referido contexto. O farmacêutico que 
atua na farmácia precisa fazer valer o fato 
de ser um profissional liberal, exercer sua 
profissão com responsabilidade social e 
compromisso com o bem estar do 
paciente, livre dos acordos vis que o 
prendem à mediocridade e ao servilismo. 
Em se fazer necessário à sociedade, pode 
exigir uma remuneração digna e 
proporcional às suas responsabilidades, 
quando em regime de contrato de trabalho. 
As universidades, e mais especificamente 
os cursos de farmácia precisam discutir 
melhor a formação acadêmica, avaliar o 
currículo e estabelecer prioridades, 
estimular a discussão ética e política para 
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que possam formar, além de um 
profissional farmacêutico minimamente 
capaz de exercer a profissão, também um 
cidadão consciente e crítico, disposto a 
consertar aquilo que está errado e não 
apenas aceitar o que lhe é imposto. 
Campanhas de uso racional de 
medicamentos devem pipocar no país, 
pois é preciso mudar a cultura da 
medicalização imposta pelas grandes 
indústrias farmacêuticas. É necessário 
fazer o governo entender a importância 
disso, provar estatísticamente quanto os 
cofres públicos deixarão de gastar caso 
reduza-se a incidência de Problemas 
Relacionados aos Medicamentos (PRMs). 
Exigir (e este é um ponto bastante prático 
e fácil de se conseguir) que no espaço 
físico da farmácia haja um ambiente (uma 
“salinha”) que proporcione maior 
privacidade, para que o farmacêutico 
possa prestar atendimento em relação à 

farmacoterapia ou sanar as dúvidas do 
paciente, quando isso se fizer necessário. 
Ainda que polêmica, há também a idéia 
de que apenas farmacêuticos sejam 
proprietários de farmácia (é claro que para 
isso todos eles deveriam ser conscientes 
de suas obrigações), pois assim não 
haveria discordância em relação a que 
objetivos alcançar.  Depois de 
consolidada como estabelecimento de 
saúde, perdendo a sua característica 
lucrocentrista e comercial, a farmácia 
desempenharia uma função diretamente 
ligada à saúde pública, ainda que os 
medicamentos dispensados fossem 
comprados pelo paciente, e, portanto 
estaria exercendo um papel de cooperação 
direta com o estado em relação ao seu 
dever de prover saúde a toda a população. 
Sendo assim, é justo que essas farmácias 
sejam isentas de certos impostos que são 
inerentes aos estabelecimentos comerciais, 

até para que seja perfeitamente viável sua 
caracterização como um estabelecimento 
que não visa lucro e sim prestar um 
serviço de saúde com qualidade, 
compromisso e respeito à população.  
 Estes apontamentos carregam o 
pretenso propósito de estimular reflexões 
e ações em prol do objetivo de se 
transformar a farmácia e a saúde no Brasil. 
Nem de longe essa é uma tarefa simples 
de ser concretizada. Toda a transformação 
enfrenta a resistência conservadora que é 
própria do ser humano acomodado. Porém 
as sombrias décadas do conformismo, da 
inércia e da alienação já se foram. Seus 
resquícios são nuvens esparsas. A 
juventude que desabrocha sob o sol da 
nova liberdade exala o perfume da 
esperança de um mundo melhor. Em 
breve seremos um grande jardim. 

 

ENEF – DA COMPETÊNCIA TÉCNICA AO 
COMPROMISSO POLÍTICO 

Por Maurício, Annelise e Marineli 
No mês de julho ocorreu em 

Goiânia o XXXI Encontro Nacional dos 
Estudantes. O tema que norteou o 
encontro foi “Da competência técnica ao 
compromisso político”, a idéia foi mostrar 
que a técnica e a atitude política estão 
conectadas, ampliando a visão que temos 
desses conceitos e como eles estão 
relacionados. Na verdade a ação 
transformadora do compromisso político 
perde o seu rumo se não estiver amparada 
por um verdadeiro conhecimento. O 
desafio é conscientizar que um dos 
objetivos principais na formação 
profissional é aliar conhecimento com a 
construção de uma sociedade que consiga 
suprir as necessidades dos seus indivíduos.  

O evento esteve repleto de 
atividades, houve mini-cursos e oficinas, 
nas quais se discutiam assuntos ligados 
aos estudantes, como Movimento 
Estudantil, universidades privadas e 
política de cotas. Também ocorreu debate 
sobre a farmácia como estabelecimento de 
saúde ou um mero local de repasse de 
mercadorias. Outras questões importantes 
também foram discutidas, como a reforma 
curricular, educação, SUS e Fundações 
Estatais. 

Como não podia faltar 
descontração todos os dias após o 
encerramento das atividades havia o 
FecFarma, um espaço para conhecer 
pessoas de todos os lugares do Brasil. Os 
temas eram variados, festa “julhina”, pop 

rock e pagode, “Bar do goiano”, festa a 
fantasia e um típico churrasco gaúcho. 
Um dia foi reservado para o turismo, os 
locais escolhidos foram Pirinópolis, 
Caldas Novas e Goiânia. 

Um momento marcante para o 
encontro foi o ato público, no qual os 
estudantes saíram às ruas em uma grande 
passeata em defesa da valorização da 
profissão farmacêutica e também pela luta 
por um SUS de qualidade e que inclua a 
todos.  
 Isso foi apenas um pouquinho do 
que aconteceu... Ficou com vontade? Ano 
que vem tem mais e será em Campinas. 
Vamos?! 
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SETEMBRO 
05 a 07 – CoREEF-Sul 
(Maringá-PR) 
10 – Eleição para Reitor 
12 – Festa a Fantasia do 9º 
Período 
18 – Assembléia de 
Farmácia - ENADE 
21 – Espaço de Formação  
26 a 28 – Congresso de 
Estudantes da UFPR 

OUTUBRO 
11 e 12 – Interperíodos 
11 a 14 – CoNEEF – 
(Teresina-PI) 
15 – Dia d@ Professor 
17 – MetamorFarma-Festa a 
Fantasia Farmácia 
20 a 24 – Semana de 
Integração Ensino, Pesquisa 
e Extensão 
26 - Espaço de Formação 

NOVEMBRO 
01 e 02 – Curso científico  
05 a 08 – 2º Congresso de 
Farmácia de Maringá 
08 – Churrasco Verdurada e 
Farmóscar 
22 – Ultimo dia Letivo 
26 a 29 – Farmapolis-
Florianópolis  

FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO 
Um modelo de gestão privatista 

 
Por Lílian Odeli 
 Os Hospitais Universitários 
passam por uma crise desde a metade dos 
anos 90, as filas de espera para 
atendimento são enormes, faltam 
funcionários e a estrutura está precarizada. 
Em março de 2007 o Banco Mundial 
apresentou um relatório com avaliações e 
propostas para “aumentar a qualidade de 
gestão e racionalizar o gasto público do 
SUS” a pedido do Ministério da Saúde.  

Já em maio de 2007 o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MOPG) divulga um documento sobre 
Fundações Estatais que espelha 
conclusões similares as elaboradas pelo 
Banco Mundial e que posteriormente se 
tornou um Projeto de Lei Complementar 
(PLP, 92/2007). 

Esse projeto autoriza instituições 
privadas a participar da 
administração pública 
de diversas áreas como 
saúde, educação, 
assistência social, 
cultura, desporto, entre 
outras. Trocando em 
miúdos, o projeto 
transforma quase todas 
as dimensões da vida 
social em negócios, a 
medida que serviços 
essenciais à vida da população serão 
regidos pela lógica empresarial, ou seja, a 
lógica do lucro. O Estado torna-se 
mínimo para os direitos dos trabalhadores 
e máximo para a acumulação de capital 
por grandes empresários. 

Voltando aos Hospitais 
Universitários, o que as Fundações 
Estatais podem acarretar para os 
funcionários, usuários e estudantes? 

Os trabalhadores serão 
contratados via CLT (regime privado), o 
que não garante estabilidade no trabalho, 
já que pela CLT poder de contratar é 
poder de demitir. A alta rotatividade de 
funcionários encarece o serviço público, 
pois são necessários novos treinamentos 

constantemente. Este sistema de 
contratação fragiliza a organização dos 
trabalhadores e o potencial de crítica e 
oposição aos projetos que precarizam o 
trabalho. Além disso, a Fundação Estatal 
apresenta imunidade tributária e é isenta 
de contribuições para a seguridade social, 
o que futuramente pode gerar uma grande 
crise da previdência. 

Os usuários serão prejudicados a 
medida que vários serviços dentro dos 
hospitais poderão ser privatizados 
(consultas, exames, internamentos). Para 
os procedimentos realizados pelo SUS o 
atendimento será ainda mais demorado e 
sucateado. 

Devido à falta de funcionários, 
aumenta a exploração dos estudantes e 
residentes da área da saúde. Dentro do 
conceito de eficácia e eficiência para a 

iniciativa privada o que 
importa é a quantidade 
de atendimentos, o 
tempo dedicado ao 
ensino e aprendizagem 
junto com o paciente 
representa um menor 
número de 
procedimentos, o que 
não é interessante para a 
lógica privada. Nesse 
contexto, o HC deixa de 

ser um hospital escola. Além disso, os 
estudantes de universidades públicas 
podem perder campo de estágio, uma vez 
que os hospitais podem estabelecer 
melhores contratos de gestão com as 
universidades privadas. 

As Fundações Estatais são 
formas atualizadas de ações privatizantes 
de diferentes governos, são apenas 
subterfúgios para a transferência de 
responsabilidade do Estado com relação à 
saúde e diversas outras áreas para o setor 
privado, o que não condiz com o modelo 
de gestão do SUS e fere a Constituição 
Federal, uma vez que o setor público 
passa a atuar em complementação ao setor 
privado e não o contrário.  

É fundamental que seja garantido 
um maior financiamento público para os 
hospitais e que os demais prestadores de 
serviço da rede de saúde sejam 
fortalecidos, para que não haja sobrecarga 
em cima dos HU´s.  

O Fórum Popular de Saúde 
(FOPS) defende o SUS como sistema 
universal de qualidade, por isso luta 
contra as Fundações Estatais de Direito 
Privado. O FOPS promove toda semana 
atos no HC para dialogar com a 
população sobre essa tentativa do governo 
de privatizar um direito que é nosso. 
Participe você também, e confira no blog 
(www.fopspr.wordpress.com) o 
calendário de atividades completo. 

VEM PRA LUTA VOCE 
TAMBÉM!
 


