
 

Horizonte Estratégico 

 

Por concebermos insustentável um sistema sócio 

econômico baseado no individualismo, na exploração sobre 

a vida – ser humano/ser humano e ser humano/natureza – 

na dominação ideológica e na naturalização das opressões 

(seja ela de classe, origem nacional, etnia, religião, 

orientação afetivo sexual e gênero), bem como é o sistema 

capitalista, a Entidade Nacional de Estudantes de Biologia 

tem como horizonte estratégico a transformação social, de 

forma que os meios de produção sejam socializados de fato, 

buscando a equidade social e soberania popular em um 

sistema justo e sustentável, que se dará através da 

organização coletiva, onde o indivíduo é sujeito de sua 

própria história. 

 

Linha Política 

 

Consideramos a ENEBio um movimento social autônomo 

que tem suas pautas específicas por se configurar como 

movimento estudantil de área, e que soma forças na luta da 

classe trabalhadora pela transformação da sociedade. 

Diante disso, acreditamos ser fundamental a aliança com 

outros Movimentos Sociais, encampando bandeiras de luta 

em conjunto com estes movimentos.  



A Entidade deve se configurar como uma referência de 

organização para estudantes de biologia, priorizando uma 

renovação constante de seus grupos (COCADA’s) e 

aproximação de novas escolas via trabalho de base, 

orientando a formação de militantes para a luta social. 

Entendendo a universidade como espaço de disputa 

ideológica e de luta por melhores condições estudantis, 

defendemos uma educação e uma ciência totalizante e 

emancipadora, que compreenda um ensino não 

fragmentado, e que a ENEBio deva forjar experiências e 

estudos que contribuam pra o acúmulo da educação 

popular e de uma ciência processual que não tenha um fim 

em si mesma. 

Trabalhamos para superar a contradição da dicotomia entre 

ser humano e natureza, resignificando o propósito do 

trabalho, sendo ele um processo de humanização, e 

construindo assim, uma concepção de que o ser humano 

compõe a natureza, transformando-a e sendo transformado 

por ela, num processo dialético. Dessa forma, acreditamos 

ser necessário aprofundar os debates e formulações acerca 

da questão ambiental com viés classista.  

Entendemos que a ENEBio é uma ferramenta política que 

não representa todos e todas estudantes de biologia, mas 

aqueles e aquelas que estão minimamente sensibilizados 

com a luta que defendemos. No entanto, os coletivos não 

devem perder de vista a perspectiva de atuar com todas e 



todos estudantes de biologia, sabendo diferenciar o sujeito 

de cada trabalho de base.  

 

 
 


