
ENEBIO
Entidade Nacional dos Estudantes de BiologiaO consumo dessas substâncias remoto aos 

primórdios da humanidade, sendo exemplo disto, registros 
de que, por exemplo, o ópio e a cannabis já era usado no ano 
3000 a.C. No Brasil, somente a partir na década de 70 se 
verificou a introdução de um discurso, predominantemente 
sanitário-jurídico, no qual o uso indevido de drogas, além de 
atingir o usuário-enfermo, representava um PERIGO para 
toda a comunidade. No entanto, novas leis, por exemplo, a 
Lei 11.343/06, enfrenta o tema “drogas” de forma 
diferenciada passando a tratar o consumo de entorpecentes 
como fato de que ele incontestavelmente existe e cresce a cada 
dia e que, na verdade, não há perspectiva de estanque.

Essa situação foi aproveitada de maneira eficiente 
pelo Estado para reprimir a população através de seu maior 
instrumento coercitivo: a polícia. O tráfico de drogas não 
ocorre exclusivamente nas favelas, tampouco as drogas são 
produzidas lá. Sendo assim, o combate ao tráfico é um 
artifício para reprimir, criminalizar e exterminar a 
população pobre e excedente do país. Por outro lado o tráfico 
de drogas desempenha o papel do governo para as 
populações das favelas, ditando e executando as leis, que 
fornecem serviços de saúde, assistência, segurança, água, etc. 
O tráfico é um o poder paralelo ao Estado dentro do próprio 
Estado. Hoje qualquer pessoa pobre é um potencial 
BANDIDO diante do governo, da polícia e de algumas 
camadas da sociedade. Assim, é de grande importância para o 
Estado desempenhar um papel dúbio: no extermínio da 
população negra e pobre, e na sua ausência de prestação de 
serviços.

Estamos diante de uma perigosa problemática, 
através do discurso da “PAZ-ARMADA” tenta-se combater, o 
tráfico de drogas, gastando uma enorme quantia de 
$DINHEIRO$ em armamentos e munições para, de modo 
ineficiente, combater o tráfico. Ao invés de buscar 
tratamentos de redução de danos, amenizando as 
conseqüências das drogas proibidas e das legalizadas. Sendo 
que as drogas continuam ilícitas por grande influência da 
indústria bélica, ligada diretamente a disputas geopolíticas 
com caráter imperialista.

Percebendo as reais intenções de extermínio do 
Estado e sua importância geopolítica é que devemos 
incentivar o debate sobre a questão, entendendo sua 
complexidade. É necessário caminhar numa outra 
perspectiva que defenda a legalização das drogas como 
proposta de aniquilamento da criminalização da população 
negra e pobre das favelas e o próprio tráfico de drogas, 
suprindo efetivamente a demanda de serviços públicos para 
esta população, sejam eles moradores das favelas ou 
traficantes.

Mais do que propor alternativas, que devem ser 
construídas coletivamente de forma a minimizar os efeitos 
danosos das drogas, sem que para isso seus efeitos positivos 
(medicinais, criativos, sociais e mesmo industriais) sejam 
anulados, nossa intenção com essa contribuição é fomentar 
um debate praticamente inexistente não só no conjunto da 
sociedade brasileira quanto dentro do próprio MEBio, 
muitas vezes ainda atada não só a esquemas pré-concebidos 
que exatamente ela deveria combater, enquanto propositiva 
de um projeto alternativo de sociedade. Esperamos que as/os

 estudantes possam ser parte ativa desse necessário 
processo de reflexão/conscientização, passo importante na 
construção de um mundo mais livre, justo e sem opressões 
de qualquer espécie.

Rafael Terra e Lucas Johnen

Coletivo Viramundo

CABio UEL – Londrina - PR

Jornal da Enebio                                                                                Drogas                                                                                             Página 12

GESTÃO 2010/2011
AN's (Articulações Nacionais)
UEL – PR
UFSCAR – SP
UEPG - PR
UFRPE - PE

AR's (Articulações Regionais)
UFMT - MT (Centro-Oeste)
UFV – MG; ESALQ – SP; UFF - RJ(Sudeste)
UFC - CE (Nordeste)

GTP (Grupos de Trabalhos Permanente)
UFRPE - PE (Agroecologia)
UFRB/UFAL - BA (Universidade)
UFU - MG (Educação)
UEFS - BA (Meio Ambiente)
UFSJ/PUC Betim - MG (Arquivo Histórico)



Jornal da Enebio                                                                                 Índice                                                                                                 Página 2

Índice:

Apresentação .................................................................... 3

Contra as alterações do código florestal: Em defesa do 
povo e do meio ambiente! ............................................. 3

Contra os agrotóxicos! ................................................... 5

III CFA Compostagem? Bioconstrução? SAF's? 
Permacultura? A agroecologia é isso e muito mais! ...... 6

Sobre o Plano Nacional de Educação: um Breve 
histórico e considerações .......................................... 7

ENADE: Avaliação de quê(m)? Pra quê(m) ............... 8

Uma voz contra a opressão .......................................... 9

Sexualidade: conceitos, organização e luta. ............. 11

Drogas e agora? ............................................................. 11

 

mulheres unicamente. Tal igualdade só será possível através 
da luta de homens e mulheres unidos pela emancipação 
humana.

Raquel Bastos

Coletivo Viramundo

CABioUEL – Londrina – PR

Sexualidade: conceitos, 
organização e luta.

A atual fragilidade de uma postura respeitosa com relação às 
minorias sexuais, sobretudo na esquerda, traz consigo a 
necessidade de uma discussão com esse viés. É preciso 
reconhecer os diferentes sujeitos contidos nessas minorias. 
Além das mulheres, estão os homo e bissexuais, os 
transgêneros (indivíduos que possuem uma identidade de 
gênero diferente do seu sexo biológico) e transexuais (além de 
não se identificarem com o gênero correspondente ao sexo 
biológico, possuem uma identidade genital que também não 
corresponde a esse sexo biológico, realizando, quando 
possível, cirurgias de mudança de sexo).

A  f o rma ç ão  d a  s o c i e d ad e  p e rmane c e  
“heterossexualizante”, coibindo qualquer comportamento 
que se distancie do padrão heterossexual. A esse fator, 
denominamos heteronormatividade. É importante 
compreender que o preconceito contra as categorias 
minoritárias de uma sociedade hegemonizada pelo 
comportamento heterossexual não é uma coincidência, 
existindo uma intencionalidade, sobretudo na lógica 
capitalista, em se manter esse tipo de relação. O surgimento 
da propriedade privada nas sociedades “pré-históricas” foi 
um fator fundamental na mudança das relações sociais e 
sexuais, tornando o padrão da sociedade patriarcal ao invés de 
matriarcal. Esse fato criou um novo padrão de família 
(adotado até hoje) que inferioriza o papel feminino e 
desconsidera qualquer ato sexual que não tenha um valor 
reprodutivo. Sendo assim, sob a luz do capitalismo, a família 
cumpre com o papel de produzir mão de obra para o 
mercado, massacrando qualquer comportamento que vá de 
encontro a essa lógica.

Dentro dos princípios capitalistas, faz sentido 
apropriar-se do patriarcado, reproduzindo a lógica da 
opressão e criando uma falsa sensação de liberdade 
individual. É importante ressaltar que a liberdade defendida 
por esse sistema trata-se de uma liberdade de consumo, sendo 
difícil de pensar numa liberdade (sexual) plena dentro dessa 
lógica. Além da família e de instituições como as escolas e as 
igrejas, o capitalismo também se apropriou de bandeiras de 
luta, não sendo diferente com o Movimento LGBT, que 
surgiu numa perspectiva revolucionária e vem se perdendo 
em pautas cada vez mais corporativas. Nessa perspectiva, 
surge a política dos guetos, que causa nos homossexuais uma 
falsa sensação de liberdade, uma vez que essa “liberdade” tem 
um preço a ser pago.

O fim da homofobia e a manutenção do capitalismo 
são dois pontos necessariamente antagônicos. Embora 
alguns exemplos históricos de experiências do socialismo 
tenham demonstrado pouco respeito à questão da liberdade 
sexual (como em Cuba, por exemplo), o socialismo é o único 
sistema capaz de dar suporte a uma liberdade em seu sentido 
pleno, não sendo diferente com a liberdade sexual. As 
contradições da esquerda combativa só reforçam a 
necessidade da auto-organização do Movimento LGBT, uma 
vez que os homossexuais são os únicos capazes de formular 
sobre o preconceito vivido e sentido cotidianamente. A 
relação entre a burguesia e a manutenção de uma lógica 
patriarcal e homofóbica deve ser elevada ao nível de 
princípio na análise do movimento. A luta por uma 
sociedade sem classes é um pressuposto mais que necessário 
pelo fim da homofobia.

Túllio Dias da Silva Maia
Coletivo Cabeça de Frade – Universidade Federal de Sergipe – 
AJU

DROGAS, E AGORA?

Após a atitude violenta e repressora da Polícia 
Militar aos participantes da Marcha da Maconha, do dia 
21/05/2011, houve uma onda de marchas pela LIBERDADE 
DE EXPRESSÃO espalhadas por todo território nacional 
retomando o espaço público como espaço de debate. Dentro 
de um contexto social fortificado por estereótipos e 
impulsionado pelo senso comum da mídia, a 
descriminalização das drogas é tratada de maneira 
espetacularizada, rodeada de imagens e crenças que 
influenciam no modo de sentir o problema. Porém, antes de 
qualquer argumento, é necessário estarmos coerentes com 
um ponto crucial: O que são as drogas? 

Cotidianamente a droga é considerada uma 
substância que destrói a vida das pessoas e causa violência. 
Porém para nosso debate consideraremos somente como 
substâncias psicotrópicas, aquelas que agem sobre o Sistema 
Nervoso Central. Entre elas podemos citar a maconha, o 
álcool, heroína, nicotina, LSD, antidepressivos e etc. E não o 
senso comum considerando “drogas” apenas às 
psicotrópicas ilícitas, aquelas que não podem ser 
comercializadas. 
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 mesmo as existentes em propriedades particulares. 
Cria a Reserva Legal (RL), que é uma área localizada em 
uma propriedade ou posse rural em que se deve utilizar os 
recursos naturais de forma sustentável. Também estabelece as 
Áreas de Proteção Permanente (APPs), que são 
consideradas áreas frágeis, como margens de rios, nascentes, 
áreas com alta declividade, topos de morro, e que devem 
permanecer com a vegetação original. 

A despeito do que a bancada ruralista e os defensores 
dessas alterações do código dizem, a legislação ambiental 
atual não inviabiliza a agricultura nacional. O Código 
dificulta sim que o agronegócio, baseado em grandes 
latifúndios, monoculturas, no enorme uso de insumos e 
agrotóxicos, avance sobre as poucas áreas que nossa legislação 
ambiental preserva. No entanto ele permite que a pequena 
agricultura e a agricultura camponesa utilizem as áreas de 
preservação de modo produtivo, de forma integrada com as 
áreas de preservação. Na nova proposta  vários pontos da lei 
são flexibilizados, alguns deles são: 

Reserva Legal: áreas consideradas como pequena 
propriedade rural, que variam de 80 a 400 hectares 
dependendo da região do Brasil , não precisam mais 
recompor a reserva legal.Muitos latifundiários vão dividir 
suas grandes propriedades para não ter que ter reserva legal. 
Além disso, a Reserva Legal pode ser recomposta com até 
metade da área com plantas exóticas  e também pode ser 
compensada em outro Bioma, ou seja, no mesmo tipo de 
vegetação, mas em qualquer lugar do Brasil! Isso significa que 
uma empresa pode derrubar toda a vegetação de Cerrado em 
uma propriedade no

 Paraná e depois comprar uma terra no Maranhão, 
também de Cerrado, mais barata e com mais floresta de pé, 
provavelmente em posse de agricultores familiares e 
camponeses que conseguem produzir alimento mantendo a 
floresta e que serão obrigados a deixar a terra, e ainda esse 
latifundiário receberá benefícios por deixar a floresta de pé 
nesta área.

 Área de Preservação Permanente: áreas frágeis como 
várzeas e  veredas  deixam de ser APP, além das  reservas 
indígenas.As faixas de mata ciliar dos rios ficam menores, as 
matas envolta de lagos também e áreas de APP como topos de 
morro poderão ter atividade agropecuárias como criação de 
gado e plantação de eucaliptos.  Diminuir as áreas de 
Preservação Permanente significa diminuir as fontes de água 
para a população que já sofre com a falta de água em vários 
locais. Além disso, essa reforma facilita a ocupação urbana 
das áreas de APP, aumentando o risco de enchentes, 
desmoronamentos e também a ocupação por condomínios 
de luxo em áreas de mangue e restinga.

Área rural consolidada: transforma várias áreas que 
foram desmatadas ilegalmente e que hoje tem algum tipo de 
atividade agropecuária em áreas regularizadas, incluindo 
também em atividade rural consolidada o pousio.

Mas o que é Pousio? É basicamente o abandono de 
uma área que geralmente está degradada, para que o solo se 
recupere naturalmente depois de muito tempo. Isso é uma 
alteração muito grave e que vai aumentar a concentração 
fundiária! Para cumprir a função social, a terra além de estar 
de acordo com as leis ambientais e trabalhistas, precisa ser 
produtiva! Áreas que não são produtivas são passiveis de 
desapropriação para a reforma agrária. Tornando o pousio 
área rural consolidada, por tanto em produção, muitos 
latifúndios improdutivos não serão mais passiveis de 
desapropriação, as terras ficarão ainda mais concentradas, 
lembrando que o Brasil é o país com a maior concentração 
fundiária do mundo! 

Como se não bastasse, há ainda a anistia aos  
desmatadores , já que todos que cometeram crimes 
ambientais derrubando as áreas de mata em suas 
propriedades terão as multas e punições suspensas e poderão 
manter as áreas desmatadas ilegalmente com a produção 
agropecuária.

Jornal da Enebio                                                                    Código Florestal                                                                                      Página 4

evidentemente
alguns itens
deverão ser

cortados para 
que haja sua
aprovação!

 concretamente as condições da infraestrutura, projetos de 
pesquisa e extensão, compromisso social do curso, 
assistência estudantil, acervo bibliográfico, etc. Resumo da 
ópera, do “provão” até o ENADE dos dias de hoje, a 
avaliação dos cursos e instituições mudou pouquíssimo.

É comum e naturalizado em muitas IES, 
principalmente ás particulares, a realização de simulados do 
ENADE, ou algo do gênero, para “treinar” os estudantes a 
irem bem nas provas. O Assédio aos estudantes para que 
estes consigam resultados satisfatórios no exame é cada vez 
mais sintomático e percebido de várias formas, seja por 
prêmios oferecidos pela própria instituição, pelos 
resultados alcançados nestes simulados, ou por ameaças de 
retenção de diploma, e de perda do espaço no “mercado de 
trabalho”, quando os estudantes fazem campanha pelo 
boicote.

Não nos deixemos enganar, esses discursos são 
furados, a obrigatoriedade do ENADE é   quanto a presença 
no dia da prova; o boicote que proposto é colarmos o 
adesivo na prova e assinarmos a lista de presença; não é 
permitido a publicação de sua nota do ENADE em nenhum 
documento; em nenhuma seleção de emprego, pós-
graduação, concurso, etc. é exigido a nota do ENADE.

O Boicote e a Avaliação dos Cursos de Biologia

Com a aprovação do ENADE em 2004, o 
Movimento Estudantil, articulado pelo Fórum Nacional de  
Executivas e Federações de Curso (FENEX) começou a 
campanha pelo boicote ao ENADE, no sentido de não 
contribuir na legitimação da má qualidade e da privatização 
da educação. De lá até hoje o FENEX vem sendo realizado, 
sempre com a participação das executivas, no qual além do 
debate de outros temas do ME, o debate do ENADE 
continua.

A ENEBio participou nos dois últimos Fóruns que 
ocorreram em fevereiro em Porto Alegre-RS e no Rio de 
Janeiro-RJ em maio, onde foi realizada a avaliação da 
campanha do boicote do ano anterior e refletido  sobre o 
papel das executivas em proporem ações referentes ao 
ENADE para além do boicote, ou seja, uma proposta de 
avaliação institucional dos estudantes. Algumas executivas, 
como a ENECOS (Executiva Nacional de Estudantes de 
Comunicação Social), já vem realizando esse trabalho.

Enquanto estudantes de biologia é preciso organizar 
a campanha pelo boicote no seu local de estudo, organizar 
pelo CA, se possível, um debate no curso, articular com os 
outros cursos que também farão o ENADE para uma adesão 
ampla à campanha, pois não conseguiremos enfrentar os 
motivos da precarização da educação sem uma ampla 
mobilização, e por fim, não encerrar o debate da qualidade 
do curso depois que boicotarem a prova no dia 6 de 
novembro, organize entre vocês uma avaliação de verdade, 
existem materiais que podem ajudar nisso, a depender do 
resultado do boicote, insistam na presença de um avaliador 
na instituição e no curso, entregue a avaliação de vocês aos 
avaliadores com mobilização e se possível paralisação!

Vamos à luta estudantes, por uma Educação Pública, 
De Qualidade e Gratuita!

· Ciladas da “avaliação de desempenho”: o ENADE 
em questão - versão atualizada (outubro de 2006)- Antônio 
David.
· Cartilha ENADE – ENEBio – GTP  Universidade 
gestão 2009/2010 – USP.
· Cartilha de Avaliação dos Cursos – Executiva 
Nacional dos Estudantes de Comunicação Social 
(ENECOS).
· Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004.
· Decreto 5.773 de 09 de maio de 2006.
· Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 
2007, Consolidada na Versão Portaria Normativa nº 23, de 01 
de dezembro de 2010.
· Portaria Normativa nº 4, de 5 de agosto de 2008.

Luã Kramer de Oliveira
CABIO UFMT – Cuiabá

Uma voz contra a opressão

 Ao longo da história, a exploração do homem pelo 
homem é marcada por meio da imposição de diferenças e, a 
partir daí, seleciona alguns setores da sociedade para oprimir, 

como acontece 
c o m  
homossexua i s ,  

   negros e negras, 
i n d í g e n a s  e  
t a m b é m  a s  
mulheres. Não 
por coincidência, 
são esses setores 

que mais sofrem com baixos salários e desemprego.
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A proposta de reforma do código foi aprovada no 
plenário da Câmara dos Deputados Federais com uma 
emenda (º164) que tornou o projeto de lei ainda pior, mas 
isso não significa que perdemos essa batalha.Todos nós 
sabíamos que a correlação de forças era muito 
desequilibrada para o lado daqueles que querem flexibilizar 
nossa legislação ambiental e que provavelmente a votação 
seria como foi. Mas precisamos analisar o que virá pela 
frente: o projeto agora está no Senado, passará por pelo 
menos 3 comissões incluindo a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
(CMA) e a tramitação, diferentemente do que ocorreu na 
Câmara com apenas uma comissão especial, não será tão 
rápida como querem os defensores do (agro)negócio. Além 
disso, o governo adiou o decreto que regulamenta a Lei de 
Crimes Ambientais que entraria em vigor em junho e 
motivou a extrema rapidez da votação na Câmara, para 11 de 
dezembro de 2011. 

Caso o projeto seja aprovado no Senado 
(provavelmente com alguma alteração) terá que voltar para a 
Câmara para só depois ir pra a mesa da presidenta. Lá ainda 
existe a possibilidade de veto de alguma parte do texto e 
depois de sancionado ainda pode sofrer ações diretas de 
inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (o que 
o Ministério Público Federal já sinalizou que fará).

 Mas, mais importante que qualquer instância 
institucional em que o projeto terá que passar, nossa maior 
força será a pressão popular. Sabemos que o povo não quer 
essa reforma e se estiver mobilizado, conseguiremos barrar 
essa manobra dos ruralistas.   Teremos tempo para nos 
organizar, se articular melhor e também massificar mais 
essa pauta, levando em conta os contextos de cada região do 
Brasil e também priorizando as ações nos Estados, em 
cidades estratégicas em que estamos  inseridos, buscando 
alianças com outros grupos e organizações que também 
estão mobilizados.

Contra os agrotóxicos!

No ultimo ano , participamos de uma seminário de 
3 dias, juntamente com uma série de organizações nacionais 
e internacionais,   realizado na Escola Nacional Florestan 
Fernandes sobre os agrotóxicos. Desde então, vimos na 
mídia

em geral , nas pesquisas e na ação dos movimentos sociais , 
uma serie de denuncias acerca dos malefícios causados pelos 
agrotóxicos a saude humana e ao meio ambiente em geral.

A questão é séria e preocupante.O cidadão brasileiro 
quando adquire um produto no supermercado  talvez não 
faça ideia dos riscos que está correndo de consumir um 
produto que fará mal à sua saúde a médio e longo prazo, e a 
história por traz de cada alimento.

Dados divulgados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) comprovam que diversos tipos 
de alimentos ainda contam com resíduos de agrotóxicos 
extremamente deletérios à saúde humana. O problema reflete 
a colocação do Brasil num ranking que chama a atenção pela 
seriedade do assunto; o país é o primeiro no mundo a 
alimentar o mercado de agrotóxicos.

Letícia Silvia, gerente de normatização da Anvisa 
ressalta que durante uma coleta de alimentos inspecionados 
pelo órgão no ano de 2009 foram detectados a presença dos 
produtos químicos em vários alimentos, como por exemplo; 
arroz, feijão, batata, cebola, pimentão, entre outros. Segundo 
ela, só o pimentão produzido no Paraná chegou a apresentar 
80% de resíduos tóxicos. Outros alimentos como morango e 
uva apontaram 50% a 56% da presença dos venenos.

Alem disso, outro dado que ganhou certa 
repercussão na mídia pela gravidade do problema, um estudo 
levantado pelo órgão no município de Lucas do Rio Verde 
(MT) onde a produção de soja é predominante no meio 
agrícola, foram constatados a presença de resíduos tóxicos 
até mesmo na água da chuva. "Essa preocupação com a 
contaminação da água é outra questão muito séria que 
devemos observar. Os estudos feitos nessa cidade chegaram a
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Assim a gente
desmata para fazer

pasto e ningu[em
desconfia

a gente precisa
tomar cuidado

com os
agrotóxicos

eu não uso
agro

ENADE: Avaliação de quê(m)? Pra 
quê(m)

2011 é ano de ENADE (Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes) para os cursos de Ciências Biológicas do 
país, e mais uma vez é hora retomarmos o debate desta 
“avaliação” na ENEBio.

Legalmente o ENADE é pra ser uma “avaliação de 
desempenho dos estudantes dos cursos de graduação” 
previsto no SINAES (Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior – Lei 10.861/2004). A aplicação deste exame 
nos remete a algumas questões: qual a finalidade de uma  avaliação 
do “desempenho” dos estudantes? O desempenho do estudante já não é 
avaliado cotidianamente durante o curso todo? Um exame padronizado 
nacionalmente consegue avaliar melhor do que os processos de avaliação 
realizados durante o curso? De que forma esse tipo de exame serve como 
indicador de qualidade das Instituições de Ensino Superior (IES)? 

Essa nuvem de interrogações começa e ficar mais 
clara quando buscamos o objetivo do exame, o contexto da 
aprovação do SINAES e o (re)surgimento do ENADE.  
Anteriormente ao SINAES os cursos eram avaliados e 
reconhecidos somente pelo “Provão” (Lei 9.131/95) e 
quando a média do resultado dos estudantes de um 
determinado curso atingiam um resultado satisfatório, o 
curso mantinha-se reconhecido. Desde aquele tempo o 
Movimento Estudantil (ME) organizava boicotes ao 
“Provão”, pois entendiam que esse tipo de avaliação 
legitimava o ensino superior de má qualidade oferecido pelas 
instituições públicas e principalmente privadas, que 
cresciam e continuam a crescer vertiginosamente. 
Boicotavam também por compreender que o rankeamento do 
resultado do “provão” era usado como marketing para as 
empresas de educação superior como forma de atrair 
consumidores e elevar o preço de sua mercadoria, a educação. 
Em conjunto com os servidores técnicos e docentes o ME 
pautava uma avaliação que contemplasse elementos 
institucionais, como infraestrutura, acervo bibliográfico, 
quadro de funcionários técnicos e docentes, projetos de 
pesquisa e extensão, compromisso social, assistência 
estudantil, entre outros. 

O SINAES foi apresentado pelo governo (MP 
147/03) como uma forma de “superação” do “provão”, pois 

apresentava em sua formulação a avaliação institucional e 
de cursos, sem a aplicação da avaliação dos estudantes. 
Mesmo sem o aspecto da avaliação dos estudantes, o 
SINAES ainda continha em seu conteúdo a atribuição de 
“notas” ás IES e cursos, permitindo que as IES se 
utilizassem destas notas de forma publicitária. O ENADE 
surge no SINAES durante a tramitação do SINAES no 
Congresso para sua aprovação enquanto lei, desta forma 
ressurgindo o mesmo “provão”,  com outro nome, 
ENADE, e pequenas mudanças na aplicação, mas com a 
mesma lógica.

Existem vários elementos a serem discutidos no 
ENADE, mas cabe ressaltar um emblemático, a 
possibilidade de PREMIAÇÃO para os estudantes com 
melhor desempenho no ENADE, previsto no Art. 5º da lei. 
Neste aspecto demarca claramente o interesse do mercado 
da educação em promover uma competitividade entre os 
estudantes para buscarem maiores notas, pois em 
universidades particulares, quem não apresenta uma boa 
nota perde a bolsa, e segue a mesma lógica em caso  de 
dependência, as matérias extras requer um pagamento 
extra. No caso das públicas a reitoria não garante 
assistência estudantil se não houver um “bom 
desempenho”, direcionando o estudante na busca daquilo 
que a empresa do ensino superior exige.

Curioso perceber que a aprovação do 
SINAES/ENADE em 2004 antecipou e aprovação do 
Decreto do REUNI (Decreto 6.096/2007), que possui 
como objetivo a expansão e reestruturação das 
Universidades Federais, para uma Universidade que preza 
a metas de taxa de conclusão de cursos a 90%, ao aumento 
do coeficiente professor/aluno de 12 para 18, e ao aumento 
de vagas sem a estrutura e financiamento adequado.

No SINAES não ficava claro qual era o peso de 
cada avaliação (instituição, curso e estudante) no 
reconhecimento dos cursos e IES. Isso só vai ficar 
claramente regulamentado na Portaria Normativa n° 40, de 
12/12/2007, que no caso dos cursos é criado o termo CPC 
(Conceito Preliminar do Curso). O CPC é a nota do 
ENADE, sendo que, se esta nota no curso for maior que 3, 
pode-se dispensar a avaliação in loco para revalidar seu 
reconhecimento, ou seja, dispensar a presença dos 
avaliadores no local de estudo para visualizar
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a p o n t a r  

uma porcentagem de 
agrotóxicos até mesmo no 
ar de algumas escolas e 
também no leite materno 
 das mulheres que vivem 
próximo às lavouras", diz 

Letícia.
  Portanto, esses 
d a d o s  n o s  
mostram o quão 

alarmante  
s e  m o s t r a  o  

quadro  de intoxicações , com as raras pesquisas que são 
realizadas nesse sentido, e o quão perverso e esse modo de 
produção no campo que afeta diretamente toda a população 
do campo e da cidade, e ainda trazendo incalculáveis danos 
aos corpos d'água, reservatórios, solo e sua biota, fauna e 
flora.
Desde então,  estamos compondo juntamente com muitas 
outras entidades e movimentos do Brasil todo , uma 
Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida , 
que propõe um outro modelo de produção, fortalecendo a 
agricultura familiar, camponesa e agroecológica, alem de ser 
uma forma de crítica ao modelo do agronegócio, que expulsa 
famílias do campo, gerando estrondosos lucros para 
pouquíssimas empresas transnacionais e usa uma enorme 
quantidade de agrotóxicos. A Campanha foi lançada 
oficialmente no dia 7 de Abril em Brasília, numa marcha que
 também foi um protesto contra as alterações do Código 
Florestal, e assim,  algumas escolas da ENEBio, como em 
Aracaju, Cuiabá, São Carlos , e outras realizaram e 
participaram de algumas atividades da Campanha, como os 
Seminários de formação sobre os agrotóxicos, atividades de 
agitação nos Restaurantes Universitários, exibição de filmes, 
e outras.

Portanto, entendendo que o ponto central do 
trabalho com as campanhas e o inimigo é o mesmo, nosso 
objetivo é trabalhar fazendo a denuncia, articulando com os 
movimentos sociais e nos empenhar para que nossos 
coletivos e centros acadêmicos contribuam para o debate, 
formação e agitação dessas questões nas escolas e nas cidades.

Por fim, alguns materiais estão sendo produzidos 
pela coordenação da campanha, a qual estamos inseridos, 
como cartazes, cartilhas de formação para militância, vídeo 
documentário, folders, etc, que devem ser utilizados para 
nossos trabalhos. Esses materiais , na medida em que forem 
sendo produzidos e disponibilizados, chegarão a todas as 
escolas nos encontros, reuniões e cursos.Contudo, podemos 
contar já com os materiais já produzidos, sendo alguns deles 
encontrados no blog www.cnenebio.wordpress.com. Fica a 
lembrança também de registrarmos através de fotos e relatos 
sobra as atividades, para que consigamos trocar as 
experiências sobre nossas atividades! Um grande abraço!

Igor de Nadai e Diogão

Coletivo Malungo Ufscar – São Carlos SP

III CFA
Compostagem? Bioconstrução? 

SAF's? Permacultura? A 
agroecologia é isso e muito mais!

A agroecologia  vem ganhando espaço na sociedade, muitas 
vezes associada a temas do momento, como o combate ao 
aquecimento global. Mas os problemas que ela busca 
solucionar vão além da preservação ambiental ou da 
produção de alimentos saudáveis. Afinal, ao falarmos de 
meio ambiente, não podemos deixar de lado questões como 
a distribuição de terras e a soberania alimentar dos povos. 
Uma boa oportunidade para o estudante de biologia 
conhecer as várias dimensões dessa ideia aconteceu no 
começo de maio, entre os dias 08 e 14, quando foi realizada, 
no assentamento Vida Nova, em Barra do Piraí (RJ), a 
terceira edição do Curso Nacional de Formação em 
Agroecologia – mais conhecido como III CFA.  

Fazia frio na serra fluminense quando os cerca de 60 
estudantes, vindos de universidades de todas as regiões do 
Brasil, começaram a chegar no centro de formação do 
assentamento do MST para dar início a uma semana de 
estudo e troca de experiências. A diversidade foi a marca do 
grupo que se formou, composto desde por calouros 
interessados no assunto até pelos estudantes que 
procuravam aprofundar seus conhecimentos e passar o que 
já aprenderam nas práticas de seus grupos de agroecologia. A 
organização do encontro, formada pela ABEEF, ENEBio e 
FEAB, também dava, por sua variedade, uma mostra dos 
diferentes olhares que seriam direcionados ao tema.  

Em palestras, debates,rodas para troca de 
experiências, oficinas e exibição de filmes, os participantes 
puderam entrar em contato com a somatória de visões sobre 
a agroecologia a que o curso se propunha. Quem esteve 
presente pode perceber que não é possível pensar em 
agroecologia pra valer sem deixar reflexões sobre política, 
história e sociedade de lado. Dessa forma, no CFA o 
estudante pode entender melhor a proposta da agroecologia 
para a produção de alimentos e como ela pode se tornar peça 

fundamental no combate à insegurança alimentar, 
que afeta no Brasil um terço de sua população. 

E quando o papo ganha importância, quem tá na 
roda não deixa de falar em outros problemas de nosso país. 
Por exemplo, as monoculturas do agronegócio, os 
transgênicos e os agrotóxicos, que vão na contra mão da 
preservação e do equilíbrio ambiental defendido pela

 agroecologia. Nesse sentido, falou-se também sobre 
os impactos negativos da Revolução Verde e do modelo 
agrícola imposto não só ao Brasil mas à América Latina, 
África e Ásia.  

O lugar em que o curso foi realizado, a sede de um 
assentamento do MST, propiciou um aprofundamento na 
discussão sobre as relações entre a agroecologia e a 
agricultura familiar. Os estudantes se organizaram para 
realizar trabalhos de melhorias na estrutura do local. Na 
ajuda voluntária, foi consertada a porteira, construído um 
minhocário e um telhado para o fogão a lenha. 

Com o desenrolar da semana, o que ia se tornando 
claro para todos é que a agroecologia é um processo em 
construção. O CFA, com as ferramentas de um saber 
construído coletivamente,  propiciou uma leitura crítica da 
realidade, contribuindo para a formação de sujeitos capazes 
de intervir de maneira transformadora na sociedade. 

Entre tantas atividades, uma noite cultural brindou 
a semana com boa música, dança e apresentações artísticas.  
Difícil é pensar na melhor imagem para resumir esse III CFA. 
Em tempos em que ecologia virou moda, fica o exemplo do 
seu Zé Ferreira, agricultor assentado que aprendeu na prática 
a fazer sistemas agroflorestais, onde ele consegue conciliar 
recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e produção 
agrícola. Quem quiser conhecer antes que chegue o próximo 
CFA, pode visitar o blog do seu Zé Ferreira, em: 
http://agroflorestaferreira.blogspot.com/

Bárbara Lopes
Coletivo Malungo UFSCAR – São Carlos SP

Sobre o Plano Nacional de 
Educação: um Breve histórico e 

considerações

A Educação se define como um processo de atuação de 
uma comunidade sobre o desenvolvimento do indivíduo 

afim de que ele possa atuar em uma sociedade pronta para 
a busca dos objetivos que visam a coletividade.

Para realizar uma análise minuciosa de um breve 
momento histórico da educação neste país, faz-se necessária 
muita dedicação e leitura, mas este compilado tem como 
objetivo iniciar a complexa discussão de nosso sistema 
educacional e o desenvolvimento de seus documentos. 

Realizadas algumas análises destes documentos 
referentes ao nosso sistema escolar, enxerga-se em nossa 
história a ausência de compromisso na relação entre União, 
Sociedade e Educação. Um exemplo de tal julgamento é o 
ensino superior mostrar-se mais importante, já em 1823, com 
a criação das universidades de São Paulo e Olinda, e no 
mesmo ano o projeto que delegava às províncias, a educação 
da mocidade, não foi aprovado. O que dizer, então, de um 
Estado que aceita e delibera a gratuidade da instrução 
primária a todos os cidadãos, mas não assume-a como dever? 
(Refiro-me aqui à Constituição brasileira de 1824.)

Final do século XVIII, concomitante ao (y não “com

 
o”, Lindusque!) período da proclamação da República 
brasileira, surgem as primeiras idéias de um plano que 
tratasse da educação para todo o território nacional. Com o 
delineamento do contexto social, político e econômico da 
República, a Educação emerge, trazendo consigo a 
necessidade da construção de um alicerce para o 
desenvolvimento do país. 

Início da década de 30, século XIX, um grupo de 
homens e mulheres lançou um manifesto ao povo e ao 
governo: “Manifesto dos pioneiros da Educação”, com o 
objetivo de reconstruir as bases educacionais, atribuindo-lhes 
um sentido unitário e de bases científicas. Tal documento 
conseguiu deliberar, devido sua grande repercussão, a 
inclusão de um artigo na Constituição brasileira de 1934, o 
qual deixava na competência da União o desenvolvimento 
do Plano Nacional de Educação (PNE). 

O primeiro PNE surgiu em 1962, caracterizando-se 
por ser um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a 
serem alcançadas num prazo determinado. O referido 
documento tem por objetivo organizar prioridades e traçar 
diretrizes e metas para a Educação no Brasil, com um prazo 
de dez anos, para que todas as metas sejam cumpridas em 
todas as etapas do ciclo escolar. 

Discutir o Plano Nacional não é uma tarefa simples, 
fazem-se necessárias amplas discussões e pesquisa intensiva 
na área, pois tange pautas de íntima ligação a interesses 
políticos, sobre o financiamento educacional, números da 
evasão escolar, entre outras pautas, ou seja, está 
substancialmente enraizado com a política pública 
brasileira.  Nos encontramos em um período significativo 
em nossa atual conjuntura, o novo PNE que abrangerá os 
anos de 2011 a 2020 será colocado em prática, cabe a nós 
estudantes da educação, além de cidadãos, debater e deliberar 
funções a nossa entidade.

Pedro Henrique Parada Ferrari

Diretório Acadêmico Charles Darwin
Universidade Federal de Uberlândia - MG
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Em diversos espaços da sociedade moderna 
acontecem inúmeros casos de opressões, para além do espaço 
do trabalho. Fica evidente no caso do restrito acesso às 
políticas públicas e direitos sociais, como por exemplo, a falta 
de atendimento adequado à saúde, o deficitário acesso à 
educação, que negam as suas identificações culturais 
específicas. 

Estes debates são igualmente importantes em 
relação qualquer outro tema, pois antes de futuros 
biólogos somos seres humanos e vivemos em uma 
sociedade que representa a desigualdade e exploração 
em todos os sentidos.  Precisamos cada vez mais nos atentar 
a estas discussões, assim como construir uma nova prática 
nos espaços em que estamos inseridos (C.A.s/D.As e 
Coletivos), travar a luta contra o preconceito, contra a 
descriminalização e  o extermínio. Sendo que devemos dar 
bastante destaque neste último, pois para lutar por um 
mundo justo, diverso e realmente democrático é preciso, 
antes de tudo, estar vivo

E nós mulheres?

As condições de liberdade e os direitos da mulher já 
foram muito mais restritos do que vivemos hoje. Obtivemos 
alguns avanços, porém, a realidade de muitas mulheres no 
Brasil e no mundo, mostra que algumas conquistas não são 
para todas. Ouvimos falar em igualdade de gêneros e que a
mulher alcançou seu lugar na sociedade. Mas que lugar é esse? Essa 
igualdade entre homens e mulheres acontece de 
fato?Igualdade essa um tanto questionável, sendo que sempre 
a mulher é a responsável por cuidar da casa e dos filhos. Mas 
quando falamos em mercado de trabalho, onde 
conquistamos um lugar, os números revelam a verdadeira face 
deste sistema: as mulheres constituem 70% dos mais pobres 
no mundo e nos últimos 20 anos o número de mulheres que 

 

vivem abaixo da linha de pobreza cresceu 50%; no 
Brasil, o preço da hora de trabalho de uma mulher chega a 
custar 14,3% a menos do que aquela paga a um homem. O 
mais curioso, é que na impossibilidade da mulher cumprir 
sozinha as tarefas domésticas, ela recorre a uma outra mulher, 
determinando mais um eixo de exploração, com mais 
trabalhos precarizados e de baixos salários.

Quando tocamos na questão da violência, muitas 
vezes, é confundida com um problema individual, pontual e 
de foro íntimo, na qual o Estado não deve intervir. Mas 
quando olhamos para a atual situação uma mulher sofre 
violência doméstica a cada 15 minutos e 1 LGBT é morta a 
cada dois dias, tratar-se de um grave problema social a ser 
combatido. Mesmo com a Lei Maria da Penha, cuja verba 
sofreu um corte de 75% 3 dias após sua aprovação, é 
importante ressaltar que, desde sua implementação, os 
casos de violência doméstica não reduziram.

E sobe a descriminalização do aborto? Nós 
paramos para debater isto a fundo e realmente entender 
todos os processos que o cercam? Trata-se de uma discussão 
necessária a se fazer quando o número de abortos 
realizados por ano passa de um milhão, só no Brasil. 
Muitas mulheres morrem vítimas de complicações 
resultantes de procedimentos clandestinos! 

Infelizmente na Universidade não é diferente. Esta 
como espaço do saber, da 
emancipação e do 
questionamento  da sociedade, 
deveria abordar com 
profundidade a questão de 
gênero e por em prática políticas  
fundamentais de assistência 
estudantil, tais como auxilio quanto  
ao parto e acompanhamento no 
hospital da universidade 
para mãe e filho; licença 
maternidade no caso dos 
estágios ; extensão dos horários  
e prazos para entrega de trabalhos; 
refeição para filhos no bandejão; 

creches para mães estudantes. 

É necessário compreender que a opressão feminina 
não se iniciou em decorrência do capitalismo e nem há 
garantias de que terminará com o fim de mesmo.  A nossa 
luta por uma sociedade mais justa baseada na equidade e 
que considere as especificidades das mulheres e das outras 
minorias oprimidas deve ir além da luta pela 
transformação da sociedade. O movimento estudantil 
como um todo está incluso neste processo de emancipação 
das mulheres, por uma igualdade de gêneros substancial, e 
não apenas aparente como vivemos hoje, que ultrapassa 
questões referentes às
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Olá enebianos e enebianas de todo 
Brasil!!!

A Entidade Nacional de Estudantes de Biologia      
(ENEBio) tem um histórico de organização no 
Movimento Estudantil que remonta o fim da década de 
1980, mas foi reformulada e refundada nos moldes atuais no 
ENEB de 2007, em Viçosa – MG . Desde então, a ENEBio 
reconhece em sua carta de princípios o desacordo dos 
estudantes de Biologia do Brasil com a exploração do 
homem pelo homem e da natureza pelo homem nos moldes 
de desenvolvimentos propostos, por sistemas como o 
capitalismo, bem como qualquer forma de  mercantilização 
de recursos naturais, pessoas e valores. A Entidade então se 
propõe a promover a luta pela superação desse modelo social, 
articulando discussões pertinentes à formação do sujeito 
biólogo, dentro dessa perspectiva, para que cada vez mais 
estudantes possam ser protagonistas da transformação que 
queremos para nossa sociedade, com visão e posicionamento 
político críticos a respeito dos fatos do Brasil e do mundo.

Para promover uma maior troca de experiências e 
massificar nossas discussões, além de proporcionar o 
estabelecimento de relações de amizade e companheirismo, 
todos os anos a ENEBio organiza o Encontro Nacional de 
Estudantes de Biologia (ENEB) e os EREBs ( Encontros 
Regionais de Estudantes de Biologia), onde também 
deliberamos os rumos da Entidade. Além disso, tentado 
garantir que os futuros biólogos e biólogas tenham uma 
formação crítica mais aprofundada sobre temas importantes 
para a transformação social, e sobre alternativas ao modelo 
de produção vigente, a Entidade organiza CFPBios (Cursos 
de Formação Política da Biologia), EIVs em diversos estados ( 
Estágios Interdisciplinares de Vivência), e o CFA ( Curso de 
Formação em Agroecologia). 

Nesses espaços e em outros, tem sido muito 
importante a aproximação e as parcerias da ENEBio com 
alguns Movimentos Sociais Populares, em especial com 
componentes da Via Campesina, e com outras executivas de 
curso, como a FEAB (Federação dos Estudantes de 
Agronomia do Brasil) e a ABEEF ( Associação Brasileira de 
Estudante de Engenharia Florestal). Essa aproximação 
mostra uma identificação cada vez maior da nossa Entidade 
com as causas populares e o Povo brasileiro em suas lutas. 
Um bom exemplo disso é a construção de nossa Campanha 
Nacional,  que combate as mudanças do Código

 Florestal Brasileiro, e da Campanha Permanente Contra o 
Uso de Agrotóxicos e Pela Vida, ambas resultados da 
vontade dos estudantes de Biologia de discutir esses temas, 
mas também da parceria com o movimentos sociais.

A Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 
representa os estudantes de biologia do Brasil que se 
identificam com a luta pela transformação da sociedade, 
para que vivamos num mundo mais justo e sustentável, com 
maior eqüidade social e onde reconheçamos o ser humano 
como integrante da natureza e agente transformador da 
mesma, e convida a todos e todas as estudantes de biologia 
de nosso país,  a lutar!

Jedi Ribeiro
Coletivo Malungo UFSCAR – São Carlos SP

Contra as alterações do 
código florestal: Em defesa do 

povo e do meio ambiente! 

Há algum tempo a ENEBio desenvolve anualmente uma 
Campanha Nacional.  A campanha possibilita que a 
Entidade possa debater, aprofundar e atuar sobre um tema 
de maneira centralizada e unificada em todo país, podendo 
assim acumular mais forças de luta para influir sobre esse 
tema. Em 2010, tocamos a Campanha contra a 
Mercantilização da Educação e em 2011 estamos com a 
temática do Código Florestal. 

A “Campanha Nacional Contra as alterações do 
Código Florestal. Em defesa do Povo. Em defesa do 
Meio Ambiente.” foi lançando no começo do ano e a 
ENEBio se coloca contrária a proposta de alteração do 
código, que foi elabora e é defendida pelos ruralistas, pois vê 
nela o avanço e reprodução de um modelo de relação com o 
ambiente que é predatório e socialmente injusto. A 
discussão da reforma do Código Florestal não se encerra 
nela mesma. Ela nos dá a chance de explicitar a disputa de 
modelos para o campo e para a sociedade brasileira como 
um todo. 

O Código Florestal brasileiro (Lei Nº 4.771/1965) é 
uma das bases da legislação ambiental do país. Ele determina 
que as florestas são bens de interesse comum da sociedade,


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

