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EM DEFESA DA QUALIDADE DE ENSINO
Historicamente, a educação brasileira não tem sido 

acessível a todos/as. Tem sim apresentado uma natureza 

elitista, para uma minoria “capacitada” intelectual e cultural-

mente. De início, com a formação universitária restrita a 

altos funcionários da Igreja e da Coroa e aos filhos dos 

grandes latifundiários nas instituições européias e, poste-

riormente, com o surgimento das universidades brasileiras, 

criadas para atender às demandas de uma elite local.

A criação dessas universidades no Brasil carac-

terizou o início da participação do país no jogo glo-

bal de novas regras: “O poder tem quem gera co-

nhecimento”, o novo estágio da economia mundial.

Passou-se, desde então, a buscar tal conhecimen-

to de forma cada vez mais intensa, avaliando-se que, 

dessa forma, nosso país poderia vir a superar suas de-

ficiências, transpor seus obstáculos e galgar um patamar 

diferente. Residiria aí a possibilidade de posicionar-se 

lado a lado de outras potências intelectuais do mundo.

Contudo, nessa corrida pelo conhecimento, na qual nós, 

estudantes universitários, estamos inseridos, esbarra-se com a 

percepção da realidade dos países ditos emergentes. Com os 

seus contextos particulares, com os embaraços, barreiras e di-

ficuldades que emergem das nossas condições de “subdesen-

volvimento”, naturalmente diferente das vivenciadas por outros 

países, já passados por degraus históricos que jamais passa-

remos. Essa expectativa de equiparação é, portanto, ilusória. 

A partir dessa reflexão, a análise que fazemos é que 

a educação deveria, essencialmente, primar pela formação 

de indivíduos que pensem soluções para os problemas 

vivenciados, com os quais, por incontáveis vezes, nos 

deparamos e primar também pela formação de indivíduos 

que integrem a sua ação local a uma percepção global, 

através de um ensino contextualizado com a realidade, 

capaz de formar sujeitos críticos e atuantes. Que aten-

dam às demandas da sociedade e produzam conhecimento 

para a melhoria das nossas condições de vida, tendo, por 

fim, o equilíbrio natural. O conceito de qualidade de ensi-

no referenda-se compreendendo que muito mais úteis são 

os conhecimentos válidos para o nosso progresso social.

Infelizmente, diferente do que propomos, a conjuntu-

ra da educação brasileira, hoje, é outra. Diametralmente 

oposta ao que ansiamos. A carência de políticas públicas 

adequadas e condizentes com essa “essência” por nós 

defendida gerou grandes perdas para as universidades bra-

sileiras. A educação tem sido feita por decretos, excluíndo-

se qualquer proposta de construção que dialogue com 

a sociedade visando atender as suas reais necessidades.

Tais condutas traçam o desenho de uma situação 

marcada por problemáticas relativas à infra-estrutura ina-

dequada, à injusta remuneração dos docentes, ao baixo 

número de contratações, à conseqüente sobrecarga do re-

gime de trabalho dos professores, à carência de verbas 

específicas para a assistência estudantil, ao desequilíbrio 

de importâncias dada ás bases que fundamentam o tri-

pé da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão.

Além de tudo isso, como se já não fosse o bas-

tante, tem-se procurado implementar reformas que só 

maximizarão essas dificuldades já existentes e que co-

locarão em risco ainda maior a qualidade do ensino.

Através dessas reformas, potencializam-se as possibi-

lidades de predominar uma educação superior massificante, 

cujo valor centra-se mais no diploma que no aprendizado 

em si, onde a prática da aprovação pela aprovação há de 

achar conforto, como já ocorre em outros níveis de ensino.

As propostas de expansão vindas dessas reformas, pelo 
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próprio formato em que foram elaboradas, caracterizam um 

crescimento desenfreado e irresponsável. Quer-se aumentar 

o número de vagas e criar novos cursos sem se possuir 

infra-estrutura adequada para tanto, sem se oferecer condi-

ções de trabalho dignas para os docentes. Aumentando o 

regime de trabalho dos mesmos, poderá vir a diminuir a 

relação entre eles e os estudantes. Relação esta que per-

mita acompanhá-los e orientá-los efetivamente. Que permita 

conhecê-los. Poderá vir-se ainda a dissociar radicalmente o 

ensino da pesquisa e da extensão, por não haver tem-

po suficiente para que esses profissionais possam dedicar-

se de maneira adequada a cada uma dessas atividades.

Através de fórmulas complexas e nem sempre ló-

gicas, que não esclarecem de forma objetiva como 

cada curso dessas instituições de ensino será aprecia-

do com as reformas, sem se considerar a necessida-

de de respeito pela identidade, e particularidades, das 

instituições, mascaram-se os insucessos. Mascaram-se 

os problemas e as dificuldades que temos a enfrentar.

A implementação dessas citadas reformas e a manutenção 

da atual política relativa à educação no Brasil, por fim, não refle-

tirá somente numa amplificação do modelo atual e precário em 

que nos encontramos, mas numa série bem maior de perdas.

Diante disso, avaliamos que o nosso papel, enquanto 

estudantes de biologia, nesse contexto, é de inicialmente estar-

mos refletindo sobre toda essa conjuntura, para que avaliemos 

as nossas ações e práticas presentes e para que atuemos 

de forma crítica ao desenvolver nossos projetos e pesquisas. 

Avaliamos ainda que seja nosso papel exercer pressão para 

que as nossas demandas e necessidades sejam atendidas, 

para que o papel da universidade seja realmente cumprido.

Nós, estudantes de biologia, defendemos o acesso e a 

permanência dignos para todos/as nas instituições de ensino. 

Defendemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Defendemos que esse ensino seja voltado para 

a formação de sujeitos críticos e atuantes. Que leve o in-

dividuo a refletir e a atuar conforme as reais necessidades 

do seu meio social. Que garanta que cada um contribua 

de acordo com suas possibilidades e seja atendido segundo 

as suas necessidades. Que possibilite a construção (e a 

prática) de metodologias participativas. Que busque a inte-

gração dos conhecimentos numa perspectiva totalizante. De-

fendemos a educação pública, laica, socialmente referenciada 

e de qualidade, com caráter emancipatório e transformador.

CENTRO ACADêMICO DE BIOlOgIA PROfEssOR 

VAlDINAR CusTóDIO – CABIO ufC.
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CONJUNTURA DO MEBio E A 
REFORMA UNIVERSITÁRIA
Cotidianamente notícias sobre desastres ambientais, absur-

dos políticos, injustiças sociais chegam aos nossos ouvidos. E 

perguntávamo-nos: o que nós, estudantes de biologia, estamos 

fazendo para mudar este cenário? O Brasil vive um período 

em que as elites avançam incessantemente sobre os direitos do 

povo. Assim a educação pública está sendo sucateada e deses-

truturada e o Meio Ambiente está cada vez mais sobre-explora-

do, vide a Reforma universitária, a Transposição do Rio são 

francisco, a flexibilização do Código florestal, entre muitos ou-

tros projetos que visam apenas aumentar o lucro dos ricos e 

poderosos. E perguntávamo-nos: será que organizados nacional-

mente não teríamos mais força pra interferir nesta sociedade?

O tema “Organizando ME encontro. Como organizar esse 

trem?” do último Encontro Nacional de Estudantes de Biologia 

(ENEB), ocorrido em Viçosa-Mg, ilustra bem o momento pelo qual 

passou o Movimento Estudantil de Biologia (MEBio) no ano de 

2007 neste contexto político. No transcorrer do encontro foi discuti-

do o papel do MEBio e, a partir disso, formulou-se uma reestru-

turação da Entidade Nacional de Estudantes de Biologia (ENEBio) 

com a produção de uma Carta de Princípios e a mudança do 

Estatuto da Entidade, trazendo, entre outras coisas, a criação 

da Articulação Nacional (AN) instância executiva da ENEBio.

Esta reestruturação foi apontada pela constatação de que 

o MEBio, enquanto instrumento de organização nacional dos 

estudantes de biologia, resumia-se à realizar Encontros e Con-

selhos. Este precisava expandir sua atuação ao longo do ano, 

buscando uma maior participação dos estudantes de biologia 

de todo o Brasil. A ENEBio passou a ser um movimento que 

deveria organizar politicamente os estudantes de biologia de 

todo o território nacional. O conteúdo da Carta de Princípios 

e a perspectiva criada com a nova Entidade fundaram-se 

nos marcos de um movimento de luta, atuante por uma 

sociedade mais justa e sustentável. faltava, então, legitimar a 

ENEBio no ano vindouro consolidando as propostas na prática.

A recém criada executiva trouxe algumas reflexões do 

cenário político nacional que também passa por uma pro-

funda reorganização no que tange aos movimentos sociais, 

sobretudo, desde a vitória do atual presidente da repúbli-

ca, oriundo de organizações populares. Ante o atrelamento 

a governos e partidos das organizações já citadas e a 

sua fragmentação, o debate pautou-se na necessidade de 

maior autonomia, democracia e horizontalidade aliada à ar-

ticulação com outros movimentos. Assim a AN formatou-se 

como uma executiva de gestão descentralizada e aber-

ta à participação de todos e todas no território nacional. 

Entretanto a AN não cumpriu sua função. A falta de clareza 

das possibilidades abertas pela incipiente organização gerou muitos 

conflitos e atravancou muitas discussões. A maioria das escolas 

e pessoas responsáveis pelas tarefas elencadas para a AN não 

tiveram condições de fazer cumprir as deliberações. Conseqüen-

temente, a Articulação Nacional se esvaziou e suas pautas não 

foram cumpridas. Assim, a comunicação entre a Entidade e as 

diversas escolas não se realizou, não avançamos nas discussões 

pertinentes ao nosso movimento e encerramo-nos mais uma vez 

dentro das limitações da ENEBio. faz-se necessário reconhecer-

mos essas limitações e assumirmos coletivamente a responsa-

bilidade de pensar e agir ativamente no sentido de superá-las. 

Este ano os estudantes de biologia farão o Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes (ENADE) mais uma das grandes 

polêmicas na Educação superior brasileira, um dos fragmentos da 

Reforma universitária. grande parte do Movimento Estudantil 

levanta a bandeira do boicote ao ENADE. A ENEBio, que 

já se posicionou contra a Reforma universitária, deveria es-

tar neste momento mobilizando sua categoria pelo boicote. 

Mas esbarramos na nossa dificuldade organizativa. E, além 

disso, ainda nos deparamos com uma grande indiferença 

e apatia de boa parte dos estudantes que refletiu também 

em muitos espaços esvaziados durante o ano de 2008. 

Algumas questões centrais emergem: como 

dar continuidade ao amadurecimento da ENEBio e 

fortalecê-la a ponto de torná-la efetivamente atu-

ante? Como expandir a participação do MEBio a 

um conjunto maior de escolas e pessoas? Espe-

ramos que este ENEB traga respostas e concretizações 

que nos leve a um movimento que contribua na formação 

crítica de seus componentes, na defesa dos interesses de 

nossa categoria e na construção de um mundo melhor.
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Em 1995 o Congresso Nacional aprovou a lei que instituiu 

o “Provão”, um único exame aplicado em todo o território bra-

sileiro pelo Ministério da Educação (MEC). O “Provão” foi am-

plamente rechaçado pelos estudantes logo que entrou em vigor, 

pois tratava a educação com uma lógica produtivista e respon-

sabilizava os estudantes pelas mazelas do sistema educacional. 

Com o fim do governo fHC o Provão foi revoga-

do e o ministério da educação criou uma comissão com 

a participação de professores e estudantes com o objeti-

vo de propor uma nova política de avaliação da educa-

ção superior no Brasil. A proposta consolidada foi discutida 

pelo movimento estudantil no II seminário de Avaliação Ins-

titucional (II sAI) que, inicialmente, considerou-a um avanço.

Em dezembro de 2003 o governo lula assinou uma 

medida provisória que instituiu o sistema Nacional de Avaliação 

da Educação superior (sINAEs), aprovado mais tarde pelo Con-

gresso Nacional como a lei nº 10.861/04. O sINAEs, ao passar 

pelo congresso, ainda sofreu algumas alterações como a inserção 

do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

pelo Pfl, atual Democratas. O modelo de avaliação instituído 

terminou por ignorar muitas das recomendações da comissão 

criada pelo MEC, sendo, em sua essência, igual ao “Provão”. 

O ENADE consiste numa prova padrão aplicada em 

todo o território nacional sob a responsabilidade do Conselho 

Nacional de Avaliação da Educação superior (CONAEs) que 

é composto majoritariamente por membros do governo federal.  

Cada curso avaliado no ENADE recebe um conceito 

de “A” até “E” com posterior rankeamento das instituições. 

usualmente isto tem servido de propaganda para as institui-

ções privadas de ensino superior. Muitas delas têm realizado 

cursinhos preparatórios para o ENADE, o que mostra uma 

contradição óbvia pela a busca da qualidade do ensino. Este 

rankeamento advém da concepção de que o mercado se 

auto-regula e a auto-regulação do mercado garante a qua-

lidade do ensino. Mas, como podemos perceber isto é um 

equívoco, uma vez que na freqüente busca voraz pelos lucros 

utiliza-se de subterfúgios como o cursinho preparatório citado.

Além disso, este tipo de avaliação desconsidera que o mal 

desempenho não é devido à inteligência ou à competência de 

seu corpo acadêmico, mas sim da precariedade das condições 

de ensino. Para piorar tal fato, nada impede que as universida-

des públicas com mau rendimento sejam punidas em detrimento 

da priorização de investimento nos “centros de excelência”.

Outros pontos negativos que se sobressaltam no ENADE 

consistem nos dois fatores seguintes: a composição do CONA-

Es e a execução de uma única prova em todo o Brasil. A 

composição do CONAEs evidencia que o ENADE subordina-se 

inteiramente aos interesses do governo federal, tendo pouquíssima 

influência da sociedade e até da própria Academia nas diretrizes 

traçadas para o ENADE. A aplicação de uma única prova padrão 

em todo o território nacional é um grande equívoco visto que o 

Brasil é um país de dimensões continentais com vasta diversida-

de socioeconômica e cultural de maneira tal que isso influencia 

diretamente a organização político-pedagógica das instituições. 

Para o ENADE, no entanto, essa grande diversidade não existe.

As poucas diferenças que existem entre o ENADE e o 

“Provão” são apenas de ordem operacional. Na prática são 

idênticas, em especial, no papel que cumprem concebendo 

a educação como mercadoria. uma avaliação real deve ter 

o papel de diagnosticar as distorções no sistema educacional 

brasileiro no sentido de aprimorar o ensino superior levando em 

conta as especificidades de cada região e a necessidade de 

uma educação pública, gRATuITA, 
D e m o c r á t i c a , 

socialmente referenciada e de 

q u a l i d a d e .
 

Por isso queremos levantar a bandeira do boicote ao ENA-

DE e reivindicar uma avaliação de verdade!   
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