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IntroduÃ§Ã£o: A enfermagem brasileira construiu a partir de 1980 o â€œMovimento Participação", articulado ao
processo de redemocratização da sociedade. Esse movimento buscava romper com uma prática conservadora e
uma concepção idealista da enfermagem que tem contribuindo para legitimar projetos ideológicos que
escamoteiam desigualdades sociais (Germano, 2007; Almeida & Rocha, 1986; Silva, 1986). Como parte e
produto desse processo, foi necessário redefinir o compromisso social do ensino de enfermagem alinhados à
cidadania, ao direito à saúde e à justiça social.
Objetivos: O presente estudo buscou conhecer o â€œMovimento Participaçãoâ€• e o seu desdobramento para
a reorientação do ensino de enfermagem no Brasil.
Metodologia: Estudo qualitativo e biográfico construído a partir da narrativa de três enfermeiras do Estado do
Rio Grande do Norte/Brasil, reconhecidas nacionalmente pela seriedade, responsabilidade e compromisso com a
enfermagem e integrantes do Movimento Participação. Utilizou-se como técnica para construção dos dados a
entrevista semiestruturada. Após transcritas, as falas foram organizadas em temas, dentre os quais
â€œMovimento Participação e o Ensino de Enfermagemâ€•.
Resultados: O â€œMovimento Participaçãoâ€• constituiu-se em força organizada e comprometida com a
mudança, tendo por base o pensamento crítico e propositivo. Procurou traduzir os anseios da categoria na
construção coletiva de um plano de trabalho, materializado em novos documentos, projetos e políticas nacionais
e institucionais. A reorientação da formação em enfermagem assumiu centralidade na mudança, pois partia-se
da compreensão que a valorização do trabalho perpassava por uma maior e melhor qualificação profissional.
Ademais, defendiam a não neutralidade da formação em enfermagem, pois a mesma está articulada às
condições de vida e as necessidades de saúde dos usuários, bem como a necessidade de construir diretrizes
curriculares nacionais para formação em substituição ao currículo mínimo. Os novos projetos
político-pedagógicos deveriam considerar articulação entre o trabalho de enfermagem e a formação. Somado a
isso, era necessário construir uma política nacional de formação envolvendo educação e saúde, já que cabe ao
Sistema Único de Saúde a ordenação da formação de seus trabalhadores.
ConclusÃµes: O Movimento Participação foi um divisor na Enfermagem Brasileira, pois construiu novos saberes
e práticas que possibilitaram desvelar as determinações sociais, os interesses, as contradições, as relações de
poder que permeiam a organização da sociedade, a determinação social do processo saúde/doença, bem como
o trabalho, o conhecimento e a formação em saúde/enfermagem. Desse modo, contribuiu para uma ruptura
crítica sem precedentes com uma concepção idealista-funcional de enfermagem que orientava uma formação
tecnicista e acrítica que não contribui com a transformação dos processos desiguais, desumanos e excludentes.
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