
GD: Ereb 2009 Botucatu – O papel do Biólogo e a Universidade que o forma 

Relatoria: 

Pitu (Botucatu), Ampola (Botucatu), Toupeira (Botucatu), Pakito (Unesp Rio Preto), Frida (usp-

sp), Mari (Ufscar Sorocaba), Calabresa (Usfscar Sorocaba), Cesária (Botucatu), Isquero (física 

médica - Botucatu), Nipo (Botucatu), Peralta (Usp-sp), Mari (Ciências Sociais – Unesp 

Araraquara). 

Roda de apresentação 

Dinâmica do triângulo isósceles. Mini-dinamica da palma. 

História da construção do encontro – foi o pessoal do quinto ano de botuca, que já tinham 

experiência de outros anos de ereb, EPEB (antigo encontro paulista de estudantes de biologia), 

GTPs etc. Naquele ano houve a reflexão sobre a efetividade dos espaços deliberativos e de 

construção da entidade. Para mudar isso no encontro, deram enfoque grande no cuidado com 

as pessoas, utilizando os princípios da Permacultura e na real participação dos encontristas, 

utilizando os círculos de cultura de Paulo Freire. 

Círculo de cultura – cada um fala de cada vez, os outros ouvem, sem fazer intervenção 

(exercício de ouvir mais do que falar). Questão geradora “como está a universidade está 

formando os biólogos, e como os biólogos estão atuando na sociedade?”. Falas muito ricas, 

sobre o conteudismo da grade, sobre a postura autônoma que os universitários devem tomar 

para construir sua própria formação. 

Discussão – todos falam livremente. Reflexões sobre o financiamento da universidade, o tripé 

ensino-pesquisa-extensão. Pessoal de Botucatu lançou exemplos de associação da Monsanto 

com a unesp. Discussão sobre cursos de formação veloz e especializada. Provocação sobre 

como fazer diferença desejada sem ficar de mãos atadas. Papel de cada pessoa como sujeito 

político, capaz de dialogar com os outros sujeitos, que concordem com ele ou não. 

Confecção do Kraft que sintetizou as idéias do GD. Uma teia de indivíduos (coletividade) com 

objetivos a alcançar (educação, universidade, escolhas profissionais, responsabilidade social, 

formação), e uma tesoura ameçando cortar a relação com um dos indivíduos, o que 

desestabilizaria a trama. Nesta tesoura, estão as palavras Individualismo, Comodismo e 

Indelicadeza. 


