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APRESENTAÇÃO 
 

A atividade de organização do arquivo histórico foi divida em dois momentos,. 

No primeiro com a sistematização em ordem temporal de todos os documentos 

referentes ao MEBio regional e nacional e que pretende concluir com a produção 

deste relatório analisando os aspectos estruturais e políticos balizados a luz do 

momento histórico em que MEBio se apresentava nos materiais organizados. Para 

isso teremos que apresentar informações extras acerca das condições materiais 

históricas do Nordeste e Brasil, no qual tentaremos discorrer em linhas dos 

próximos parágrafos. 

O segundo momento se inicia com a socialização deste trabalho que já 

demonstra a sua intenção de gerar debates, agora debruçados sobre informações 

históricas, tão fundamentais para vislumbrarmos com maior materialidade e 

maturidade, de onde vimos, onde estamos e para onde queremos ir. 

Fundamentalmente os documentos encontrados no arquivo do DABIO – 

UEFS, remontam a história dos últimos 19 anos, e mesmo apresentando lacunas, 

pode dar informações precisas sobre vários momentos, formas de organizações, 

estruturas e propostas de atuação diferentes do que se apresentam atualmente. 

Começamos esta apresentação com uma questão, esperançosos de que 

esta seja respondida: Será que progredimos nestes 19 anos? Esta questão 

pode sucintar várias outras perguntas (e a intenção é esta): Já houve bandeiras 
de luta? Quais os motivos da extinção do modelo executivo de 
funcionamento do MEBio? Quais impactos trouxeram em relação das 
condições históricas apresentadas naquele momento e conseqüências hoje? 

Elementos que serão abordados como base de analise: 

Atuação como movimento social; 

Luta pela democratização dos espaços de atuação; 

Vanguardista, representação da categoria estudantil; 

Defesa da universidade publica; 

Formação humana – critico – intelectual; 

Principio de organização; 



Atuação do MEBio é efêmera – principio da reoxigenação (trabalho de base 

constante); 

Financiamento – autonomia; 

Referencial teórico. 



1987 
Documento: Programação do III EBEB (Encontro Baiano dos Estudantes de 
Biologia) 

Programação que consta todas as atividades realizadas neste fórum 

realizado na UEFS em dezembro deste ano. Neste evento foi discutido se a 

estrutura curricular condiciona para a formação do profissional atuante na 

sociedade. Era um evento de três dias que contou na maioria da programação de 

atividades técnicas. As propostas eram encaminhadas nos grupos de trabalhos e 

levadas a plenária final. O EBEB funcionava com estrutura executiva 

extremamente hierarquizada com centralização de poder aos cargos determinados 

por um estatuto (em anexo a programação). Há também uma carta encaminhada 

da Executiva do NE II à Executiva central, justificando a ausência no I RENEB 

(não há descrição da sigla, provavelmente Reunião Nacional de Entidades de 

Biologia, talvez específico a Executivas) este documento relata o que foi 

deliberado no RENEB, referente as estruturas do IX ENEB, destaque pela forma 

de escolha do tema e logotipo, por concurso nacional. 

1988 
Documentos – Resumo das discussões do IX ENEB 

Encontro realizado no Rio de Janeiro UFRJ, evento de 7 dias que discutiu 

currículo, perfil e código de ética do biólogo, ecologia e ecologismo e política 

nacional de pesquisa. No tópico resumo das discussões há um destaque para o 

numero de participantes (cerca de 500 de 24 IES) e a presença do Conselho 

Federal de Biologia, que mantinha debate direto e os encaminhamentos das 

plenárias acerca dos assuntos discutidas no evento eram encaminhados como 

deliberação nacional pelo governo, que só colocava como impasse a demora de 

encaminhar as proposições nos espaços estudantis fazia prevalecer a proposta do 

CFB. O resumo demonstrou como o MEBio no final da década de 80 apresentou 

nível de organização voltado para a regulamentação curricular para formar 

biólogos que atuem diretamente na sociedade e combate ao tecnicismo. Neste a 

UFCG da Paraíba se candidatou para sediar o X ENEB em 1989. Não 

encontramos nos nossos arquivos documentos deste ano.



1990 
Documento: I EREB NORDESTE 
Primeira organização a nível regional discutiu o tema “Ecologia e Sociedade”, 

Organizados pela Executiva Nacional e Executivas regionais I e II, centrou debate 

na contribuição do biólogo em discussões como a destruição da Floresta 

Amazônica, Mata Atlântica, a questão do Metanol, a Seca x o Êxodo Rural, 

universidade e sua crise, entre outras. Destaque para uma apresentação da 

necessidade de discussão da Ecologia e sociedade, antagonismos de classe, 

apropriação e exploração indevida e irracional dos recursos naturais, debatendo 

ainda a atuação profissional neste contexto, destaque para a defesa da 

multidisciplinaridade de formação do profissional para compreender como atuar de 

forma transformadora na sociedade. 

Este encontro foi realizado em três dias no qual ocorreu (provavelmente) 

mesa do tema (ecologia e sociedade) e posterior Grupo de estudo do tema da 

mesa. No segundo dia houve outra mesa com o tema Universidade e conjuntura e 

posterior grupo de estudo com o mesmo tema. A tarde mesa com o papel do 

estudante e do profissional biólogo na atual conjuntura ecológica.. No ultimo dia 

ocorreu plenária final. Não encontramos material de relatoria deste encontro,. 

Provavelmente nos arquivo da UFAL possa existir. 

1991 
Documento:Relatório do XII ENEB. 

“O XII Encontro Nacional de estudantes de biologia (ENEB) foi um dos mais 

expressivos dos últimos anos. Será ter o maravilhoso por do sol no forte do 

castelo, iluminado a cabeça dos estudantes presentes nesse encontro. É muito 

pouco provável ser esta a causa. Deixando a poesia de lado é notório que os 

acontecimentos dentro do Movimento Estudantil de Biologia não podem ser vistos 

como resultado de simples inspiração, mas sim do fruto de uma evolução dentro 

do próprio movimento, do desenrolar de um processo que se iniciou a muitos anos 

atrás. 

Este texto, intitulado ironicamente “Manifesto de Belém”, contém algumas 

perspectivas quanto ao nosso movimento de área. O M. E. de biologia vem se 



mostrando crescente nos últimos anos e agora dá sinais de amadurecimento 

político. Este XII ENEB veio trazer uma esperança muito grande em favor de um 

movimento mais objetivo, com bandeiras mais sólidas e determinadas”. 

Estes foram os dois primeiros parágrafos do relatório de ENEB na Amazônia 

na Universidade Federal do Pará que teve esse documento e assinado por Júlio 

Emílio Diniz Pereira, membro da Executiva nacional. Neste evento discutiu-se: 

Auto avaliação das executivas regionais e nacional, 

Por uma executiva nacional forte e representativa 

Definição de uma política de finanças 

E agora o que devemos fazer?? 

Currículo mínimo de biologia 

CETEB (Centro de estudos e trabalhos dos estudantes de biologia – UFMG) 

O ME Biologia e a ECO 92 UERJ 

A realidade educacional brasileira UFPI 

A questão Ambiental UFPA 

O ME de Biologia tem memória?? – Centro histórico funcionando 

provisioramente na UFMG. Estes pontos estão também em outro relatório anexo 

com toda a programação do XII ENEB. 



1992 
Documento: Proposta de Estatuto da Executiva Nacional dos Estudantes 

de Biologia. 
Esta proposta foi encaminhada por estudantes de Minas Gerais (Belo 

horizonte, 15 de agosto 1992). Também foi encontrada nos arquivos a cópia do 

estatuto aprovado no ENEB realizado em Maceió (27 de setembro de 1992). Ao 

comparar os documentos é perceptível que além de alterações estruturais 

(mudança de ordem de artigos e parágrafos) não houve mudança significativa 

entre os documentos e como a comissão proponente é a mesma que assina o 

estatuto aprovado, provavelmente não houveram outras propostas. Os 

documentos descrevem um modelo de organização e estrutura de funcionamento 

extremamente centralizados, o modelo de votação em Assembléia geral com 

representação por delegados, centralização de poder das entidades deliberativas 

entre poucos delegados, regulação financeira de entidades de base como 

requisito de participação sucinta várias hipóteses de conjunturação da realidade e 

maturidade política. Outros documentos são necessários para uma avaliação 

menos especulativa.  

1993 
Documento: Coordenação Nordeste dos Estudantes de Biologia: Cartilha 

de como participar de uma Assembléia 
Documento realizado pela gestão ELO, com sede em Petrolina que 

apresenta a estrutura de funcionamento de um assembléia, destaque para os 

exemplo colocados que remontam elementos importantes sobre a conjuntura para 

ação do MEbio. 

Documento:  Relatório do III CONEBIO 
Realizado em 13 e 14 de novembro na UFRJ, contando com 16 IE’s (entre 

elas 3 IE’s do Nordeste –UFAL, UEFS e UCSAL). O fórum discutiu: I)Alteração do 

estatuto – inclusão da sigla ENEBIO; tiragem de representantes em escolas sem 

DA’s/CA’s – II) Funcionamento das comissões nacionais – criadas no XIV ENEB 

(Extensão, Patentes, LDB, Revisão constitucional, Meio Ambiente); destaque para 

o encaminhamento “que as comissões tornem-se a inteligência do movimento 



estudantil, aglutinando material informativo e produzindo textos críticos que 

instrumentalizem as discussões das entidades de Base, constituindo-se como 

centro de referencia para a divulgação de seu material.” – III) Finanças – abertura 

de conta para pagamento de anuidades das Entidades de base – Tema Pauta do 

XV ENEB -  cujo tema central foi “Cidadania, Conhecimento e Poder” – IV) 

encaminhamento das propostas; V) Local de data do IV CONEBIO – UFSM, Santa 

Maria RS, com proposta de realização dentro do ENEB. 

Documento: Sem título 
Este texto produzido por estudantes da UFPA foi feito com a intenção de 

gerar um debate na época a cerca da necessidade de criticar o praticismo que 

incorpora o Movimento estudantil. Com uma interessante e politizada analise 

conjuntural da história do ME desde a década de 60, levanta possibilidades de 

atuação do ME a luz das novas condições matérias da década de 90. 

Documento: III EREB Feira de Santana: “Biólogos onde estão”. 
Reunindo estudantes da região Nordeste, sudeste e Norte, realizaram-se 

discussões e reflexões sobre a profissão do professor biólogo, relacionando com o 

ensino público e privado, campo de trabalho, atual conjuntura nacional e o 

movimento estudantil de biologia. Ocorreram deliberações sobre: 1) buscar 

informações sobre direitos dos biólogos bacharéis e licenciados junto aos 

conselhos regionais; 2) fazer um trabalho de esclarecimento da profissão nas 

escolas de primeiro e segundo grau; 3) procurar fazer com que os professores do 

curso de biologia esclareçam a cada disciplina a atuação do biólogo; 4) DA’s/CA’s 

organização da semana do calouro; 5) reivindicação por anuncio de linhas de 

pesquisas para inserção dos estudantes nas diversas áreas; etc. 

Documento; Manual do Estudante Integral de Ciências 

Denso texto de um estudante do Rio de Janeiro que discursa desde ensino, 

pesquisa e extensão, locais de atuação de profissionais até estrutura de entidades 

do movimento estudantil, entre outras, é um documento básico profissionalizante. 



1994 
Documento: Estatuto da Executiva Nacional de Estudantes de Biologia 
Com sede na UCSAL/Ba, com denominação estatutária de ENEBIO. Não 

houve alteração significativa do estatuto. 

Documento: Folder do XV ENEB – Santa Maria/RS “Cidadania, 

Conhecimento e Poder 

Apresenta uma programação com temas que discutem temas relacionados a 

formação de uma massa critica através de elementos que constituem bases 

essenciais na sociedade (reforma agrária, socialismo, atualidade na conjuntura, 

educação etc). 

Documento:  Informativo 02; comissão organizadora do XV ENEB. 
Informa a situação de dificuldades de organização por falta de apoio da 

universidade, e apresenta informações a cerca de tiragem de delegados, data do 

CONEBIO, construção de um mural comemorativo do 15 de ENEB’s, entre outras. 

Documento:  Pontos discutidos na III Reunião da Coord. NE de Biologia  
Reunião que discutiu a estrutura de funcionamento e EREB e da própria 

coordenação nordeste, finanças (formas de captação de recursos – confecção de 

adesivos – contribuição do DA – 5% do salário mínimo a cada trimestre, 

objetivando visitas nas escolas, condição para cadastro no ENEBIO – Projetos). 

 

1995 

Documento: Convite para o VI ENEB 
Realizado na UFPA, a convocatória traz uma apresentação da universidade 

do Pará, e destaca as atividades: mini-cursos, oficinas, palestras, debates, 

palestras e deliberações sobre interesse acadêmico. Destaque para o informe 

para interesse em apresentação de trabalho. 

Documento: circular da executiva nacional dos estudantes de biologia 
Com sede em Teresina/PI apresenta a proposta de atuação da executiva 

(centralização de poder, hierarquização de deliberações de baixo para cima). 

 

Documento: Relatoria do CONEBIO 



Realizado em Rondonópolis/ MT, discutiu a proposta de financiamento do 

MEBIO, onde destaca-se: 1) a forma de captação de recursos, com pagamento de 

anuidades das entidades de base, e acréscimo de 5% em cima do valor de custos 

das inscrições de ENEB’s e EREB’s, ressalta-se a rigorosidade com que era 

cobrado as anuidades às entidades de base, “não permitindo-se justificativas... 

mas aquele que justificar será obrigado a pagar 50% do valor total”. 2) Foi 

discutida eleição para delegados “todos os inscritos terão direito a voto desde que 

tenham no mínimo 75% de participação no evento, essa participação será 

contabilizada através da lista de presença, carimbo no crachá...”. As propostas 

para o próximo ENEB gravitaram em torno da avaliação do MEBIO e conjuntura 

alem de bandeiras de atuação (patentes, meio ambiente, ensino e currículo, 

extensão universitária e movimento social, valorização da profissão e estrutura 

administrativa das universidades). Outro ponto encaminhou cerca de 11 propostas 

de temas para o próximo ENEB sendo aprovado o tema “Preparar o futuro 

significa fundamentar o presente”.  



1996 

1997 
Sem material no arquivo do DABIO – UEFS. 

 

1998 
Documento: Folder do XIX ENEB Porto Alegre 
Com o tema “biologia social para além da ecodemagogia”, o folder 

apresentou toda a estrutura de funcionamento do encontro sem debate de cunho 

político, diferenciada dos últimos encontros (Grupo temático, grupo de trabalho 

específico - mini-curso – oficinas, dinâmica de grupo com saídas de campo -  

provável origem das vivências. Trazem perspectivas de reestruturação do MEBIO 

com proposta de uma nova concepção de organização. 

Documento: quinto informativo 
Informa a transferência da data do evento devido a greve. 

Documento: Informativo 
com o imperativo do caos este informativo já apresentava aspirações 

autogestionárias: “oficinas faça com suas próprias mãos... de caráter lúdico, 

educativo de expressão e criação” este informa também que o evento teve a data 

alterada devido à greve na UFRGS.  

1999 
Documento: XX ENEB/UNICAMP; “o que fazer com o conhecimento?” 
Folder com textos poéticos recheados de romantismo, neologismos, retórica 

infundante (não serve para nada) e marcado por nenhuma discussão política, 

apresenta a partir deste período histórico a nova roupagem do MEBIO. 

Valorizando a interação dos estudantes e mais nada. Ruptura total do que foi 

construído de 1988 até então. 

2000 à 2003 
Não há registros no arquivo do DA. 



Conclusão 
Os documentos organizados apresentam três períodos do MEBIO. 

O primeiro com estrutura de funcionamento executivo, centralizado, 

hierárquico, com representação nos espaços deliberativos por delegação, com 

bandeiras de luta que gravitaram entre universidade, formação curricular, meio 

ambiente, conjuntura, atualidade, atuação na sociedade do profissional, dentre 

outras. Os documentos não apresentaram referencial teórico, o que não quer dizer 

uma atuação de pura disposição, havia estrutura de acumulo e construção de 

material teórico próprio dos temas abordados. 

O segundo período foi caracterizado com uma ruptura deste processo que 

parece estar muito além da dissolução do modelo de funcionamento executivo, 

mais precisamente em 1998 em Porto Alegre e ratificado em 1999 em São Paulo, 

muitas denominações podem caracterizar este processo, o que avaliamos ser 

extremamente negativo a um nível de barbarização do MEBIO. 

Um terceiro período que não será abordado porque não existe material 

suficiente de analise é como o MEBIO se comportou nos últimos 7 anos 

decorrentes a nova organização (pós-1998). 

Alguns pontos a serem considerados, para tentar responder às questões 

levantadas na apresentação são pertinentes. Ao traçarmos um mapa político do 

ME de 1988 a 1995, apesar do modelo hierarquizado, nota-se que havia um 

numero consideravelmente maior de escolas assumindo funções diretivas (que se 

propunham a construir o ME) do que se apresenta atualmente.(ex; III EREB 1993 

participaram 22 escolas do Nordeste, Norte e Sudeste). Neste sentido acreditamos 

que houve avanço no sentido de democratização rompendo com uma estrutura 

hierárquica excessivamente rígida, com ações coercitivas no trato com as 

entidades, deliberações verticais de cima para baixo. De outra forma é aparente 

nestes documentos uma descaracterização do ME, com perda dos fins práticos 

das estruturas, perda de combatividade do ME, inexistência de bandeiras de luta 

em consonância com a conjuntura de cada período. Hoje o MEBio resumi-se como 

“a arte do encontro”. 



Muitas abordagens podem ser colocadas neste modesto relatório, porém 

limitamo-nos neste ensaio a gerar elementos para debates centrados nos modelos 

de organização e que há uma infinitude de condições matérias históricas a serem 

“colocadas a mesa”. A incorporação de novos documentos e uma análise 

conjuntural nestes anos do momento político do país é extremamente necessário 

para termos solidez nas argumentações. Debruçados sobre informações 

históricas, poderemos vislumbrar com maior materialidade e maturidade, de onde 

vimos, onde estamos e para onde queremos ir. 

 

 

“Aquele que esquece o passado está fadado a repeti-lo” 

Autor desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 de setembro de 2006. 

Diretório Acadêmico de Ciências Biológicas 

Gestão Evolução: Tudo se faz por contraste. 


