
Relatoria do XXIV Encontro Regional de Estudantes de Biologia da Região Sudeste

Coletivo Espécie Chave , São João del-Rei 2012/2013

“O Olho vê.

A lembrança revê.

A imaginação transvê,

...é preciso transver o mundo.” 

( Manoel de Barros)
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1) Apresentação

Esta relatoria é um acúmulo de documentos feitos durante o XXIV Encontro Regional de  
Estudantes de Biologia que foi realizado na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais. Foi  
feita somente uma revisão geral e uma formatação adequada para facilitar a leitura , não 
alterando o conjunto do texto feito pelo relator daquele momento.

Acreditamos  que  possa  ser  um  documento  válido  para  as  próximas  construções  da 
Entidade, pedidos desculpas por possíveis erros e pela extensão do documento; e acima de 
tudo, agradecemos imensamente a cada um que fez o XXIV EREB-SE acontecer.

XXIV ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE BIOLOGIA

SÃO JOÃO DEL-REI

Diante dos valores colocados pelo sistema capitalista, a nossa proposta é REsignificar a 

construção dos valores que irão constituir o homem e a mulher dessa nova sociedade, 

usando o que a juventude tem de melhor em sua luta: a rebeldia, a energia, o amor , a 

audácia e a arte.Todo esse potencial deve ser desenvolvido de forma consciente, através de 

um trabalho de base que crie condições para a formação da identidade de um sujeito atuante 

e protagonista de sua história.
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2) Mesa de Abertura

Relatoria feita por Vinicius Gaucho. - UFSJ

Foi realizada a partir das 14e30 da tarde de 9 de maio de 2013 o espaço "Mesa de Abertura" 
do XXIV Encontro Regional de Estudantes de Biologia da Resgião Sudeste na cidade de São João 
del Rei\MG.

Para descontrair o pessoal e anima-los para a mesa foi feita pelo coordenador "Inhame" a  
dinâmica do "Indiozinho".

Para iniciar, Livia e Bicuda fizeram uma encenação de boas vindas e apresentação do tema 
"Biólogos ao avesso, é preciso transver o mundo". Chamada das escolas\estados, alem disso foi 
convocado  os  coordenadores  e  Comissão  Organizadora  para  uma  apresentação  geral.

Foi chamado o pró-reitor de ensino Marcelo da UFSJ, que ajudou na realização do evento 
como um todo, e o mesmo deu uma palavra de boas vindas.

Passado  o  momento  de  boas  vindas  e  apresentação  das  equipes  organizadoras  e 
coordenadoras, foi passada a programação. Os encontristas foram indicados a acompanhar por meio 
do "EREB de bolso".

Foi  feito  alguns  repasses  em  relação  a  água  e  que  o  evento  terá  um  reforço  no 
abastecimento de água potável por meio de um caminhão do DAMAE. Horário de almoço e RU foi 
lembrado tambem, lembrado tambem a brincadeira do "anjo".

Peça  de  teatro  do  grupo  Carcará  de  Barbacena\MG.
Para finalizar foram divididos todos em "aldeias" nas cores Vermelho, Azul e Verde que 

serão  os  grupos  de  trabalho  durante  o  Encontro.
Foi encaminhado para as "aldeias" se reunirem, e assim foi finalizada a mesa de abertura.
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3) Mesa redonda: Quanto vale um Biólogo ou é por quilo? 

Quanto vale o biologo ou é por quilo. Essa é a questão norteadora da nossa discussão. Qual o nosso  
papel dentro da sociedade?

Facilitadores:

Eduardo Duque – Brasil: Biólogo formado na UFV e professor.

Bruno Diogo(MST) – Agrônomo, Setor de Prodeção.

Repasse da metodologia

30 min de exposição para cada facilitador. 

40-45 min de discussão entre as tribos. 

5min para cada tribo para a socialização.

Fechamento da mesa com os facilitadores.

Abre-se as falas:

Reinaldo.

O tema seria educação como um ato político, isso na verdade é uma premissa, e acredito que seja 
claro para todos e contribui para a formação dos biologo. Isso em todas as esferas.

O conhecimento  para  a  transformação para  a  sociedade,  algo  complicado,  por  permear  nossas 
realidades, mas algo muito difícil da gente se expressar da forma que a gente gostaria.

Alguém deveria compor a mesa. E como eu vim parar aqui?

Morava  com  um  pessoal  da  biologia,  em  Viçosa.  Desde  que  a  gente  entrou  na  biologia  nos  
questionamos muito sobre a grade, o currículo,  a realidade da profissão.

Todo esse processo foi um marco para a renovação da ENEBio.

O que eu posso  dizer  sobre  o mov.  Est.  da  Biologia,  como um espaço de  educação.  Que  nos 
proporciona uma formação política e motivação para a luta. 

Quando nos saímos dos espaços de formação ,isso me causava muitas frustrações na trajetória da  
graduação, juntamente com o mundo que gostaríamos de ver. 

Cenario Cotiano Material Vigente. Abordagem mais Marxista da realidade. 

Realidades  são  varias,  um conceito  muito  complicado.  Todos  constroem uma realidade  a  todo 
momento, tanto individualmente quanto coletivamente.

O  que  que  a  gente  quer  transformar?  O  que  esperamos  da  educação,  trabalhando  com  a 
subjetividade. Proposta para discussão em tribos.
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Cada um, e coletivos, transformam o seu cenário, e vale a pena discutir, com uma visão enviesada  
pelas bagagens, lutamos para transformar os dois, Coletivos e Sistema. Capitalismo é foda.

Capacidade de atuação e flexibilidade. Visando transformar esse conceito para a transformação.

Utopia,  uma  situação  almejada  do  cenario  cotidiano  material  vigente.  Sem  utopia  não  há  
caminhada. 

Não consigo separar a questão emocional de racional.  Qual a melhor forma de atuação, para o 
biólogo. De que forma a educação pode contribuir para isso. 

O MEBio como espaço educativo, vemos uma batalha com o curriculo. O movimento é ciclico e  
continuo,  e  ele  acaba quando se  formam os estudantes.  Ele nos dá uma formação politica  que 
essencial no processo de amadurecimento para a atuação. Achar os espaços de atuação depois do 
ME. A flexibilidade do curriculo, esta atendendo o mercado de trabalho. O biologo é tratado com  
mais um força de trabalho.Não temos condição de superar isso psicologicamente.

Caminho de lutar e atuar dentro da academia, com o acompanhamento da mudança de curriculo, de 
sempre vendo as limitações e as diferenças de realidade. 

Que se foda a grade curricular, o caminho é nosso. Podemos superar isso além, em outros espaço de  
atuação. A discussão é valida mas temos que seguir adiante. 

O modelo dificulta nossa visão, mas temos duas formas para tranformação. Os movimento sociais, e  
a  transformação  de  dentro.  Espaço  de  luta  dentro  da  universidade,  de  dentro,  para  pensar  a  
academia. Mas a academia e a luta partidária são válidas.?

Não tenho respostas somente perguntas. Qual o nosso espaço de atuação. Estamos preparados para 
lidar com os proximos passos. 

Não estava pronto para ir para o movimento, da linha de frente, portato fiquei na academia para 
disputá-la,que o sistema me alimentou, acabei jogando com as regras do jogo. 

Esse é um espaço de luta, mas questionamos tanto. Mas não podemos fritar para não parar. 

Trabalho academico a partir da demanda da população. As vezes algo que não vemos como valido 
no nosso  curriculo,  na  realidade  é  muito importante.Tratar  com responsabilidade e  de  maneira 
estratégica este conhecimento que estamos recebendo. 

Como lidar com os professores que podem ter outra visão de educação, etc...É bom o biólogo ter  
flexibilidade e saber jogar com as regras do jogo? Nossa atuação pode ser mais estratégica neste 
sentido?

Não  querendo  ser  desanimador,  mas  instigador,  aproveitando  os  momentos  do  MEBio,  se 
preparando o futuro. Quais os espaços de luta do biólogo?!

Temos que continuar trabalhando... VALLLEEU!!

Bruno.
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Poema : A parteira, imagine-te como uma parteira, Acompanha o nascimento de alguem.....

Me formei na FEAB, e tive a oportunidade de entrar para a organização, que é a maior união de  
camponeses  do  mundo  e  da  AM.  Latina.Vim  para  falar  da  perspectiva  da  atuação  nos  Mov. 
SOCIAIS.Esperamos  sair  da  Bibliografia:  ITERRA,  instituto  Josué  de  Castro.Documento  de 
educação  do  MST.A relação  trabalho  e  educação  na  realidade  do  MST>CEPIS>.Cepis  como 
companheiro das entidades estudantis. 

Na forma prática, começando do final, para tentar chegar em uma síntese.O conhecimento não é  
neutro.A gente vive numa sociedade de oprimidos e opressores.A educação popular é diferente de 
educação  bancária.FORMAÇÃO<  formar  para  a  ação.Toda  a  educação  tem  uma 
intencionalidade.No  fundo,  a  finalidade  ultima  que  não  conseguiremos  aprofunda,  discutir 
TRABALHO>Trabalho de base. 

Fica a dica para os pontos, entendendo a a limitação da mesa. 

Este espaço como outros, que aproveitamos da institucional, que esta permeado por elementos da 
educação  popular.Pelo  fato,  do  tema,  que  envolvam  todos  os  participantes,  e  vá  para  a  parte 
prática.Escola, ciencia, nada é neutro. Sociedade dividida em classes, relação de opressão. 

Os 20 menores PIBS se equivalem as 3 pessoas mais ricas do mundo. A nível de Brasil, 60 mil  
familias, 5mil detem 45 porcento da riqueza. Isso tudo na sociedade das mercadorias. Precisamos  
disso para entrar nos elementos da educação popular, e suas intencionalidades. A educação bancária 
reforça a sociedade dividida.

E educação popular tem um desafio muito grande, desde entender o que é educação, até conseguir  
reverberar isso.Popular, como recorte para a opção dos oprimidos.

Dar conta de conciliar a teoria e a prática. Capacitação tecnica-cientifica com a leitura da realidade.  
E quem não faz isso é alienada. Agir sem saber porque. O que o conhecimento pode gerar. Existe a 
intencionalidade.ED. popular, pauta a transformação social. 

Quantos sonham de serem professores. Licenciado, Professor, outros)....

Qual a intecionalidade das escolas de vocês para a formação de biologos. 

As dinamicas  e metodologias são importantes,  mas não conseguem corresponder totalmente  ao 
objetivo da ed. popular.

Conseguir tratar conceitos abstratos, de forma clara para os trabalhadores se apropriarem. 

Primeiro devemos nos desvestir e entender as realidades. Paulo Freire homenageado no MST.Opção 
para o oprimido. A nosso costume de educação, construção da ideologia dominante.

A formação é um processo permanente, portanto o período de escola é pequeno. Interessantíssima a 
discussão da grade, mas entender as limitações. A técnica não esta dissociada do politico. Mas se  
mostra  insuficiente.   Vitorias  na  grade,  como  agroecologia,  mas  a  intencionalidade  total  não 
muda.Qual  que  vai  ser  o  futuro?  Quais  são  as  transformações  necessárias?  Cuidado  com  o  
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individualismo. Futuros Biologos, intencionalidade da formação profissional.Escolha pessoal,  de 
atuação.Muitas trincheiras. Sem muitas perspectivas de mudança na atuação dos professores mais  
velhos. Mas entender a renovação que podemos fazer.

Segunda Parte: Repasse das Aldeias

Vermelho: Discutiram se os estudantes universitários estão preparados ou não pra atuar. Mas não  
necessariamente contemplariam todas as demandas às quais os biólogos podem atuar.

Tambem disseram que o senso crítico do biólogo e sua identidade, no sentido em que os cursos  
tendem a potencializar as especificidades da disciplina da vida.

Outro grupo expressou sua discussão com uma dinâmica de expressão corporal: Estado X Estudante 
de Biologia.  Agronegócio, Educação Bancária, Consultoria, IBAMA, Biotecnologia....  O Estado 
oferecia isso, mas o estudante não aceitava.

Diferentemente, o estudante ficou ao lado de Transformação Social, Movimentos Sociais, Ensino-
Pesquisa-Extensão;  clamando  que  são  estudantes  e  querem  lutar  por  transformação 
social.Perguntaram ainda ao representante do MST como é dada

Um  terceiro  grupo,  alinharam  suas  discussões  com  as  perguntas  lançadas  pela  Mesa.  Se 
questionaram como poderiam atuar na sociedade.  Concluiram que a organização coletiva é um 
instrumento fundamental para qualquer tipo de atuação nesse sentido. Revelaram ainda que existe 
uma visão dual do mundo e que as pessoas devem se posicionar ante os diferentes modos de pensar. 
Seu discurso valorizou uma visão mais progressista e libertária,  incluindo ressaltando a palavra 
'esquerda'. Por fim chamou os Encontristas a Movimentarem-se.

Uma tribo da aldeia verde, os papa moscas. Também partiram dos questionamentos trazidos pela  
mesa. Iniciando-se sobre a fala que afirma que as grades curriculares estão voltadas para o mercado 
de trabalho.O grupo disse que os estudantes como classe deve se tornar protagonista para clamar 
por espaços de formação onde se colocam como parte ativa da construção, trazendo uma alternativa 
ao modelo como está colocado. Fizeram, numa representação, a dualidade entre as Demandas de  
Mercado e as Demandas Sociais (exemplificado pela Educação Popular). Disseram que ao longo da 
sua graduação, os biólogos se enquadram como uma ou outra dessas versões, mas disseram que  
seria possível uma gradação entre elas.Continuando, disseram que é importante para os biólogos 
terem uma visão crítica sobre sua própria atividade como biólogos, e a que tipo de compêndio  
acima listado se enquandro.

Voltando  à  última  tribo  vermelha.  Também  fizeram  uma  dinâmica  para  o  repasse  das  suas 
discussões.  Um dos membros  leu um texto,  sobre  caixotes  e  tampas  e  questões  de segurança.  
Depois, um a um, foram levantando-se e sentando nos seus lugares, sem dizer palavra.

Conseguindo  as  tribos  verdes  a  Metamorfose  ressaltou  o  espaço  da  Universidade,  mesmo 
fisicamente,  para  a  integração  e  articulação  dos  estudantes.  Também  elencaram  fatores  que 
contribuem  para  a  não  discussão,  por  exemplo,  para  a  mudança  da  grade  curricular,  como  o 
Conselho de Biologia ou os professores. Salientaram o fato de o movimento estudantil ser cíclico e 
que,  portanto,  vários  discursos  devem  ser  sempre  reforçados,  especialmente  para  os  alunos 
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ingressantes. Também se perguntaram se os alunos calouros vêm como pessoas interessadas em 
pensar o mundo com uma mente aberta e crítica e/ou já ingressam com uma mente mais fechada,  
habituada a seu cotidiano de pesquisa e ensino tradicionais.

O terceiro grupo Verde também socializou com uma mística, de um aluno falando com uma mãe. O 
garoto queria entrar  na Universidade,  mas não tinha recursos.  Depois,  a cena passou para uma  
docente Universitária,  explanando sua linha de pesquisa extremamente específica, e convidando 
seus alunos a participar da linha de pesquisa dela. Salientaram que bolsas de Iniciação são baixas, 
mas  que podem ser  significantes  para  as  pessoas.  Também criticaram o caráter  conteudista  da  
graduação,  dizendo  que  os  alunos  são  obrigados  a  decorar  coisas.  Questionaram,  por  fim,  em 
uníssono: "E agora, biólogos, o que nós vamos fazer?"

O quarto  grupo  verde  falou  sobre  consumismo,  mas  uma  forma  diferente  da  tradicionalmente 
ouvida.  Falou  sobre  consumismo  de  experiências,  sensações  e  sentimentos,  abordando  esse 
consumismo de forma positiva. No repasse, falam que os ingressantes não tem um contexto de  
discussões políticas ou de participação em atividades e atiçar suas visões críticas antes de entrar na  
Universidade. Por não ter sido instigado esse tipo de temática, acabam não se envolvendo de forma 
plena, como esperaríamos.

O primeiro grupo Azul refletiu também sobre a importância da visão crítica que os biólogos tem que 
ter, e a importância de se trabalhar coletivamente.

Seguinte, o grupo se perguntou que tipo de pessoas recebem os frutos e rendimentos das pesquisas  
científicas da Universidade. Se a classe dominante, a sociedade que paga os custos da universidade 
ou a própria comunidade acadêmica. Além disso, também concluíram que os formandos concluem 
seus cursos ainda meio alienados ao mundo. Ressaltaram que o sistema propicia comportamentos de 
isolamento  e  competitividade.  Por  fim,  disseram  que,  depois  de  formados,  os  biólgos  podem 
trabalhar com educação (especialmente popular), mas disseram que é importante que estudantes do 
movimento estudantil  continuem na Academia,  para que os futuros docentes que reconheçam a 
importância desse movimento. Também disseram que docentes da Academia poderiam, inclusive,  
possibilitar nos estudantes que tivessem uma visão mais ampla do conhecimento e não de forma 
preconceituosa com temáticas de conteúdo, por exemplo, social.

O terceiro grupo disse que um dos resultados das suas discussões foi que os conteúdos dados nas 
escolas é deveras técnico, e que dificilmente esse tipo de assuntos podem ser trabalhados em retorno 
com a sociedade. Do ponto de vista de atuação do biólogo, salientaram que, especialmente quem 
tem uma visão diferente da hegemônica, existem momentos de alta reflexão, em que se é possível 
autoconhecimento muito importante, que podem ajudar o profissional a criticar sua própria ação.  
"Qual a relação do MST com as construções de escola e as públicas já existentes?" Foi a pergunta 
deles para o representante do Movimento dos Sem Terra.

O último grupo concluiu, das suas discussões, duas perguntas: "Quais os interesses de um biólogo 
tecnicista? Pra quem os conhecimentos são gerados?" e "Por que há tanta dissociação entre o que se  
conhece sobre a Biologia e suas contrapartes sociais?" Demais, disseram que foram contemplados  
pelas falas anteriores.
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Um último sujeito  fez  uma fala  sobre  as  próprias  falas,  pensando em como foi  interessante  e 
criativo o repasse dos outros grupos. Além disso, criticou o problema de a biologia (ou pessoas da  
Bio) não estarem mais intimamente relacionados com pessoas de outras áreas.

Findos os repasses das tribos, na mesma ordem da fala anterior, as pessoas da mesa fizeram suas 
contribuições finais. O primeiro iniciou sua fala parabenizando as falas e o viés criativo entre eles. 
Disse  também  que  as  coisas  podem  estar  atreladas  (o  Ensino,  Pesquisa  Extensão  etc), 
conjuntamente  com  visão  crítica  e  socialmente  responsável.  Criticou  as  falas  com  relação  ao  
preconceito da Pesquisa que algumas falas dos grupos, ao mesmo tempo em que criticou como 
algumas  coisas  relativas  à  Extensão,  muitas  vezes  supervalorizada  pelo  próprio  Movimento 
Estudantil, sendo-a vista acriticamente.

Concluindo, disse que, tendo uma visão mais próxima do M.E., é possível atuações muito boas.  
Também ressaltou que a classe estudantil não é uma classe trabalhadora. O cerne da fala dele foi 
bastante crítica aos pensamentos mais tradicionais mesmo dentro do Movimento Estudantil.  Por  
exemplo, disse que é possível, sim, dialogar com a própria Academia, desde que com o mesmo tipo 
de linguagem e filosofia de pensamento.

Seguindo a ele, o representante do MST também parabenizou os repasses artísticos. Seguiu sua fala  
com números, dizendo que houve um aumento grande em investimento e matrículas em cursos  
técnicos, universidades (particulares, e públicas). Disse que o aumento foi bom, mas ainda há muito  
para se expandir e melhorar, por exemplo, falando do grande número de analfabetos e a pequena 
porcentagem  em  concluintes  do  Ensino  Superior.  Falar  dos  números  é  importante  para  saber  
exatamente a importância da atuação dos profissionais. Ressaltou que não há aumento na classe 
média, dizendo que os novos universitários são oriundos de filhos de trabalhadores. Falou sobre 
ideais das escolas do MST, respondendo a uma pergunta, como uma organização coletiva, projeto 
alternativo  de  ensino,  entre  uma  série  de  outras  propostas  políticas  e  pedagógicas  das  escolas 
construidas pelo MST. Disse que há perto de 804mil famílias assentadas, sendo 16% analfabetos. 
Assim, lutam pela distribuição melhor do "latifundio do conhecimento". São 2 mil escolas do MST. 
Mas ainda poucas tem o curso básico completo. Disse, entretanto, que possuem graduações e pós-
graduações em parcerias com universidades. São aprox. 10 mil professores atuantes. Formaram e 
estão formando muitos professores também. Também existem milhares de estudantes de EJA sob 
escolas do MST. Falou também sobre uma iniciativa de alfabetização que está acontecendo em toda 
a América Latina, especialmente destacando a Educação Popular nesses espaços. Trabalho como 
possibilitar  humanização às  pessoas,  por  meio  de  várias  relações  sociais.  Ainda que o sistema 
vigente propicie trabalhos desumanizadores. O problema não é a ênfase na técnica, nos currículos,  
mas o problema é que essa técnica não está atrelada à realidade concreta. Por fim, falou da morte de 
5 pessoas, acontecido em 1994, e que o MST vai atuar no sentido de acusação e petição de justiça 
ao ocorrido (no meio desse mês).

Para concluir, leu um outro texto.

4) Grupos de Discussão

4.1) Mercantilização das Relações Humanas
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4.1.1 Gênero

Facilitadora: Marina UFSJ

Apresentação
A facilitadora Marina iniciou com o questionamento de o que é gênero . Os participantes relataram 
a percepção de cada um  dentro das respectivas Escolas. Um histórico foi iniciado pela facilitadora 
com a respeito das desigualdades partindo da divisão de classes e quem compõe a desigualdade. 

O questionamento sobre o que patriarcado foi  levantando e explicado porque ele serve como a  
manutenção do sistema e como os meios de comunicação favorecem esse sistema.  A constituição 
da família também  sustenta a forma que essa reprodução foi  disseminada. Nesse momento foi 
falado  sobre o despertar de consciência.

 A facilitadora explicou o gênero, quanto características fisiológicas, logo em seguida  com os fatos 
onde a mulher se insere nessa sociedade. Os participantes levantaram relatos contextualizando as 
reafirmações  da  opressão.   A relação  com a  igreja  também contribui  com uma  construção  de 
estereótipos.

Segundo momento do espaço proposto: “As mulheres na ciência”( facilitadora Kalu)

Mulheres que fizeram história na ciência, a facilitadora iniciou questionando para quem é que essas  
mulheres estão sendo formadas.Qual o papel social que é construído pela sociedade que acabamos 
reproduzindo devido a forma que somos criados.Dentro da dinâmica do espaço foi passado um 
vídeo pela facilitadora Marina, que demonstrou como esse machismo acontece. E o debate como os 
homens também são oprimidos dentro do sistema e este induz na criação de um estereótipo que  
favorece a manutenção do  mesmo.

A discussão também perpassou  pelo: como que características e comportamento tidos como do 
sexo oposto, são limitantes nas vidas de cada um. 

4.1.2 Sexualidade

Facilitadores: Flávio Filho Frê, Matheus Silveira Melo

Relatora: Thaís

Apresentação:  nome, uma coisa que gosta de fazer que é considerado coisa de homem(quando 
mulher) ou de mulher( quando homem).

 Cada um diz o que acham que poderia ser o espaço ou se tem alguma pergunta que gostaria de ser 
feita no espaço

 Até onde vai esse tema referindo-se a termos biológicos.

 O casal ser homossexual afeta na escolha de identidade e sexualidade da criança.
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 Muitos homossexuais na escola, e queria entrar no debate e reflexões sobre o tema.

 Vieram para aprender e esclarecer mais sobre o tema.

 Discutir também sobre a heterossexualidade

Quais as visões que são passados na escola, no papel social e biológicas.

 Relato de participantes sobre casos de homofobia ou parecidos.

 Vídeo sobre sexualidade (biologicamente falando).

 Dimensões da sexualidade.

O que acham que definem o sexo: pênis ou vagina.

 Menina tem que brincar de boneca e homem tem que brincar de carrinho.

 Travestis e transexuais como devem ser tratadas em relação a ser homem ou mulher. Dimensão  
social: o que é ser homem e o que é ser mulher.

_ Noção de homofobia como questão de gênero. 

_ Necessidade de rotular as diversas sexualidades e gêneros.

_ Roda de conversa.

_Abordagem histórica sobre sexualidade e homossexualidade.

_ Influencia política da igreja sobre a sociedade.

_Temas transversais trazidos pelo PCN (Parâmetros curriculares nacionais)

 Problema de evasão escolar em relação à crianças e adolescentes que sofrem algum tipo de 
preconceito

_ Projeto kit homofobia.

_ Relação entre classe social e raça

_ Machismo oprime o homossexual e a mulher.

_ Visão deturpada dos homossexuais em relação a banalização do sexo.

_ Relação entre machismo, homossexualismo, feminismo, opressor e oprimido. 

_ Correntes do feminismo.

- Prostituição.

-Conquistas homossexuais.
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- Mercado e lógica capitalista perante aos consumidores homossexuais.  

4.1.3 Questão Racial

Apresentação dos participantes.O grupo conta com pessoas que militam em coletivos que debatem 
a questão negra; outr@s vieram saber mais sobre a questão, ou estão começando a se inserir no 
debate em suas localidades.

Trecho do filme “Quanto vale, ou é por quilo?” – Castigos para escravos.

Exposição do tema – Luan (Levante Popular da Juventude)

Começa relatando algumas teorias que relativizam a questão da escravidão, com argumentos como 
a  posse  de  escravos  por  outros  negros,  a  possibilidade  de  alforria,  entre  outros.  Contudo,  sua 
argumentação,  com base em Darcy Ribeiro,  aponta  que o Brasil  colonial  era  uma máquina de 
triturar pessoas, principalmente os escravos.

Qual seria a justificativa para existir algo como a escravidão?

-Teorias de supremacia genética, raças superiores e inferiores

-Questão do poder, subjugando setores e etnias ao poder de outras.

-Necessidade de materializar um sistema de produção, que não teve sucesso com a inserção do índio 
como mão-de-obra, consolidado a partir do seqüestro ou da diáspora (semelhante aos judeus, define 
um sujeito cultural) africana.

Como foi este seqüestro/diáspora?

-Era conhecida como uma “viajem para a morte”, uma vez que metade dos transportados morria. 
Quando faltava comida, alguns eram jogados ao mar, e a maioria dos que chegavam morria nos dois 
primeiros anos.

-Antes de irem, os africanos davam duas voltas em torno do Baobá, como símbolo de sua despedida 
da cultura africana, em face de seu transporte para outro local. 

-Ocorreu  a  mistura  das  tribos,  visando dificultar  a  comunicação entre  os  negros,  facilitando o 
domínio dos senhores.

Diferenças entre as escravidões romanas e africana.

-Etnocentrismo

-Inserção de armas de fogo nas disputas entre as tribos africanas, com a troca destes artefatos por  
africanos capturados por outras tribos. 
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-Na Roma, os escravos eram prisioneiros de guerra, que eram protegidos por um código de ética e 
honra.

-A empresa colonial brasileira, que comercializava os produtos mais valiosos da época, consumia  
muitos escravos, como mercadoria, que também eram muito valiosos.

-A miscigenação racial, longe de ser algo ocorrido naturalmente, foi fruto do estupro das mulheres 
escravizadas.

-Números do genocídio indígena: de 3-5 milhões de índios, originalmente no Brasil, passamos para 
cerca de 700 mil, sendo apenas metade habitante de reservas indígenas.

-Legitimação  do  etnocentrismo,  por  meio  dos  discurso  da  igreja.  Dizia  que  os  negros  eram 
filhos/descendentes de Cã, que seria um ente amaldiçoado na bíblia, e segundo o livro, merecia todo 
o castigo atribuído a ele.

Existem raças?

-Socialmente,  é  um  conceito  válido,  reproduzido  cotidianamente  na  exclusão  dos  negros,  de 
maneira  concreta  e  prática.  Contudo,  geneticamente  não  é  um  conceito  válido  para  a  espécie 
humana, segundo as referências científicas.

-Para sair deste contexto, o movimento coloca a questão: Racismo existe, mas raça não? Com isso, 
se levou ao questionamento de ser um debate sobre etnia, mas por fim foi consensuada como uma 
questão de raça/etnia.

-Deveríamos ser considerados uma só raça, a raça humana. Até mesmo dentro da África existem 
diversas etnias, que tanto morfologicamente como culturalmente são muito distintos.

Apresentação do Vídeo “boneca branca, boneca preta.”

Questionamento: Alguém nasce racista?

-Somos todos condicionados em diversos níveis, desde o consumismo, o trabalho alienado, até o 
racismo. Por exemplo, se você fala inglês fluentemente

-O movimento negro conseguiu a pouco tempo instituir bonecos negros no mercado de brinquedos  
infantis. Assim, iniciou a disputa em relação ao padrão dos heróis e de beleza, que são almejados  
pelas crianças a partir de suas brincadeiras.

-A negritude é sempre associada a postos inferiores, situações humilhantes (pobreza, crime, cabelo 
ruim), que estão colocadas cotidianamente dentro do ambiente familiar e do lar, inclusive com a  
alteração de padrões estéticos de figuras como Jesus.

-Temos que descolonizar nossas mentes, assumindo nossas raízes, nos conscientizando de nosso 
contexto histórico.

-As diferentes experiências colônias produziram diferentes realidades em relação ao relacinamento  
entre escravos e senhores.
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-Gilberto Freire defende a idéia de que há a formação de uma nova ração, fruto da miscigenação.  
Contudo, foi avaliado que este traz um visão romântica sobre o ponto, umas vez que muito dessa 
miscigenação foi fruto do estupro

-Comentários sobre o Filme “Django livre”, onde é apresentada um idéia de que a mente dos negros 
é  menos  Crítica  e  tem  adaptações  no  crânio  para  obedecer  melhor.  Este  debate  tem  muita 
repercussão  nas  políticas  públicas.  Com o  início  da  queda  da  escravidão  inicia  o  processo  de 
marginalização dos negros, com o despejo logo após a abolição da escravidnalião.  PP 

-A própria abolição não é comemorada até hoje pelo movimento negro, uma vez que trouxe o início  
deste processo de marginalização, já que não teve direito a nada.

-Existem correntes que defende a volta dos africanos para a África, que é uma questão complexa.  
Na África, ele foi considerado Francês (sua naturalidade), e na França, era considerado africano, 
gerando um conflito de identidade.

-O embraquecimento da população brasileira é muito mais profundo do que a questão da pele, mas 
também passa por traços faciais e corporais, que levam à discriminação.

-Foi  comentado o caso de Michael  Jackson,  que não se enxergava como negro e que fugia do 
estereótipo de negro cantor de Soul,  o que gerou um grande conflito e desconforto na indústria 
musical.

Apresentação de trecho do filme “A Música é a Arma”

Contextualização  de  Fela  Kuti,  músico  africano  criado  na  Inglaterra,  que  criou  o  gênero  
Afrobeat.Trabalhou no sentido de descolonizar a mente, disputando inclusive eleições presidenciais  
na Nigéria. Faleceu de AIDS, mas deixou um grande legado para a cultura negra. “Nós, músicos,  
criamos estilos musicais. Só Fela Kuti criou um gênero musical.”Miles Davies.

Proposta de debate sobre Cotas.

-Mackenzie: Bolsa pelo Pró-uni e bolsas sócio-econômicas, porém não existem Cotas. Os negros  
são todos Próunistas.

-UFRRJ: Haverá Cotas para alunos negros e oriundos do ensino público, com o recorte de renda.. 
Porém a luta agora é por permanência, uma vez que a proposta de manutenção destes é totalmente  
inviável. O auxílio moradia é de R$180,00 por mês. A média é de R$250,00 em repúblicas com 
mais de 5 pessoas. O apoio didático é de R$50,00.

-UNICAMP: Cotas sócio-econôimicas e auxílio de bolsas, porém sem cotas para negros.

-UFSJ: Existem, mas são pouco conhecidas. Os participantes do GD não entraram por cotas e houve 
o relato de brancos que utilizam a mesma. Atualmente, ocorre reserva de vagas para 50% do total de  
todos os cursos para alunos do ensino público, e dentro destas, 50% para negros.
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Existe a grande dificuldade de definir o que é ser negro no Brasil, assim como a questão da auto-
declaração abre brechas para oportunismos. Contudo, isso não foi considerado como um fator de 
desvalorização do sistema de Cotas.

A questão da exclusão dos negros da Universidade foi evidenciada pela primeira vez no governo 
FHC, com o levantamento do fato de que não haviam negros nos cursos de medicina de diversas  
universidades.  Contudo,  nesse  momento,  a  resposta  dada  foi  apenas  por  meio  dos  cursinhos 
populares.

A colocação do debate acerca do mérito e do vestibular desvirtua a questão, uma vez que o método 
de seleção é falho e somente a elite tem recursos para se preparar nos cursos pré-vestibulares mais  
“fortes”.

Foi colocada a questão da existência, no passado, de sistemas de cotas que privilegiavam a entrada 
nas  universidades  por  meio  da  “cota  do  boi”,  que  favorecia  alunos  com maior  quantidade  de 
cabeças de gado na entrada nos cursos de agrárias, com o intuito de favorecer a permanência dos  
filhos dos fazendeiros no campo.

Em relação à função da universidade, o argumento de que esta foi criada para favorecer às classes  
mais desfavorecidas, sem condições de pagar pelo ensino superior, foi rebatido pelo histórico da  
criação da universidade no Brasil, como um projeto de formação dos filhos da elite e dos futuros 
dirigentes da nação.

A questão das cotas não pode ser discutida somente sobre o aspecto do acesso, mas também da 
permanência, uma vez que o sujeito favorecido não tem condições de se manter na universidade  
com o perfil sócio-econômico do qual provém. Recentemente, foi aprovado o auxílio de R$400,00 
durante toda a graduação para os estudantes aprovados por meio das cotas.

Recentemente, após a capa da IstoÉ, mesma revista que veiculou a pouco tempo o sucesso das  
cotas, traz as pesquisas recentes que afirmam que o desempenho dos cotistas é inferior ao dos não 
cotistas. Contudo, este argumento deve ser entendido pelo lado do entendimento que temos que  
lutar por melhores condições de auxílio psicológico, de permanência, etc.

Foi debatida a questão do período das cotas, como sendo necessárias por um período finito, uma vez 
que em uma sociedade  igualitária  e  com igualdade  de  oportunidades  para  brancos e  negros,  a 
mesma não será necessária.

O debate sobre cotas, deve considerar também os sujeitos que estão inseridos no mesmo, uma vez 
que entre brancos e negros, a realidade concreta de cada um é muito distinta, demandando uma 
explanação desde o princípio, por exemplo com a explanação da interação entre cotas sociais e  
raciais. Além disso, foi explicitada a importância do protagonismo d@s negr@s nesta luta, como 
visto no GD, que contou somente com negros na discussão.

Além disso, temos a questão da mudança do projeto para a universidade, passando pelas cotas,  
como um espaço para a classe trabalhadora, não mais exclusiva para a elite. 
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Foi debatido, por fim a questão da marginalização, com protocolos da polícia que orientam para a 
abordagem  ostensiva  em sujeitos  de  cor  “padrão”  (negra)  e  o  PIMESP,  como  uma  forma  de 
exclusão do ensino superior. Além disso, foi comentada a questão da redução da maioridade penal e  
do monitoramento de “possíveis marginais” dentro do ensino básico.

4.2)Mercantilização dos Bens Naturais

4.2.1 Drogas

Facilitador – Rennè

O facilitador começa explicando a metodologia dizendo que vai começar expondo alguns pontos  
sobre o tema e nos minutos finais os participantes debaterão sobre tópicos que podem ter surgido 
durante a exposição do mesmo. Explica também que a ideia não seria especificamente atacar ou  
defender o tema em si, mas analisar e criar um debate para gerar acúmulo da entidade promovendo 
a discussão passando por tópicos culturais, sociais, políticos e econômicos dentro do contexto latino 
americano, gerando um fio condutor pautada na apresentação.

A apresentação começa com o facilitador citando a relação social das drogas como tabu e problemas  
gerados em torno da discussão sobre narcóticos e suas proibições dentro das sociedades ocidentais.  
O mesmo em seguida desenvolve, sobre o tema, a conceituação das drogas e demonstra que existem 
drogas  lícitas  e  ilícitas  e  que  as  mesmas  causam fenômenos  de  alteração  do  sistema  nervoso 
contudo essas são tratadas de forma distintas pelas populações mesmo que o estado de dependência 
e vício por uma droga lícita é mais aceitável do que uma ilícita e como algumas drogas ilícitas,  
como a cola, se encontram no mercado, apesar de seu uso como droga é igualmente danosa.

O facilitador começa a conversar sobre a cannabise fala que está em um tipo de limbo pelo por ter 
composição mais natural e por conta do processo de legalização na américa latina e outros países.  
Ainda expôs a contradição do uso do tabaco com seu uso lícito e os males que é capaz de causar em 
comparação  com  a  maconha  ainda  complementando  com  problemas  relacionados  a  criação  e 
produção em domicilio e como sua prática quebra a lógica do consumo como ocorre com o tabaco – 
já que este não se compra em lojas, por ser possível produção em domicilio e como ocorre o oposto  
com o tabaco que além de ser difícil produzir quantidades para consumo em espaço domiciliar o 
taxa como produtor ilegal.

Rennè fala sobre os aspectos relacionado com “drogas” naturais como plantas e extratos orgânicos a 
serem utilizado na América historicamente por povos pre-colombianos nomeando-as de plantas de 
poder  (terminologia  utilizada  pelos  povos  nativos)  por  alterarem  os  sentidos  e  nos  despertar 
capacidades  cognitivas.  Aponta  algumas  drogas  naturais,  como  a  coca,  que  são  utilizadas 
culturalmente  e  costumeiramente,  mas  que  esses  diferentes  de  cocaína,  por  exemplo,  não  são  
utilizados  como as  “drogas”  para  consumo como álcool  e  fármacos,  mas  este  reitera  sobre  a  
consciência da prática de consumo sabendo que qualquer substancia em grandes quantidades pode 
causar alterações danosas ao organismo.
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Mostra, em dado momento, um dos criadores do santo Daime e que estes teriam relações culturais  
religiosas  dessa  determinada  planta  de  poder,  por  isso  não  poderíamos  concebe-los  como 
“drogados” por estes desenvolverem ritos com essas plantas para entrar em conexão com a natureza  
entendendo que por estas se conectariam com seus ancestrais e dessa forma teriam a consciência de  
consumo e respeito ao próprio corpo. A ocidentalização (Européia) da cultura na América latina 
entende a natureza como algo ornamental e não como sujeito então esta se torna objeto para o  
homem e cria através dessa uma visão mercantil, logo o consumo de drogas naturais se criminaliza 
quando esta não tem função social e cultural mas mercantil e através da lógica de consumo.

O  conhecimento  sobre  as  drogas  e  seus  consumos  é,  por  fim,  melhor  trabalhado  através  do 
apoderamento de seus efeitos benéficos e maléficos, já que o uso desmedido dessas sempre causam 
mal. Assim ele coloca que os meios de comunicação são muito taxativos em criminalizar a maconha 
por essas serem consumidas por pessoas de classe mais baixa ao contrário de sintéticos. Muitas  
vezes  a  mídia  coloca  que  a  ruina  de  uma pessoa  é  causada  pelas  drogas  ,  mas  não  expõe  as  
fragilidades das pessoas que a consome e que na realidade as pessoas já seriam predispostas para o 
vicio, mesmo se este for açúcar ou internet e que a mídia dessa forma está mais preocupada em 
criminalizar o consumo de drogas do que informar estas.

O  facilitador  discorre  sobre  as  entidades  internacionais,  como  ONU,  FMI  e  como  essas  são 
financiadas  por  grandes Bancos e  que geram seus próprios  males  para  eles  próprios  combater. 
Como exemplo,  os  órgãos  de  saúde  provoquem doenças  para  serem  financiadas  por  interesse 
externos para que elas próprias possam combater. E dentro dessa lógica, as questões de guerra por 
drogas  são  geradas  por  vendedores  de  armas  que  financiam os  órgãos  internacionais,  logo  as 
campanhas sobre drogas criminalizam estas para que seu uso seja ligada ao uso de armas compradas 
por produtores de armas. Coloca ainda a pressão exercida pelos EUA a toda américa Latina para  
domínio  de  todos  os  recursos  naturais  presentes  em seu  território  a  partir  de  operações  como 
CONDOR ou outras Operações. As ditaduras pela américa latina foram utilizadas como fantoches 
para acobertar os verdadeiras intenções e para bloquear e dominar as culturas nativas e no caso do 
Chile, ainda, foi utilizado como Laboratórios para o que se chama de Doutrina Neo-Liberal. E por 
fim este discorre sobre o plano colombia que se basearia na dominação territorial dos EUA e a  
posseção econômica e militar da colombia e vir a se tornar um dos maiores produtores indiretos de 
maconha do mundo e aproximado

Na ultima parte da explanação ele apresenta causas politicas para a criminalização e trafico de  
drogas e sobre a maconha.

Discussão:

O debate começa com os participantes tentando responder sobre o uso recreativo e religioso. Alguns 
encontristas colocam pontos como ambos serem culturais e os problemas relacionados a isso estaria 
na  realidade  entre  os  objetivos  enquanto  os  aspectos  filosóficos  das  esmas,  enquanto  o  uso  
recreativo  está  mais  aberto  a  excessos.  Logo  enquanto  consumidas  a  fins  religiosos  este  se  
encontrariam em relação a aberturas e sensibilidades para questões filosóficas e espirituais e assim  
poucas vezes estas estariam dispostas a causar males aos seus usuários. Além disso os limites de  
cada pessoa para os excessos são muito individuais e e o metabolismo de cada usuário seria distinta  
entre elas assim, cada um deve se conhecer antes de tratar-se com fins religiosos.  No Brasil  a  
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questão das drogas é problemas políticos e não cultural/religioso e saude, assim o Estado tende a 
criminalizar as drogas barrando-a ao invés de procurar informação, então o uso consciente teria 
mais benefícios pessoais do que males.

Massacration coloca que é a primeira vez que o tema drogas é coloca em um GD e a segunda vez  
num  EREB  e  quando  tratamos  Cannabis  como  droga  colocamos  toda  a  carga  histórica  de 
negreminto da substancia, então utilizarmos o termo de droga estaríamos legitimamos o processo 
histórico de criminalização com a planta e tentando responder um pouco o questionamento ele 
colocou  que  houveram  períodos  que  se  usava  para  ser  “doidão”  enquanto  este  propõe  para 
colocarmos em relação mais filosófica com a planta e não apenas recreativa por conta de nossa  
posição quanto biólogos.

Um dos Encontristas coloca o questionamento: Usa-se de argumento que a maconha é menos pior 
por ser natural, mas tudo que é natural é bom? Os encontristas colocam que não e que tudo depende 
da forma que você usa,  a droga é o principio ativo logo não podemos taxar simplesmente um  
principio  ativo orgânico como algo melhor  ou  pior  e  ainda  nessa  idéia  se  comermos  qualquer  
tempero teremos também efeitos de transformação metabólicas e fisiológicas assim como qualquer  
outro entorpecente ou “droga” então a palavra “droga” realmente rotula e conota malefícios, como 
se isto a tornasse algo ruim. Então se o debate entre remédio e droga faz algum sentido é baseado 
nas interpretações individuais sobre o que é cada coisa.

Uma encontrista comentou sobre a evolução de receptores de THC e sobre a evolução sobre efeitos  
fisiológicos  destas,  então  foi  comentado que  o  THC não tem receptores  específicos  para  cada 
principio ativo mas sim sobre o conjunto para regular e que é sim curioso acoevolução.

Um encontrista fala sobre a naturalidade do uso e consumo de maconha, mas conta sobre o processo 
de pensamento tras impurezas e destrói muitas das moléculas que dão principio ativo e que assim 
produzem  efeitos  psicotrópicos.  
Os encontristas colocam sobre a importância de colocar as informações sobre as drogas no encontro  
para  que aja  maior  aprofundamento no assunto e  que também como ocorre e  da onde surge o  
problema do narcotráficoe sobre os riscos a recursos humanos que isto traz como  pequenas guerras  
e atentados  e que a que custo que os processos de aquisição dessas camadas drogas criam nas  
sociedades mais carentes que são as mais afetadas. 

Outro encontrista coloca que o tratamento da sociedade a criminalização do uso de maconha está 
relacionado com o tráfico e com o crime e que com isso é muito importante informar a população  
sobre  seus  efeitos  e  riscos.  

4.2.2Mineração

Facilitador- Luiz e Lis (ambos UFV)

Coordenador Relator - Rodolfo (ganso)
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-Apresentação dos encontristas falando sobre a expectativa sobre o GD.

Beluza, Januária - Nunca teve muito contato sobre o assunto, tem grande expectativa e espera correr  
tudo bem no 1º encontro.

Luan, Unicamp- primeira vez, gosta muito da parte de mineração e participa do 1º encontro

Lis- Viçosa- Grande contato com a temática e veio auxiliar no espaço

Miguel, barão de Mauá- Gosta de permacultura e assuntos ligados  a  temática de minérios e tal.

Ganso - Acha o tema importante e tem interesse em conhecer mais. 

Luiz-  Viçosa,  quinto  EREB -  o  tema está  bombando em Viçosa,  lá  estão  em um processo  de 
resistência em relação a um minero duto que querem instalar na cidade.

- Exibição de três vídeos sobre mineração:

1. Devastação sem compensação

2. Ouro de Sangue

3. Conceição: guarde nos olhos

-Conversa e impressões sobre os vídeos.

Miguel, o vídeo deixa claro o desamparo ambiental e a ausência de manejo das áreas afetadas. O  
interesse é apenas no dinheiro.

EX: mídia falando de pequenos agricultores com manejo na floresta que são presos enquanto a 
mineradora destrói todo o role.

Luan, pede um esclarecimento sobre rejeitos, questão tratada no vídeo.

Luiz,  na  extração  mineral  nem  tudo  é  aproveitado,  sobram  muitos  rejeitos  que  precisam  ser  
depositados em algum lugar, daí surgem as barragens de rejeito, acumulam os resíduos que não são 
utilizados,  esses  resíduos  são  geralmente  tóxicos.  (Ex:  Comparação  das  águas  que  acabam 
recebendo rejeitos com as que não recebem).

Beluza, Impressionada com a fala no vídeo onde é relatado que a água da cidade ta acabando por 
conta de uma mineradora.

Lis, fala a respeito do sofrimento dos povos afetados .

Luan, o vídeo mostra uma segurança muito forte para a mineradora, com cachorros e guarda. O 
preço que a empresa paga ao estado pelos danos ambientais são insignificantes.

Luan,  a  respeito  do  sedimento,  ao  invés  de  ir  para  uma  barragem  e  se  acumular  deveria  ser  
utilizado, mas não sei com o que?

Lis, com todas essas características que colocamos, até que ponto usaremos o dinheiro como moeda  
de troca.
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Luan,  as  imagens  desses  vídeos  não  são  mostradas  por  empresas  como  a  Vale,  são  sempre  
propagandas  bonitas,  mineração  é  bom para  exportar,  bom pro  PIB,  gera  renda  e  dinheiro.  A 
verdade é sempre escondida.

Miguel,  o  Eike  B.  ajudou  na  eleição  de  um  prefeito  em  Amapá,  assim  gera  um  ciclo  de 
favorecimentos políticos e econômicos.

Luis, outro ponto é a repressão das comunidades locais, esse povo fica sem voz e as denuncias não 
chegam à população e as autoridades estão a favor das mineradoras.

Beluza, medo de todo o mundo ficar assim e as coisas acabarem. Ela comenta um exemplo: “Eae  
gente vamos viajar, ir na cachoeira, opa ela não existe mais”.

Lis, (Ouro Branco) cidade toda modificada pela dinâmica da empresa (Gerdau Açominas), moradias 
para funcionários separadas por cargos que existem na empresa.

Luiz, modelo de degradação muito intenso, explora tanto o ambiente como os trabalhadores, onde 
nossas riquezas não estão sendo utilizadas por nós. Tudo é incorporado pelas grandes empresas

Beluza, elas não devolvem nada depois neh.

Luiz, resposta: Devolvem sim, devolvem rastros de misérias e problemas sócio ambientais.

Comparação Brasil colônia, negro escravo, índio assassinado e riquezas apropriadas – Existe uma 
diferença hoje para isso? Nosso país deixou de ser colônia? Nossos minérios estão ficando conosco?

Miguel e Luan, vai tudo para fora e é trabalhado agregando valor e depois volta para o Brasil com 
valores maiores.

Luiz,  nesse  modelo  de  desenvolvimento  capitalista  essas  obras  são  tidas  como  modelo  de 
crescimento dos países periféricos.

Luan, exemplificando a vivência com as visões que tiveram nela (ambiente degradado por grandes 
empresas).

Luis, Inserindo debate das hidrelétricas, essas são construídas para atender a demanda de energia  
das mineradoras. 

As áreas escolhidas para a mineração não são desabitadas e as pessoas que vivem lá sofrem as  
consequências das empresas. Despejo e realocação para outras regiões sem infraestrutura, entrada 
de inúmeros trabalhadores nas cidades, esses vindos de fora, a população aumenta muito, logo, as  
escolas  e  hospitais  não  atendem  a  demanda  e,  algumas  empresas  se  aproveitam  disso,  com 
especulações imobiliárias, além disso, aumentam a taxa de criminalidade, estupro, prostituição, uso 
de  drogas.  O  despejo  das  famílias  vem  sendo  facilitado  pelo  governo,  (projeto  de  grandes 
mineradoras sendo considerados de utilidade pública).
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Isso tudo vem acontecendo em Viçosa, com a empresa Ferrous e o mineroduto, estes são grandes 
tubos para transporte de minério diluído na água, o traçado do duto é colocado sempre nos vales, 
fugindo dos morros, infelizmente essas áreas são onde encontramos as famílias e nascentes, etc..

Assim as famílias são despejadas sem o menor cuidado, em função de ser de utilidade pública. São 
todas levadas a locais horríveis ou abandonadas sem infraestrutura. 

Devemos tomar muito cuidado para não cairmos em um debate superficial, como se a indenização  
fosse solução, prestar atenção na mídia e a imagem que é passado sobre o tema.

Lis, recapitulando um pouco a questão do Brasil colônia.

Para quem é esse desenvolvimento?

Luiz, exemplo através de continhas para esclarecer o desenvolvimento, usando o mineroduto da  
Ferrous:

Exportação de 25 milhões de minérios/ano

Tonelada do minério vale 258 dólares

Para a empresa se manter (maquinário, empregados) 1,5 milhões por ano

Indenizações - exemplo do mineroduto atravessando o terreno- diferença por instrução de estudo. 
100 milhões uma vez só.

6.450 bilhoes/ano                              17.066 milhões/dia

6 dias paga indenização

Ou seja, em 6 dias a empresa paga suas despesas e o resto do ano é só lucro!!!

(exemplo do pai de família que entrou em uma área e foi morto por um segurança).

-Montagem da socialização nos eixos gerais.

 Montagem  de  um  teatro  simulando  biólogos  contratados  por  uma  mineradora  multinacional 
ameaçando despejar um casal de agricultores.

Sucesso total!

4.2.3Questão Agrária

Perda da Relatoria.

4.2.4Questão Energética
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Relator: Pará

Presentes:  Talita,  Pará,  Xavasca,  Baiana,  Ana,  Lorenzo,  Vinicius,  Ana  Paula,  Lucas,  Cinthia, 
Suelem, Cirôla, Karina e Gustavo

1º Momento: Apresentação da galera que veio participar do GD, começando a falar o nome,  qual  
escola de origem, a experiência como estudante de biologia e com os encontros. Talita começou 
falando sobre sua formação na UFV, e sobre sua experiência no MAB em Viçosa.

Os principais  motivos que chamaram a atenção dos encontristas  e  das  encontristas  para  o GD 
foram: Belo Monte; Fontes Alternativas de Energia; Matriz Energética; Tema pouco abordado na 
universidade; Trabalho de curso; Aprofundar no debate.

2º Momento: Talita explica como o tema será tratado. Metodologia do GD: “O olho vê”- sobre 
como se vê a matriz energética brasileira,  o que as caracteriza.  “A lembrança revê” -  contexto  
histórico. E a “imaginação transvê” - são as intervenções realizadas pela sociedade relacionada ao 
assunto. Antes da discussão todos e todas assistiram o vídeo “Energia para que e para quem?” do  
Movimento dos Atingidos por Barragens.

3º Momento: Discussão

Por  que  as  outras  fontes  para  gerar  energia  não  são  utilizadas,  como por  exemplo  eólica.Está 
também gera um impacto, fazendo com que ela não seja totalmente limpa, além disso não se pode  
produzir a energia eólica em todo o pais e é mais cara do que a hidroelétrica. Outra fonte é a energia  
solar, que poderia ser uma saida já que espaço tem. E a energia nuclear? O Japão atualmente é o 
país que mais utiliza, porém há preocupação está em como descartar este material. 

 Todas as energias tem seus pontos ruins e bons, Talita -Mas a energia é para que e para quem? 
Industriais multinacionais. Belo Monte e as obras são comandadas em grande parte por empresas  
multinacionais,  que exploraram exploraram os nossos  recursos.  O Brasil  exporta matéria prima 
como ferro em troca de tecnologias, por que então não fabrica isto no Brasil? Vende-se o bruto mais  
barato e compra-se mais caro dos outros países, alumínio por exemplo a empresa que tem uma 
industria de alumínio que tem cinco barragens para suprir suas necessidades e vendem a matéria  
primária. 

A construção de algumas hidrelétricas poderiam ser evitas, já que algumas produzem pouco energia 
em comparação com os danos causados a natureza. Grande parte da conta de  luz são de imposto,  
que em sua maioria são pagos pela população, ICMS 43%, na ANEEL tramita uma prosposta para 
mudar o registro para leitura eletrônica, de 5 às 8 da manhã e de 17 às 21 vai ter um aumento na  
taxa de consumo, pois são horários de pico, estratégia adotada pelas empresas para produzir mais 
energia, sem custo para atualização dos maquinários.

BAIANA –  Socialização  de  uma  visita  a  uma  barragem.  As  empresas  tem  a  fala  de  fazer 
indenizações  e  como  é  o  desrepeito  com a  parte  ambiental,  em  uma  construção  de  barragem 
geralmente envolve a construção de outras barragens em sua volta, que acaba transformando um rio 
em uma escada. A usina de Belo Monte por exemplo, não irar produzir de fato a sua capacidade 
máxima  durante  todo  o  ano,  sendo  assim  é  possível  que  várias  outras  pequenas  possam  ser  
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construidas, porém hoje na Europa existe a situação inversa que seria a de destruir as barragens,  
para diminuir os impactos gerado na região. 

Itaipu - Uma grande emprendimento, que ocorreu na época da ditadura. Antes havia várias cataras 
que  após  a  criação  da  barragem reduziou  este  numero.Quando você  mercantiliza  uma riqueza 
ambiental,  você acabe mercantilizando a vida das pessoas que moram ao redor.Os animais que 
dependem da água ficam, bem comprometidos com a instalação das barragens.

Todo mundo quer energia limpa, mas pra quer produzir  a energia?

Melhorar  nossa  sociedade  como um  todo  e  de  maneira  igual,  a  mídia  divulga  o  aumento  na 
produção de energia para diminuir o custo que o brasileiro paga – MG tem mais de 300 barragens 
para serem construidas – O preço da luz faz jus ao gasto na sua produção? Muitas empresas não  
cumprem a  legislação  ambiental.  O mal  uso da  energia  gerado por  uma sociedade  consumista 
também contribui, assim como, a má distribuição também contribui, porém o maior gasto vem das  
empresas que compram a energia por um preço muito barato em relação a população.  A mídia  
também contribui em colocar na população a sensação de gasto excessivo. Talita a problemática 
para  onde está  sendo direcionda toda esta energia,  que vem sendo utilizada principalmente  em 
materiais eletro... No rio Tapajós existe a proposta de construir um hidréletrica maior do que a de  
Belo Monte, relacionando isso com o papel de biológo, cabe a nossa tentar entender sobre o assunto 
para ajudar na parte de licenciamento. 

Talita  -  Reflexão  sobre  o  papel  da  biologia,  diante  desta  questão  de  energia.  Como  o  de  
licenciamento  ambiental,  inclusive  a  existência  de  fraudes  na  elaboração  dos  licenciamentos.  
Divisão em três grupos com cinco pessoas em cada, para uma discussão com duração de vinte  
minutos sobre o tema tratado.

Socialização dos grupos

1° Grupo: Licenciamento como ocorre a preparação do biologo para fazer está atividade, e a parte  
social que é pouco trabalhada, ou como a falta de ética de alguns biologos que podem aprovar  
projetos manipulando dados para a empresa. A participação de trabalhar em movimentos sociais,  
educação, etnobiologia outra caracteristica importante é forma como ocorre a divulgação cientifica 
que pode ser melhor utilizada na relação entre a universidade  e a cidade. Relato de uma vivência  
em uma área próxima a barragem de Belo Monte, na cidade de Altamira. Onde estam ocorrendo  
varias  situações  de  negligência  com a  população,  e  com o  respeito  aos  indiginas,  inclusive  a 
denuncia de morte de indigenas utilizando “cercas elétricas” espalhadas na região.

2°  grupo:  A concientização  da  sociedade,  na  organização  contra  a  construção  das  barragens 
principalmente  através  da  formanção.  A aprovação  “pouco”  criteriosa  sobre  a  implantação  de 
hidroelétrica, a questão dos relatórios sendo feitos podem ser modificados em alguns casos para o 
licenciamento ambiental,  porém não necessariamente o licenciamente tem o poder de impedir a  
construção de uma barragem.

3°  Grande  parte  foi  contemplado,  além  disso,  a  elaboração  de  projetos  do  municipio  e  a 
concientização do povo, a dificuldade encontrada em mostrar a realidade a população em buscar a  
luta em quanto a empresa oferece dinheiro para as pessoas.

24



Finalização fala sobre o MAB e ENEBio

A  ENEBio  tem  uma  grande  importância  no  processo  de  aprendizagem  e  concientização, 
principalmente na abordagem desses assuntos e a importância da organização da população como 
principal fonte de força para mudanças.

O MAB surgiu há 22 anos, a partir da junção de vários movimentos de luta pelo Brasil, a força do 
movimento  é  o  povo  organizado.  A luta  do  movimento  nasceu  pelos  direito  imediatos,  como 
indenização justa e terra. Hoje é pelo projeto energético popular.   

Repasse sobre lutas – Semana que vem, dia 14 de Maio, vai ter leilão de petróleo e energia. O leilão 
significa privatização e pode por em risco o pré-sal, que por lei, não pode ser leiloado.

Encontro nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem(MAB) será em São Paulo capital do 
dia 2 a 5 de Setembro de 2013, é importante participar devido a troca de experiência com o povo 
que está organizado e animado para continuar a luta pelos direitos e pelo projeto energético popular.

4.3)Mercantilização do Conhecimento

4.3.1Ensino

Facilitador: Pedro Parada

- apresentação das pessoas participantes

- repasse da metodologia

- leitura do poema “O Mundo” – Eduardo Galeano

- pensando na nossa função no coletivo ou movimento e no mundo a partir do poema

- conceito de mercantilização: ação ou efeito de mercantilizar; fazer ou tornar-se mercadoria

- conceito de conhecimento: ato ou efeito de conhecer; informação. Sinônimos: competência = mais  
conhecimento;  cultura  =  conhecimentos  adquiridos,  conjunto  de  estruturas  sociais,  intelectuais,  
artísticas que caracteriza uma sociedade.

-  conceito  de  ensino:  arte  de  ensinar,  transmitir  o  conhecimento,  modificar  comportamento, 
adestramento, castigo.

- portanto, o ensino tornou-se o mercado de uma cultura que modifica comportamentos, adestra ou 
castiga através da transmissão de conhecimentos.

- dentro do ensino há o choque ideológico, onde se coloca como se vai modificar o comportamento, 
objetivos diferentes para diferentes escolas.

- vídeo “Mudando paradigmas da educação”.
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- avaliação do vídeo

- a escola não acompanha as mudanças que ocorre na sociedade.

- Iluminismo (John Lock): movimento revolucionário da elite, que era contra a igreja e o governo.  
Reforma social  através  razão,  luz,  verdade.  Nasce uma doutrina política:  positivismo (Augusto 
Conte). Afasta da ciência a teologia e a metafísica. Coloca que forma será feita a ciência, através do  
método científico. Observação de fenômenos, com base no mundo físico. Afasta da questão social, 
pelo discurso de neutralidade e desenvolvimento científico. Por isso, não se debate política na sala 
de aula, dentro dessa forma de raciocínio. 

-  o  positivismo  permeia  toda  nossa  formação  e  os  alunos  são  conseqüência  dessa  forma  de  
pensamento.

- a escola não entra no contexto dos alunos, apenas tenta desenvolver a cognição, mecanizando o 
ensino com a proposição de exercícios.

-  temos  que  estudar  e  debater  teóricos  para  conseguir  mudar  alguma  coisa,  seguindo  um 
posicionamento conciso. O interesse deve ser coletivo.

- a educação se torna bancária após a revolução industrial, com a imposição de técnicas no ensino.

- várias discussões permearam o durante o a Gd;

- Adicionar mais tempo na grade curricular;

- O ensino possui várias definições, definir uma só e utilizá-la;

- Modificar o ensino, embora ele esteja estático historicamente;

-  Levar  essas  discussões  do  encontro  e  socializar  na  própria  escola  com  os  outros  que  não 
participaram do encontro;

4.3.2Pesquisa

Facilitador: Bruno – UFMT

Proposta do GD e socialização da metodologia. Importancia da relatoria. É comum que dos 
GD’s  saiam  propostas  para  a  discussão  em  assembléia.  Forma  de  bate-papo  e  não  somente  
exposição. 

Apresentação de slides com alguns elementos . 

Que tipo de sociedade vivemos e onde se enquadram. Sociedade Capitalista se mantém por 
vários modos, lucro, mais valia pela exploração trabalho, ideologia, tudo que se mostra em nosso 
cotidiano. A nossas relações são mostradas com base neste sistema. 

A  universidade  reflete  as  contradições  da  sociedade,  como  a  meritocracia  e  a 
empregabilidade.  Podemos pensar em uma universidade que sirva de contraponto as contradições.  
A concepção de universidade pode estar sendo atacada nas formas de atuação. 
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......se antecipar aos movimentos inexoráveis da globalização (se não o fizer a culpa será do 
trabalhador mesmo. COMO? Antes de perder o emprego ele deverá se reciclar profissionalmente,  
tornando uma força de trabalho mais empregável do que é hoje......Quando o desemprego vier, não 
virá para ele, mas apenas para os outros que não se anteciparam. (FHC)...NEOLIBERALISMO 
como forma de reforma do capitalismo.

O  banco  mundial  determina  diretrizes  políticas  para  a  educação  e  os  sistema  das 
universidade, promovendo reformas. A universidade é um ponto-chave para a força de trabalho. O 
modelo proposto foi construido em cima de idéias que também visam a emancipação do povo. Foi 
pensado na universidade socialmente referenciado, onde ela se propõem  que o tripé, ENSINO, 
PESQUISA, EXTENSÃO, baseados no povo, nas demandas etc, e não em outras instituições por 
exemplo. Importância do tripé não dissociado. Normalmente a divisão do tripé é em torno da sua 
implementação e metodológicos.

Recentemente o MEC , o tripé pode ser superado, com a adição da INTERVENÇÃO e 
TRANSFORMAÇÂO SOCIAL. Vale a pena refletir sobre isso, como ponta de partida, e não esteja  
subjetivo e sim objetivo. 

Dinâmica do repolho. 

O QUE É PESQUISA?

Pesquisa é a ferramenta com que se começa a trabalhar, investigar e os pontos poderão ser 
trabalhados no ensino e na extensão. Um ponto de partida para o começo do trabalho. 

Geração  do  conhecimento  novo e  aplicação  ,  a  partir  de  observação,  interpretação,  do 
método científico. 

Na  verdade  ela  pode  partir  de  ensino,  e  pesquisa,  não  necessariamente  ser  o  ponto  de 
partida. Exemplos de pesquisas de ensino e extensão.

A aplicação é bem discutida e que define muitas coisas. O resultado que obtemos pode ser 
trabalhada de muitas formas.  Pesquisa voltada somente para a pesquisa,  não sendo socialmente 
referenciada, de várias formas, como a linguagem e intencionalidade. Revisão sistemática de grupos  
animais.  Pesquisa  alienante,  olhando uma pesquisa  na  academia  como comunidade  tradicional, 
como sistemas de práxis, avaliação, grupos de pesquisa. 

Pesquisa pela pesquisa. Pensar no ponto de partida na sociedade dos diferentes setores da 
sociedade,  buscando as  linhas,  inspirações  e mudanças  de fato na sociedade.  Eventualmente,  a 
pesquisa é referenciada mas não tem meios, ou vontades políticas para atingir o seu objetivos. 

Aspecto da pesquisa na licenciatura. Pesquisa não somente na biologia educacional, mas na 
educação  como  um todo.  Muito  mais  amplo  do  que  sempre  é  colocado  como senso  comum, 
pensando a pesquisa sempre no bacharel. 

Pensar também nas limitações da pesquisa, quais são eles? Os pesquisadores fazem análise 
da realidade?
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METAMORFASES, MAURO IASI

Intenção do conhecimento e o processo de consientização sobre ele. 

Visão  e  avaliação  da  pesquisa  de  forma  preconceituosa  e  obscura.  Processo  de 
entendimento e questionamentos sobre a pesquisa com um fim, não o meio, meio de sobrevivência. 

A CIÊNCIA É NEUTRA

Temos que pelo menos tentar a neutralidade no processo científico.

Alguém acredita neste mito?

A academia vem de algum lugar, permeado pelo sistema, e não podemos acreditar nisso.

Ciência  no  mundo  das  idéias  é  neutra,  mas  na  prática  não.  Vemos  também  a  super  
valorização da pesquisa em detrimento do ensino e da extensão.

A ciência deveria ser neutra??? Ela sempre vai responder uma pergunta e podemos transpor  
a metodologia de forma neutra. 

Reprodução da ciência sem a sua reflexão. 

Como é feita intervenção do estado nas linhas de pesquisa. 

Neutralidade no método científico, mas somente a escolha do método já é uma escolha  
política, e portanto não neutro. 

Aspectos e conseqüências históricos 

Aspectos da linguagem e do discurso, como forma de ação estratégica para traçar a linha de 
pensamento. 

Podemos observar na neutralidade científica 

NÃO É A CONSEQUENCIA DO SER QUE DETERMINA O SER MAS O CONTRARIO

O SEU SER SOCIAL DE DETERMINA A SUA CONSCIÊNCIA. 

O conhecimento é algo mais amplo, que contempla toda a sociedade(não toda), algo que 
não seja específico, formado em conjunto. 

Conhecimento também é socialmente referenciado, por vezes na comunidade tradicional da 
ACADEMIA, assumindo valores, caráter e temas. 

Vida de laboratório e a produção de fatos científicos.  Latour e Woolgar 1987

COMO SE DÁ A CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA NAS UNIVERSIDADES? A CIÊNCIA 
/TECNOLOGIA TEM ATENDIDO OS INTERESSES DA POPULAÇÃO

ENEBIO É DE LUTA!!!!!!!!!!!!
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TODA/OS  UNIVERSIDADE  TEM  TIDO  CONDIÇOES  NECESSARIAS  PARA 
DESENVOLVER SUAS PESQUISAS?

Sociedade  e  estado,  muitas  coisas  passam  pela  iniciativa  privada,  voltadas  para  o 
desenvolvimento. Como contraponto, pode se trabalhar pela empresa estatal. Assim, o estado pode 
ter um encaminhamento político. 

1.Exemplos de inserção da iniciativa nas universidades públicas. Alcoa, bioagro, etc....

2.Meios de avaliação científica que alimentam o ciclo. 

3.Agencias de fomento

4.O caminho do exemplo  da agroecologia, que busca fontes de financiamento alternativos, 
que podem ajudar. E trabalhar em cima de demandas 

5.REUNI, sem estrutural nenhum, na tora. Somente com o recurso humano. Porém, foi feito 
uma pesquisa sobre nutrição, que ajudou na processo do RU.

Centros de excelência, que são paradigmas para o exemplo de produção científica. E todos 
são colocados no mesmo processo de avaliação, SINAES e ENADE. 

Outro elemento da é a Lei de Inovação Tecnológica.

REALIDADE DE CADA ESCOLA PRESENTE 

UFMT –  Quando  a  relação  de  estrutura  bem precarizada,  e  a  supressão  de  aulas  específicas.  
Questão da fragmentação das linhas de pesquisa dentro do mesmo projeto. Referência nacional de 
lab. De ROLA-BOSTA, por ter a maior coleção de animais,  o que é muito contraditório, pois a 
precarização compromete muito.

Questões de financiamento, resumo, artigo, publicações (Produtividade). Infelizmente temos que 
trabalhar com esta realidade. A extensão pode ser trabalhada com nossa iniciativa, mostrando  como 
forma educativa as pesquisas fragmentadas e automáticas. 

IFRJ  - Exemplos de pesquisas integradas com o ensino e extensão. Também muito precarizado. 

UFV -  Perda da relatoria aqui.

Sempre auxiliar no processo de inclusão da extensão, porque os professores não estão preparados e 
não interessados. 

USP – Problemas de estruturas não expressivos. Rola muito financiamento. Contradições entre o 
cursos, da bio por exemplo. A avaliação esta sendo pensada com elementos de ensino e extensão. 

UFSCAR- SOROCABA – Voltado para a conservação (mais ou menos). Falta de aulas de campo. 
Professores  não  especializados  que  dão  aula,  alem  de  ser  reduzido  o  número.  Concorrência  
acadêmica. 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESQUISA
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Totalmente  ligado  com  o  pacote  da  reforma  universitária,  Prouni,  REUNI,  FIES,  SINAES  e 
ENADE, SISU, Lei da Inovação Tecnológica. Entender o processo de privatização da educação.

Lei da Inovação Tecnológico diz que o ESTADO daria brecha para a iniciativa privada contribuir  
diretamente com as pesquisas universitárias, se relacionando diretamente com a produção. Por que a  
pesquisa  está  do modo que está?  Questões  Macroeconomicas  de falta  de dinheiro como opção 
políticas. 

O papel da Campanha Nacional deste ano e os pontos do GD de pesquisa pode ser trabalhado. 

4.3.3Extensão

Facilitadoras: Helena e Bicuda (Rafa na Relatoria)

Presentes: Filipe Paixão, Filipe Rafael (Malibu), Caroline, Pichu, Helena, Bicuda e Rafael.

Helena: faz agradecimentos à CO. E sugere que todxs falem se têm relação com extensão, sobre a  
universidade, por que escolheu o GD.

Bicuda:  Mora  em SJDR há  sete  anos,  esta  na  universidade  desde  2008.  Trabalha  no  NINJA. 
Considera o trabalho bacana por trabalhar com a periferia de SJDR. A evidência é clara entre centro  
e periferia. Acha bacana a extensão, e tem mais interesse que a pesquisa pelo contato com o social.

Rafael: Esta no PIBID de Educação Popular (ensino/pesquisa), colabora em projeto de extensão de 
um professor da Geografia, entre a universidade e comunidade de assentados sem terra. Ainda não 
encontrou Tema de Extensão que o agradasse. 

Caroline:  participa do jornal  cientifico da bio “Biosferas”,  na  Unesp Rio Claro.  As pessoas  se  
espalharam entre GD’s. Se interessa pela extensão.

Filipe Paixão: nunca participou de projetos por fazer bacharelado e ter dificuldades. Interessou-se 
pelo GD pra conhecer mesmo. Relata que na UFOP, o bacharelado é apenas voltado para pesquisa.

Malibu: é do Bacharel e Licenciatura, organizou bio na rua, soube do EREB Sorocaba. Fez pesquisa 
desde o primeiro ano. No terceiro ano, depois do EREB, pensando em como mudar a realidade, foi  
representante discente no departamento de genética. Em assembleia de cursos da ESALQ, surgiram 
coletivos. Participou no ENEB, e puxaram junto com Unesp Rio Claro o CFPBIO-SE. Esta no 
EREB SJ de coordenador. Trabalhou com genética até Julho, terminando a segunda iniciação. Quer  
trabalhar com extensão no mestrado. Escolheu para saber mais sobre extensão.

Helena: Estudou em SJ, faz mestrado na UFRRJ. Trabalhou com extensão na graduação. Fala que 
não há como falar de extensão apenas como mercantilização do conhecimento, mas também das 
relações sociais, e da natureza. Vai falar de onde veio o termo “Meio Ambiente”. Em seu mestrado  
as pessoas têm preocupação com a relação do ser humano com a natureza, sendo um mestrado na  
área de sociais, e não viu a discussão social no curso de Biologia. Parece que se criou divisão entre  
as áreas. Extensão é sair dos portões da Universidade e se estender de verdade.
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Pichu: não ter claro em sua cabeça o que é extensão, pensa que o que não é ensino ou pesquisa as  
pessoas jogam na extensão. Participa ativamente das atividades da Universidade. Participou do Bio 
na rua, algo que se dedicou muito. Relaciona o Bio na rua com a ENEBIO, e por isso veio para o  
encontro,  interessada  em discutir.  Em sua  dúvida sobre  o  que e  o que não  é  extensão  analisa 
iniciativas de grupos da Usp, e não sabe se pode considerar extensão.

Helena: a ideia de extensão existe pelo fatos de politicas públicas, sendo ela o modo de estender o 
conhecimento para a sociedade. As políticas vêm com viés de relação e integração com a sociedade. 
Vários  projetos  fracassam  devido  às  coisas  que  chegam  prontas.  A extensão  deve  vir  como 
ferramenta de conhecimento mútuo. Traz a ideia de Paulo Freire sobre conhecimento mútuo, e da 
extensão como meio de comunicação e facilitada por ela.A Universidade deveria ser junção da  
comunidade e a universidade. A extensão não tem caráter popular, as pessoas não têm acesso ao 
espaço da universidade, sendo ele um espeço burocrático.A extensão é elitista e exclui as pessoas.  
Sendo  a  Universidade  um espaço  para  poucos.Fala  sobre  o  Congresso  Brasileiro  de  Extensão 
Universitária.Histórico  da  Extensão:  reafirmado  na  constituição  que  não  seria  separado 
ensino,pesquisa  e  extensão.  (art  207).  A extensão  deve  ter  caráter  de  estender  a  universidade,  
democratizar o conhecimento, valorizar a cultura.Cita projetos de extensão do Banco Mundial, por 
exemplo a extensão no Peru com camponeses,  que conseguiram “absorver” a tecnologia e não  
perderam sua cultura. A extensão teve viés mercantil e as pessoas se garantiram com sua cultura  
definida, o contrário do que costuma acontecer.

Bicuda: As universidades vêm com o discurso de “para o povo”, e se assim fosse não haveria o 
termo “extensão”, sendo a universidade algo distante na visão da comunidade. As pessoas veem a  
universidade como a solução dos problemas.

Helena: devemos pensar na extensão a partir do caráter político que a Universidade tem. A maioria 
dos projetos segue a “política do favor” (clientelismo), sendo a universidade vista pela sociedade  
como solucionadora de problemas. Perdendo o caráter social, ambiental. Cita exemplos de extensão. 
Como a rural que necessita do técnico e acaba quando o mesmo vai embora. Explica o clientelismo, 
como apadrinhamento, troca de favores. As políticas clientelista toma o papel do estado. 

Pichu: pergunta a origem da extensão, e é na Universidade ou não.

Helena: da exemplo dos catadores de SJDR. Alunxs da psicologia começaram o projeto vendo a  
demanda do grupo de catadores que já existia. A extensão possibilitou que xscatadorxs viajassem, e 
conseguissem seu local de trabalho.

A construção do campus Dom Bosco trouxe váriosimpactos para a sociedade ao redor, e a partir  
disso alunxs da história desenvolvem projetos.

Pichu: conta sobre projetos que não tiveram levantamento prévio para provar a demanda.

Helena: relata projeto que levava vídeos à comunidade e depois discutiam.

A extensão tem a possibilidade de trabalhar com coisas “pequenas”, trazendo o caráter qualitativo, a 
pesquisa é apenas quantitativa.
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Bicuda: relata trabalhos de extensão que deram certo, e trabalhos que utilizavam as pessoas apenas 
como  objeto  de  trabalho.Relato  de  todos  de  que  as  vivências  possibilitaram  o  contato  com 
comunidades, mas que deveriam ter mais tempo.

Malibu: fala que esse caráter avaliado por todos que a extensão deve ter, sendo a pesquisa algo  
fechado. Vê os encontros como um “protótipo de extensão”.

Chega Marco Antônio, estudante de Biologia em SJDR.

Helena: “Essa tal sociedade (...)”.  Palavra que passam pela boca de pessoas. Parece um grande 
número de pessoas fazendo um número enorme de coisas. A sociedade é formada por um grupo de 
indivíduos? Junção de quê? Nada da sociedade acontece fora  de cada indivíduo,  e  não a  pura 
somatória  desses  indivíduos.  As  pessoas  são  formadas  de  “vários  ‘eus’”,  e  agem  de  formas 
diferentes  em diferentes  grupos.  E  são o que aprende e  com quem convive na  sociedade,  são  
formados socialmente. As tomadas de consciência são construídas socialmente.

Bicuda: é massa pensar no que muito do que somos vem desde nossa infância. Estamos presos no  
padrão da sociedade em que estamos.

Helena: fala da necessidade que temos que viver socialmente. 

Filipe Paixão: Fala dos poucos que vão contra o padrão, cita a cidade em que nasceu. Começou a  
pensar de como era aquela sociedade em que ele vivia. E hoje se vê completamente diferente.

Bicuda: traz o fato do preconceito das pessoas por causa dos estereótipos . Viveu época que tinha  
“falta de paciência” com o senso comum.

Marco: quanto um grupo pode nos influenciar? 

Helena: o que fez a gente estar onde estamos hoje, por que escolhemos esse caminho?

Marco: pensa se esta preparado para as mudanças, e não se sente preparado.

Helena: devemos sair do senso comum e passar para o bom senso. Somos muito contraditórios,  
coisa  que  é  interessante.  Citando  o  autor  fala  que  estas  pequenas  mudanças  são  revoluções  
simbólicas. Estarmos aqui é uma destas revoluções.

Marco: sempre que para pra pensar, vê a diversidade como algo positivo. A junção de tudo que 
supera as mudanças.

Helena: sugere o programa “A TV que se faz no mundo”. E relata episódio que tratou de casal de  
gays que têm um filho, em outro país, e traz sua reflexão sobre a diferença entre as culturas.

Malibu: traz visões da psicologia. A ética é o que nós queremos da vida, quem eu quero ser. A moral  
diz o que devemos fazer. Tudo isso tem a ver com nossa identidade, e nós temos vários identidades,  
de acordo com o grupo em que estamos. Fala sobre estereótipos. 

Todxs discutem sobre estereótipos. 
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Malibu: Personalidade, identidade mais subjetiva, é de cada um, sendo o acumulo de todas suas 
identidades.  A identidade  de  grupo  depende  de  muita  coisa,  o  que  inclui  a  criação  de  uma 
identidade, pertencimento. Fala da importância disso tudo para a extensão.

Helena: Fala do filme “Belo Monte: o anúncio de uma guerra”, que ficou se refletindo como as  
pessoas que têm o acúmulo teórico e servem ao mercado não se sensibilizam. Elas criaram outra  
ética, outra moral. O discurso hegemônico tem um grande poder, e construção de poder. O poder de  
discurso das empresas é maior que o discurso das comunidades. Só entendemos a identidade de um 
grupo,  quando pensamos como um grupo pensa o outro.  Só conseguimos ver  o  outro baseado 
naquilo que já somos. A questão da linguagem, o saber ler, para compreender a personalidade.

Alongamento, relaxamento, e reflexão sobre a importância do espaço.

Passagem do curta “Man” de Steve Cutts, com a finalidade de refletirmos sobre a passagem do ser 
humano na terra.

Rafael: Os pilares da universidade hoje mostram cada vez mais distantes no dia de hoje.

Pichu: Ensino e Pesquisa cada vez se distanciam. 

O debate ficou atropelado e confuso no fim, dificultando a relatoria.

4.3.4 Universidade Popular

André Luan – UFSJ

Apresentação e agradecimento pelo convite da CO. (9 pessoas)

O que é a universidade popular? Várias correntes de esquerda disputam esse nome. Vamos entrar no 
que é  a  universidade,  hoje  temos  um retorno da  tradição intelectual  que na Déc 60,  70,  onde 
intelectuais pensaram a relação entre periferia, a dependência dos países mais desenvolvidos. 

O autor de Universidade necessária (Darcy Ribeiro), traz uma discussão sobre a função social da 
universidade, a universidade tem a responsabilidade de trazer a crítica social. Nós não temos sido 
propositivos na alteração da estrutura da universidade. 

É interessante situar como que as universidades estão separadas dentro do capitalismo dependente. 
Um grande  artefato  de valor  dos  países  desenvolvidos  é  a  propriedade  intelectual  das  grandes  
tecnologias, que são fundamentais para a sociedade de consumo. Esses artefatos são pensados na 
universidade.  O Brasil  hoje  investe mais em produzir  matérias primas,  se  industrializa  e perde  
competitividade  internacional,  competitividade  não  significa  ser  do  capital,  e  sim a  disputa  do 
objetivo dessa propriedade intelectual.

Como um país  que  quer  garantir  a  soberania  nacional  vai  fazer  isso  sem ter   domínio  dessa  
propriedade intelectual? A universidade muitas vezes reproduz o que é dado pelo capital. Fora os 
institutos internacionais de investimento em pesquisa. As fundações privadas viraram um símbolo 
de investimento, mas no final o conhecimento é roubado, pois não dá satisfação sobre o que é  
produzido. 
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A iniciativa privada amarra a universidade. A reforma de Córdoba é um processo que ocorreu com 
os estudantes da Argentina que propuseram uma reforma universitária em 1910, questionando a  
dependência. Pensar na universidade latinoamericana é retornar as questões nacionais. Hoje há um 
assistencialismo muito forte nas extensões da universidade. 

Em Cuba vemos exemplos onde a extensão faz o trabalho de levantamento e a pesquisa e o ensino 
trabalham em cima das demandas levantadas, ensino, pesquisa e extensão relacionados.

Deve-se tentar repensar a universidade pública, não tentar adjetivá-la. É possível tirar conservador 
da  universidade?  Não.  A esquerda  em geral  tem que  entender  que  a  ciência  tem um nível  de  
autoridade, que não é necessariamente ruim. 

A universidade foi uma forte trincheira na ditadura, mas não fez trasnformações socias. Temos que 
pensar a universidade pública resgatando conceitos simples que a formaram.

Qual a diferença entre governo e estado? 

Pegando  um  exemplo  da  Venezuela,  a  universidade  é  da  direita,  vai  adiantar  expulsá-los  da 
universidade? Elas vão ficar lá. Enquanto isso o governo da Venezuela criou várias universidades 
que estão formando muitos da população. 

*Gari: Na USP está acontecendo uma forte saída para o ciências sem fronteiras, a cultura do Brasil  
é se distanciar dele mesmo.

O Darcy Ribeiro coloca a questão do proletário externo, formamos mão de obra para outros países.  
Mantem-se a ótica governamental. Não existe reforma institucional a ser pensada hoje, precisamos 
pensar  mais  pragmaticamente  a  universidade.  Precisa-se  pensar  a  universidade  em  um  outro 
patamar. A extensão universitária tem limites.

A questão dos centros de pesquisa internacional, quem mede as revistas? Quem formula isso são os  
centros de pesquisa como os estadunidenses. 

*Gari: O que você poderia dizer sobre a mobiização necessária para uma reforma? Como lidar com 
a desmobilização?

A política é feita por poucos mesmo. Sta catarina tem uma resposta que é o método. A política é um 
ciclo, há momentos de efervescência e momentos de apatia. Não existe formulação sobre a mudança 
da  universidade.  São  problemas  complexos  que  devem  ser  pensados  com  calma.  É  preciso 
consolidar o movimento e isso é um exercício, o pessoal de Sta catarina está pensando metodologias 
de  ocupações  urbanas,  produzidas  dentro  da  universidade.  Aqui  em  Sjosé  o  campus  tentou 
mobilizar em torno da pauta da universidade, mas prá além de problematizá-la é necessário propor. 
A função da universidade atualmente é pesquisa.

*Gari: Pesquisa de base, muitas vezes, impede a pessoa de procurar sair da alienação.  E isso é  
bastante presente na biologia. Usar a pesquisa como principal ferramenta pode ser alienante.
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*Mari:  Seria  uma  conversa  entre  pesquisa  de  base  entre  a  que  aplica,  para  resolver  alguns  
problemas de reponsabilidade. Pensando no aspecto da universidade popular, cabe traduzir o que é 
produzido para a população.

*Nada do que propomos é interessante para o capital. A proposta da reforma agrária  foi feita na 
ditadura, mas nunca executado. O que mantem o que comemos é da agricultura familiar, mas não é 
interessante para o capital investir nisso. A partir do ENEM, populrizou mais a universidade, está  
massificando o conhecimento, mas as pessoas estão vindo despreparadas, é função dela garantir  
essas  pessoas  lá  dentro.Repensar  a  universidade  é  importante  mas  quando?  Temos  que  pensar 
formas  de  manter  as  pessoas  dentro  da  universidade,  pensar  na  permanância.  Não  existe  
universidade popular, ela é paga, privatizada.

*Gari: Qual o papel da universidade em relação ao aluno e o que é extensão? Há casos onde a  
universidade exige participação em atividades de extensão. Mas a grande maioria cai no role da 
caridade. O exemplos da USP não funcionam enquanto extensões verdadeiras.

Se formos pensar numa teoria do conhecimento chegaremos que não somos neutros.A Venezuela se 
sustenta muito pelo petróleo. A esquerda deve voltar um pouco e reinvindicar a universidade. Sobre 
a entrada de pessoas mais pobres na universidade, na ditadura militar também rolou essa entrada. 
Essa nova classe média é um difarce para a sociedade de classes. A universidade pode revitaliza o 
princípio da demanda social, não do governo. A creche, por exemplo, não pode existir enquanto  
extensão. O PIBID é um projeto que trabalha o ensino,  a extensão e a pesquisa.  Isso é uma forma 
de dar resposta à sociedade.

*Fábia: Não é culpa da pesquisa, a questão é o próprio pesquisador, escolher o lado.  A pesquisa 
pode ser usada para pessoas e de formas distintas. Desde casa e sempre somos treinados de um 
forma  alienada.  Devemos  resgatar  técnicas  de  agit  prop  para  chamar  atenção.  O  conceito  de 
universidade popular é muito amplo, quando falamos de reforma universitária pensamos REUNI e 
não repensar a universidade. Acredito que a universidade está se popularizando, na ufscar sorocaba 
o campus está aumentando muito. Popularizar é deixar as pessoas terem a possibilidade de entrar na  
universidade, e o sujeito mudou. As contradições pegam mais e acontece mobilização. Na história 
as mulheres não estão presentes na universidade, a permanência dessas pessoas é uma função da 
universidade.  Com  a  entrada  de  pessoas  pobres  na  universidade  surgem  muitas  contradições. 
Projetos como o Biona rua levam esse conhecimento da univeridade para as pessoas, mas ainda á  
falho.

*Bruno:  Não  podemos  deixar  de  elaborar  críticas  e  questionar  as  funções  que  a  universidade 
cumpre, as extensões,.. Mas temos que ver o que é função da universidade e o que é função do 
Estado. É uma funçao do CA levar essa visão mundo para os alunos, mas deve-se pensar o método e  
não esquecer as pautas pontuais. É dificil atuar no ME, mas é assim mesmo.

*brother: Chegamos no ponto de diferenciar o ‘democratizar o acesso’ (cotas, reuni), que colocaram 
pessoas  que não tem condições, necessitando da assistencia estudantil, o ME sempre discutiu a  
permanência,mas  nunca  se  aprofundou.  Quando  se  discute  o  currículo?  Ou  a  estrutura  da  
universidade?  Disputar  a  universidade  é  colocar  a  universidade  à  serviço  dos  interesses  da  
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população. Devemos nos preocupar em popularizar a universidade. De 4 em 4 anos não se muda a 
realidade do transporte ou da universidade.

*Mari: No Mack o projeto de extensão é uma propaganda, entramos no questionamento do quanto a  
extensão é importante para a universidade. Nós biologos, s tarefa é pensar de várias formas para  
divulgar essa ideia. Os alunos prounistas lá tem um currículo melhor que os não-prounistas.

*Gari: Porque chamamos o Bio na rua de extensão? Sobre a divisão da sociedade em duas classes, 
acha muito radical. Outra coisa, a cultura do lugar onde se estuda interfere na mobilização para, por 
exemplo, o interbio e o EREB. Começaram a fazer festas para criar uma cultura de se utilizarem da 
universidade. Não acho que vamos atrair todo mundo para o ME. O que as pessoas tem feito nas  
universidades para mudar algumas coisas?

*(BH) A extensão é mais uma forma de privatização, há uma troca de conhecimento mas, no projeto 
dela, é voltado para a ANVISA e não as pessoas que estavam lá na comunidade. A intenção da 
classe trabalhadora é formar e trabalhar. Muitos dos que entram procuram só se formar e ir para  
uma Monsanto. Precisa-se de formulação pois o campus sempre vai formar para o agronegócio.

*Fabia:  O problema dentro do CA é que alguamas pessoas não tem  o ponto de vista crítico sobre a  
função da universidade. Isso dificulta a mobilização de pessoas novas e a politização do debate. O 
trabalho de base tem sido a principal ferramenta. 

*Mari: O diretório contempla 5 cursos no Mack, é um desafio articular coisas. Estudantes vêem o  
diretório como um prestador de serviços. Propõe atividades diferentes na calourada e palestras, que 
tentam politizar o tema. Por ser uma faculdade privada a relação é bastante de prestação de serviços.  
Apresentar o ME geral

*Julie  Experiências  positivas  que  avançam  na  direção  de  uma  formulação  sobre  a  reforma 
universitária?

Sobre a questão das classes sociais, temos que diferenciar alta renda de classes social, quando se  
coloca o recorte classista, mostra-se que a sociedade se divide em classes. 

Sobre o método, não que deve ser feita por poucas pessoas, mas a necessidade de formulação deve 
ter ou uma pedagogia política que deve diluir isso ou a formulação por poucas pessoas. A UJS tem 
um conceito de massa que nós temos que aprender e superar. Aprender a construir grandes slogans.

A partir desse método de pensar em conceito de massas ou método para formular sobre a reforma 
universitária. A idéia de se usar o MST como objeto de estudo apavora latifundiários, propostas de 
educação do campo de alguns projetos de extensão, contribuem para essa formulação. 

Não podemos pensar que o problema é o produtivismo, e sim para quem é esse conhecimento 
produzido.  Precisamos  criar  convulsões  sociais,  levantar  bandeiras  fundamentais  e  retornar 
documentos que foram feitos em outras convulsões sociais.

 5) Assembléia Final
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Relatoria da Assembléia Final do XXIV EREB –SE São João del -Rei

Pauta:  Informes,  repasse  do  ENEB,  propostas  dos  GDs,  Propostas  das  escolas,  sucessão  das 
ferramentas da ENEBio

Mesa: Tiagão e Livia, Julie e Guarani

Relatoria: Ju e Inhame

Síntese: Caio UFLA

Julie repassou a metodologia e como funcionarão as intervenções,  discussões e deliberações na 
assembléia final.

A metodologia foi alterada devido ao atraso no início o espaço e para que as escolas que terão que ir 
embora antes do término da assembléia participarem da deliberação da sucessão das ferramentas da 
ENEBio.

Sucessão das ferramentas da ENEBio

 EREB

Tiagão: espaço aberto para escolas que quiserem se colocar para a construção do próximo 
EREB. A UNICAMP se apresentou como possível escola sede do XXV EREB –SE.

Ganso:  conversamos na reunião das  escolas  e vimos que era  consenso que todos gostariam de 
contribuir com algo, mas isso dependerá dos compromissos e estrutura que podemos conseguir. Não 
temos  uma  decisão  ainda,  mas  colocamos  como  indicativo,  conversaremos  entre  nós  quando 
voltarmos e faremos um repasse da nossa decisão no COREBio.

Tiagão UFLA: levar a resposta para o ENEB, porque o COREBio é para a construção do encontro. 
Mas fica a critério de vocês.

A rapeize vibrou com a UniCamp!

 AR

o MG: Montes Claros se propôs a construir.

Carina: somos novos na entidade, apadrinhados por Viçosa e Lavras, mas conversamos sobre isso e 
achamos que seria bom cumprir essa tarefa de mapear as escolas de MG e fazer o trabalho da 
articulação.

 SP e ES/RJ

Como nenhuma escola se propôs a assumir, será encaminhado para o ENEB. Tiagão UFLA falou da  
importância da AR para a entidade, para as escolas irem pensando sobre as possibilidades.

 COREBio: será encaminhado ao ENEB, porque nenhuma escola se propôs a construir.
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 CFPBio: Unicamp deixou um indicativo. Vão conversar sobre as propostas de construção 
do EREB ou CFPBio e darão o repasse.

 GTPs

o Agroeocologia: A USP se propôs a construir.

Peralta: a USP se propõe, se alguém mais quiser construir é só colar junto.

Repasse do ENEB – São Carlos

Guarani: é com muito prazer que divulgamos para vocês o ENEB! A construção está a todo vapor, a  
chapa vai esquentar! O cartaz acabou de sair. O tema será: Univer(Cidade), os muros que cercam o  
universo da bióloga .Faremos também muitas outras discussões que pautam as lutas da ENEBio. 
Procurar a Julie para pegar os cartazes e dar um repasse de expectativa de mínimo e máximo de 
pessoas esperadas por escola, para ajudar nos corres estruturais.

Julie: 5 cartazes por escola. A arte do cartaz é do companheiro Nonato (Nonô).

PROPOSTAS DOS GDs:

1)  Ideia  geral  da  proposta:  Que  o  principio  22  da  carta,  seja  introduzido  na  programação  e 

reforçada em vários outros momentos, além dos acordos coletivos.

Como  desenvolvê-la:  introduzir  na  programação  do  próximo  encontro.  Que  a  CO  trabalhe  a 

questão no encontro na mesa de abertura ou no primeiro momento com as tribos/brigadas

Quem pode executar o trabalho: CO do encontro e coordenadores, quem estiver na construção do 

CFF Diama auxiliar

Prazo: A partir do próximo ENEB. (APROVADO POR CONSENSO)

-Discussão:

Baiana (UFLA): faltou quem pode executar o trabalho. A idéia é que a CO e os coordenadores 
executem no próximo encontro.

Janaina (Unicamp): para completar é que a CO trabalhe isso no espaço de abertura, na mesa de 
abertura ou nos encontros das tribos. Logo no começo do encontro.

Gaucho  (UFSJ):  mudança  no  texto.  Incluir  “contra  qualquer  tipo  de  opressão”  enfatizando  o  
princípio 22 da carta de princípios. Reforçar isso em outros espaços durante o encontro. 

Guarani:  pensamos  em tirar  a  primeira  palavra  sugerir.  Não é  uma sugestão,  mas que  a  gente 
consiga encaminhar para o encontro e seja reafirmado pelas COs dos encontros.
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Janaina (Unicamp): eu estava no GD e propomos isso. O GD era sobre todos os tipos de opressão, 
então podemos colocar “opressões de classe, raça e gênero”. 

Carine  (moc):  vai  acontecer  o  Seminário  de  Formação Feminista  (SFF)  em Diamantina.  Seria 
interessante  que  as  meninas  que  forem,  prepararem  um material  de  repasse  especifico  para  a  
ENEBio.

Valdir (UFSJ): não apontamos sexualidade.

Livia (UFSJ): se colocarmos segundo o principio 22 será contemplado.

Aprovada por consenso

2) Ideia geral da proposta: Realização de um levantamento das escolas em relação a trotes que 

promovam qualquer opressão mencionada no princípio 22 da carta de princípios da ENEBio.  

Como  desenvolvê-la:  Com  o  material  adquirido  formular  ações,  que  produzam  material  para 

repasse entre todas as Escolas.

Quem pode executar: Unicamp vai centralizar a tarefa

Prazo: ENEB 2013. (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFLA: essa proposta é grande, é difícil de elaborar. Propomos três coisas: criar uma comissão para  
isso e as pessoas que estavam no GD podem se inserir; direcionar para a AR essa tarefa; direcionar  
para alguma escola que se interessar em realizar. 

Thayara e Ju (UFV): mudar no texto, colocar que o levantamento seja por escolas. A UNICAMP fez 
isso com um questionário perguntando a opinião dos estudantes.  Cada escola fará do jeito que 
considerar melhor e uma escola centraliza essas informações.

Janaina Unicamp: a proposta inicial não são todas as escolas, mas na que acontecem o trote na 
universidade. Os COCADAs fazem esse levantamento, e nós centralizaríamos esse material para  
realização de uma cartilha, assinando enquanto ENEBio.

Tibu (Rio Claro): fica complicado de entender a proposta porque na Unesp consideramos o trote 
como espaço de integração. De que tipo de opressão estamos falando?

Janaina: opressões de homofobia, racismo e machismo.

Baiana: o questionário é para saber a opinião dos estudantes. Ninguém diz que é oprimido, a idéia é 
fazer um levantamento do que as pessoas estão sentindo nesses espaços.

Gaucho (UFSJ): pensamos que o prazo para o ENEB de 2014 está muito longe. Fazer um momento 
de ELA no ENEB de São Carlos um espaço para socialização.
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Eletra  (Sanca):  tirar  a  última  parte  que  fala  das  estratégias  de  ação,  porque  as  estratégias  são 
pensadas pelas escolas e não com o material.

Aprovado

3)  Ideia  geral  da  proposta: Indicativo  de  espaços  sobre  machismo  e  feminismo  dentro  dos 

COCADAs da ENEBio, com elaboração de materiais na temática de sexualidade.

Como desenvolvê-la: Palestras, Debates, Cartilhas, Espaços de formação realizados nas escolas e 

centralizados na AN, que ficará responsável por sintetizar e divulgar o material.

Quem pode executar o trabalho: COCADAs, representados pela entidade ou não.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Thais UFLA: como esse material pode ser construído em cada escola, uma delas pode centralizar.  
Pode  ser  a  gente,  AN-Lavras,  quem  centralizará  a  produção  de  uma  síntese  para  socializar  e 
divulgar em outros espaços da entidade. 

Pi (Sanca): discutimos que um dos objetivos do EREB é que as escolas promovam espaços de 
discussão sobre vários assuntos. Machismo e Feminismo é um assunto, mas as escolas decidem e 
trabalham o que acharem que é melhor para a base. Mudar a proposta para um indicativo.

Thais: sentimos pelo debate que essa questão, a presença do machismo, é muito forte dentro da  
ENEBio e ME e achamos que é preciso fazer esse trabalho de base nas escolas.  Essa foi  uma  
estratégia pensada para isso.

Tiagão: há necessidade de definir um prazo? É uma necessidade de formação política e colocar um 
prazo, limita.

Tutu (UFLA): mudar entidades do ME para a ENEBio, porque propomos de trabalhar isso dentro da 
entidade.

Aprovado.

4) Ideia geral da proposta: Indicativo de levantar demandas de pesquisas a partir da realidade 

diretamente dos movimentos sociais que compactuam os mesmos ideais e valores da ENEBio, além 

de organizações comunitárias diversas. 

Como desenvolvê-la: Articulação com os movimentos sociais e organizações
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Quem pode executar o trabalho: COCADA’s, com a análise de particularidades das realidades 

locais. Indicativo de discutir no CFPBio Piracicaba e formulação de um documento para acúmulo 

da entidade.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Baiana  (UFLA):  o  mais  importante  dessa  proposta  é  gerar  um documento  para  que  possamos 
visualizar posteriormente quais as pesquisas necessárias. Propostas: discutir isso no CFPBio Pi/RC;  
discutir no SPE - CONEBio para formulação desse documento.

Tibu (RC): seria mais interessante que os movimentos sociais mostrassem qual é a demanda deles.

Malibu (Pira): o que pensamos para o CFPBio vamos mandar na lista e esperamos contribuições das 
escolas.  Pode  ser  que  coloquemos  como  indicativo.  No  ENEB  UFU  reunimos  os  indicativos 
separadamente  e  proponho que  os  indicativos  sejam aprovados,  para  não  gerar  uma discussão 
massante. 

Baiana:  tenho  receio  de  indicativo  ser  aprovado  direto  e  sem discussão,  porque  temos  nossos  
princípios  e  acho  válido  discutir  em assembléia  se  o  indicativo  realmente  cumpre  com o  que  
entidade se propõe a construir.

Pi (Sanca): concordo que os na proposta a atribuição aos COCADAs ficou solta. Discutimos no GD 
que essa articulação com os movimentos sociais é muito particular de cada local, não tem como  
uma escola buscar demandas de outro local. Seria um incentivo das pessoas buscarem uma reflexão 
sobre a pesquisa, e como é um indicativo não é para ser seguido obrigatoriamente.

Bruno (UFMT): tenho uma dúvida sobre o SPE. Já tivemos dois SPE e não é um espaço que foi  
colocado para a entidade, mas que é feito de acordo com a necessidade. Em Cuiabá eu não me 
lembro de nenhum encaminhamento de ter um SPE, portanto não podemos contar com esse espaço.

Tiagão: podemos deliberar para o CONEBio no ENEB. Vamos deixar a proposta com o indicativo 
para o CFPBio e se isso se estender discutimos posteriormente.

Polishop (UFOP): esclarecimento de como seria essa articulação.

Mariana (Sorocaba): estava nesse GD e quando vimos na lista de propostas a frase estava diferente  
do que discutimos no GD. Na verdade é ver se há demandas dos movimentos sociais para realização 
dessa pesquisa.

Aprovado.

5)  Ideia  geral  da  proposta: Buscar  uma  integração  na  atuação  dos  cursos  específicos  de 

bacharelado e licenciatura. 
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Como desenvolvê-la: Ação local dos COCADA’s e socialização das experiências no ENEB. Que a 

Unicamp elabore uma carta para a CFBio e um documento para acúmulo da entidade. Indicativo de 

utilizar material de campanha da ENEBio para subsidiar as discussões.

Quem pode executar o trabalho: Unicamp e outros COCADAs

Prazo: Até o ENEB 2013 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Isa (Unicamp): o que avaliamos é que esta acontecendo uma grande dispersão entre pesquisadores e  
professores. Propomos mandar uma carta para o CFBio questionando o que o conselho pretende 
com essa separação entre bacharel e licenciatura.

Thais  UFLA: a  escola  que pegar  a  tarefa  fazer  um documento para  deixar  de acúmulo para  a  
entidade.

Bruno  UFMT:  é  um  indicativo  para  que  os  discentes  promovam  essa  integração.  Em  nossa  
campanha discutimos essa separação. E sobre a carta que a Unicamp está pretendendo fazer temos  
uma cartilha produzida após o seminário que esclarece sobre essas alterações e resoluções, quais  
são elas, o porque dessas resoluções, fazendo uma análise macro e micro da educação. A cartilha 
está no blog da entidade e a campanha não acabou, provavelmente teremos uma nova cartilha no 
ENEB São Carlos sobre as campanhas contra o uso agrotóxicos e a de formação profissional.  

Ganso: nos propomos a elaborar a carta, mas não a tarefa de forma geral.

Aprovada por consenso

6) Ideia geral da proposta: Criar maior acúmulo sobre as drogas em relação a questões sociais, 

políticas, econômicas e biológicas.  

Como desenvolvê-la: Expandir e aprofundar os espaços nos encontros e fora deles para debater 

acerca dos efeitos fisiológicos – no indivíduo, sociais, políticos e culturais na sociedade e na 

natureza do uso e cultura de drogas. 

Quem pode executar o trabalho:  Indicativo dos  COCADAs construírem espaço de drogas nas 
escolas e socializarem com a entidade. 

Prazo: Ao longo do ano até o próximo encontro.  (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Moreno (Rio Claro): essas questões já foram tratadas no ENEB UFU no ano passado e que isso  
ficaria a cargo da CO para não engessar a grade.
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Thais UFLA: três propostas: criar espaço de drogas no EREB, indicativo de criação de um GTP no  
próximo ENEB; indicativo que as escolas construam espaços sobre drogas nos coletivos.

Pará (UFV): na proposta não ficou claro como será desenvolvido esse espaço.

Pi  (Sanca):  já  produzimos  um PPP do ENEB que  está  disponível  no  facebook e  no  email  da 
construção coletiva. No PPP tem todos os GDs que saíram de indicação no ano passado. No GT  
saúde terá um GD de drogas e no GT urbano (é isso?) também terá um para debater essa relação na  
cidade. 

Paola: proposta de criação de um GTP é interessante, mas seria legal que no ENEB seja proposto  
com uma escola para assumir, pelo menos nesse primeiro ano.

Gaucho (UFSJ): pelo que li das outras cartas de propostas sempre tem isso, é um clichê. A grade já 
esta muito apertada, porque o encontro é pequeno.

Caio UFLA: não é clichê, esse GD veio de uma proposta do ENEB e que é demanda da entidade  
acumular sobre isso. É um indicativo para o debate.

Puxa-puxa (Rio Claro): não cabe separar em três propostas, colocar como maneira de fazer isso. O 
próprio EREB sempre tem GD sobre drogase temos que mantê-lo. A criação do GTP é feita no 
ENEB e o indicativo para os COCADAs é uma maneira de trabalhar a questão.

Baiana: vamos levar para o ENEB a proposta de criação do GTP. A proposta da subdivisão é ver se 
todas as escolas concordam com as três. As outras duas questões são indicativos. Como Lavras 
colocou essa indicação,  podemos ver  se  há alguma escola  interessada em construir,  senão,  não 
levaremos para o ENEB.

Moreno: se pegar na ata do ENEB de UFU é sempre a mesma coisa. Sempre aparece essa questão.  
Podemos pensar na criação de um GTP mais amplo, que trabalhe para além da questão das drogas,  
como “educação e sociedade”.

Livia: a demanda existe e não existe escola para assumir agora, então não vejo como necessário  
tirar isso aqui agora.

Inhame: em relação à criação de GTP temos que ver a situação em que estamos agora. Temos 6 
GTPs vazios e a iniciativa de debater tem que partir das pessoas que querem fazê-lo. Se a galera  
acha que seria bom trabalhar isso e quiser, pode fazer. Não precisa ser o GTP, podem fazer esse  
debate e socializar de outra maneira na ENEBio.  A criação de estruturas demanda escolas para 
assumirem.

Tiagao: suprimir o indicativo de criar um GTP novo.

Baiana: já que é indicativo para as escolas, suprimir o ponto que fala como fazer isso. Cada escola 
define como será trabalhado.

Aprovada.

PROPOSTAS DAS ESCOLAS
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*Lavras

1) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter o espaço de socialização dos GDs no EREB por 

eixo temático ou outras propostas alternativas, baseado na experiência do EREB 2013 São João Del 

Rei. 

Quem pode executar: CO do próximo encontro.

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Livia: fica de indicativo para a CO para não engessar a grade.

Baiana: reformular a proposta, porque avaliamos que da forma como fazíamos, em plenária, não era 
boa. Fica de indicativo para a CO dos próximos encontros.

Naline: no final acrescentar “baseado na experiência do EREB 2013 – São João Del Rei”.

Aprovada por consenso

2)  Ideia geral  da proposta: ENEBio produzir  uma carta em favor  da condenação de Adriano 

Chafik pelo massacre de Felisburgo e apresentar em seu julgamento no dia 15/05/13.

Quem pode executar: AN. Divulgar na lista de e-mails e Facebook

Prazo: 13/05/13 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFV: deixar claro o caráter da carta

Baiana:  esclarecimento  sobre  a  carta.  ...contextualização  massacre  não  peguei.  O  Chafik  será 
julgado nessa quarta. Historicamente o MST é parceiro, de diversas formas, sempre doa materiais, 
está aberto. Quem está há um tempo militando na ENEBio percebe que nossa aliança com o MST 
está na nossa prática. Já que sempre apóiam nossas lutas, acho que a carta reafirma nossa parceria e  
aliança.

Livia: mandar a carta na lista e emails antes de irem.

Julie: baseada na carta de princípios, acho que é sem problemas.  Mas para além da divulgação e 
apresentação podemos nos posicionar enquanto ENEBio.

Tiagão: AN está formulando essa carta, vamos mandar até terça na lista nacional e no facebook para  
as escolas contribuírem.
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Aprovada por consenso

3)  Ideia  geral  da  proposta: Indicativo  de  manter  o  espaço  de  reunião  das  escolas  antes  da 

assembleia  final,  baseado  na  experiência  do  EREB  2013  São  João  del-Rei  e  avaliação  que  

acontecerá no COREBio.

Quem pode executar: CO do próximo EREB

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Tiagão UFLA: podemos deixar de indicativo para a CO. É uma experiência que avaliamos ser  
positiva, mas não podemos ferir a autonomia da CO.

Pi: inserir “baseada na avaliação EREB – SE São João Del Rei”. A ideia é fazer uma avaliação  
coletiva. 

Tiagão: ainda não avaliamos o encontro.

Inhame: tem que ser uma proposta baseada na avaliação, porque vamos ver os pontos negativos e 
positivos.  A experiência  por  si  só  não  acumula,  mas  sim  quando  avaliamos  e  vemos  onde 
avançamos.

Naline: colocar da “avaliação que acontecerá no COREBio”.

Aprovada.

4) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter o modelo de propostas, utilizado no EREB-SE 

2013 SJ, para facilitar a assembléia final. 

Quem pode executar: CO do próximo EREB.

Prazo: EREB-SE 2014 (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Tibu (RC): esclarecimento sobre o modelo de proposta.

Baiana (UFLA): o modelo de questões para formulação das propostas utilizada nos GDs, com os 
itens “como fazer”, “quem”, etc.

Aprovada.

5) Ideia geral da proposta: Indicativo de manter a avaliação geral do encontro feito nas reuniões 

das escolas.
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Quem pode executar: CO do próximo EREB

Prazo: EREB-SE 2014 (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Baiana (UFLA): proposta de suprimir esse ponto, porque está inserida na proposta de indicativo da 
manutenção das reuniões por escola na assembléia.

SUPRIMIDA por consenso.

*São João del-Rei

6) Ideia geral da proposta: Trabalhar a comunicação e divulgação das campanhas nacionais 2013.

Como desenvolver: repassar os materiais das campanhas produzidas para os COCADA’s e fazer  

repasse e criação da página do facebook.

Quem pode executar: COCADA’s

Prazo: até o final do prazo das campanhas (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Moreno (RC): surgiu no GD na economia verde, que foi avaliado negativamente pelas pessoas da 
nossa escola que participou. Foi uma palestra e não um grupo de discussão e quando questionaram 
isso as pessoas disseram que é porque a ENEBio não tem acumulo suficiente sobre a questão. Como 
estamos levantando uma bandeira se a entidade não tem esse acumulo?

Valdir: surgiu no GD quando percebemos que a maioria das pessoas não tem entendimento que a 
economia verde e marketing verde é uma apropriação do capital. Dependendo da forma como é 
colocada,  muitas  pessoas  se  sentem ofendidas,  temos  que  pensar  que  formas  melhores  e  mais 
didáticas para se trabalhar isso.

Bruno UFMT: para quem não sabe,  rolou na UFU em abril  o Seminário da CN para formular 
melhor o que seria essa campanha. Nesse seminário discutimos sobre essas questões, com vários 
espaços para pensar as questões que norteariam essa CN. Esse ano resolvemos discutir essas duas 
CN. Algumas questões que foram deliberadas foi a confecção de cartilhas sobre o que significa essa 
CN, que trabalhará a questão da nossa formação. No ENEB, os cocadas terão em mãos essa cartilha  
com  esse  embasamento  teórico  que  poderá  ser  trabalhado  na  escola.  Tivemos  vários 
encaminhamentos no seminário e a relatoria esta disponível. Previmos nesse seminário uma reunião 
virtual que acontecerá no dia 21 de maio. É interessante que os COCADAs fiquem atentos porque 
nessa reunião vamos fechar melhor como faremos com a CN, sobre materiais e espaços.
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Baiana: Temos dúvida na proposta, uma vez que a divulgação da campanha é uma das premissas da  
mesma. Acredito que a justificativa de que o GD foi apenas expositivo foi equivocada, uma vez que 
isso não é justificado pela falta de acúmulo da entidade.

Valdir: A campanha deve extrapolar o meio acadêmico

Tibú: Não tivemos tempo para debater esta questão no encontro. Poderiam ser utilizados outros  
espaços para esta finalidade, como o ELA. Como propomos a educação popular, acreditamos que 
um formato de palestra dentro de um GD não cumpre com a funcionalidade.

Tutu:  Devemos  aprimorar  nossa  apropriação  de  metodologias  de  educação  visando  superar  as  
formas ultrapassadas de educação, como a expositiva. Proposta de supressão da proposta.

Guarani:Tivemos um seminário para dividir as tarefas e já temos elas em andamento, com isso, a  
proposta não procede. Proposta de supressão do ponto.

SUPRIMIDA por consenso

*Januária

7) Ideia geral da proposta: Criar um eixo exclusivo para a discussão de drogas

Como desenvolvê-la: 

Quem pode executar o trabalho:

Prazo: (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Tendo em vista  o debate  realizado anteriormente sobre  a questão das drogas,  a  mesa propôs a  
supressão desta proposta.

SUPRIMIDO por consenso.

*Ouro Preto

8)  Ideia  geral  da  proposta: Estudo  aprofundado  dos  conselhos  CFBio  e  CRBio,  com 

acompanhamento. 

Como desenvolver: visitas às sedes, uma investigação dos conselhos.

Quem pode executar: UFOP

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:
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APROVADO por consenso.

* UFScar São Carlos

9) Ideia geral da proposta: A assembleia, por apresentar um caráter pedagógico, deve ter a sua 

metodologia  apresentada  anteriormente  em  algum  momento  do  encontro,  para  garantir  o 

entendimento desse espaço por parte dos encontristas e também seu aspecto democrático.

Quem pode executar: CO do próximo encontro.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

Guarani: alteração do texto, enfatizando a questão da proposta gerar o entendimento do espaço da 
assembléia. 

Baiana: Cabe à C.O ter a clareza de utilizar os indicativos tirados no encontro para sua construção.

Pi: a proposta não é um espaço extenso, que comprometa outros espaços. Contudo, é uma questão  
fundamental de ser contemplada, da maneira que a C.O entender melhor.

Laís:  A questão  metodológica  da  Assembléia  é  autonomia  da  C.O,  mas  este  ponto  deve  ser 
contemplado.

APROVADO por consenso

*UFScar Sorocaba/Araras

10)  Ideia  geral  da  proposta: ENEBio propor  espaços  debatendo como continuar  ME após  a 

formatura. 

Quem pode executar o trabalho:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Tibú: Questiona se esta proposta não foi contemplada na proposta apresentada pelo Mackenzie, de 
debater a questão do sindicato da Biologia. Proposta de Supressão.

SUPRIMIDA por consenso

11) Ideia geral da proposta: Indicativo de, se as vivências e GDs continuarem divididas por eixos,  

utilizar a dinâmica do carrossel para manter uma boa discussão na socialização dos GDs. Indicativo 

que a proposta também seja debatida no COREBio, junto ao espaço de método.
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Quem pode executar o trabalho: CO do próximo encontro.

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

UFSCAR – Sorocaba:  Sobre  a  metodologia  dos  eixos.  Propomos de utilizar  a  metodologia  de 
carrossel (pegar com a Fabia). É viável com um grupo menor de pessoas e permite que as pessoas  
perpassem por todos os grupos e discussões. 

Fábia: Seria um indicativo, pela funcionalidade da dinâmica, de forma que todos passem por todos 
os espaços, gerando uma maior compreensão de todos sobre todas as temáticas.

Lívia:  Proposta de contar  com a presença de Sorocaba no COREBio para  explicar  de maneira  
detalhada a dinâmica.

Capado: Pede o esclarecimento sobre a dinâmica.

Fábia: A dinâmica consiste na separação em vários grupos, onde em cada um fica uma pessoa que 
será relatora (sem fala), uma pessoa facilitadora e os grupos vão rodando em cada mesa/tema. Após 
a rodada de todos o relator socializa o acúmulo final dos debates. 

Gaúcho: Não é perigoso o tempo ser reduzido para os debates e culminar no não fechamento da 
discussão.

Lay  (UFSCar  Sorocaba):  A dinâmica  é  no  sentido  de  um  repasse,  não  somente  na  discussão 
concreta.

Naline:  Já  estamos  adiantando  o  pensamento  da  metodologia  de  espaços  de  encontros  na  
Assembléia. Proposta de debater estas propostas metodológicas para os espaços no COREBio.

Pi: Gostou da metodologia, porém acredita que só pode ser entendida na prática. A grande vantagem 
desta metodologia é a visão geral propiciada pela discussão de diversos pontos de vista. Contudo, já 
houve uma proposta contemplando este ponto de socialização de GDs, que propõe a elaboração de 
propostas metodológicas alternativas para este espaço. Proposta de supressão.

Lívia: Proposta de manter como indicativo.

Baiana: Alteração de texto, no sentido de aclarar que o indicativo se refere a socialização de GDs e 
Vivências.

Pi: Retira a proposta.

APROVADA por consenso

12)  Ideia  geral  da  proposta: Haver  2  facilitadores  por  GDs,  sendo  que  eles  tenham  visões 

contrastantes. 
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Quem pode executar o trabalho:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:

Mariana (UFSCar – Sorocaba): Tendo em vista o encaminhamento de discutir as metodologias de 
GDs no COREBio, propôs a supressão do ponto.

SUPRIMIDO por consenso.

*UNESP

13) Ideia geral da proposta: Que seja divulgada a ementa dos GDs e vivências antes do encontro.

Como desenvolver: pelo site do encontro

Quem pode executar: CO do encontro

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

APROVADO por consenso

14) Ideia geral da proposta: Seja realizada passada nas escolas particulares devido ao aumento da 

demanda da ENEBio.

Quem pode executar: AR e outras escolas.

Prazo: próximo encontro. (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão: 

Tiagão: Destacou que a passada não é exclusividade da AR, de forma que outras escolas podem 
realizar esta tarefa.

APROVADA por consenso

15) Ideia geral da proposta: ENEBio produzir uma carta contra o PIMESP.

Quem pode executar: USP/UNESP/UNICAMP

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)
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Discussão:

UNESP – RC (Moreno): Construção de uma carta sobre de repúdio ao PIMESP .Esclarecimento: as 
Universidades Estaduais de SP estão debatendo a criação do Programa de Inclusão por Mérito no  
Ensino Superior Paulista, que reserva 50% das vagas para cotas socioeconômicas e raciais. O aluno 
faz um curso de nivelamento à distância por dois anos antes do ingresso à universidade. UNICAMP, 
as Unesps e USP farão a carta. 

APROVADA por consenso.

*USP São Paulo

16) Ideia geral da proposta: Indicativo de que nos encontros as pessoas se apresentem também 

enquanto coletivos/partidos políticos que participam.

Quem pode executar:

Prazo: ? (APROVADA POR CONSENSO)

Discussão:

 USP:  (Peralta):  Há 5 anos estou no ME e observo que mesmo reafirmando que a ENEBio é 
apartidária, percebo que ela é na verdade multipartidária. Há vários coletivos políticos que estão  
presentes  e  esses  estão ligados  a  partidos  políticos.  Seria  mais  saudável  para  o  movimento da  
biologia deixar isso mais claro. Lá na USP temos a experiência das pessoas se apresentarem e  
esclarecerem sobre qual força política fazem parte. Pontos negativos: pode ser que a ENEBio vire 
um “ninho de galo”, com vários coletivos brigando entre si. Positivos: sinceridade e entender as 
tendências políticas presentes. Em 2009, no ENEB percebi isso. O ME é dialético e os coletivos 
estão em disputa, o que é saudável. 

Puxa-fumo (UNESP-RC): Proposta de alteração no texto, explicitando o fato de ser um indicativo e 
ampliando a proposta para todos os encontros.

APROVADA por consenso.

17) Ideia geral da proposta: Indicativo de que haja espaço de socialização de coletivos/partidos 

políticos no ELO/ELA.

Quem pode executar:

Prazo: ? (SUPRIMIDA POR CONSENSO)

Discussão:
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Bruno:  Seria  interessante  que  os  coletivos  e  partidos  expliquem  o  porque  estão  inseridos  na  
ENEBio, mostrando sua construção da entidade e concepção da mesma. Proposta de ser um espaço 
realizado conjuntamente pelos diversos coletivos.

Pi: Este espaço está como indicativo para ocorrer no Espaço de Livre Organização, o que inviabiliza 
deliberações sobre o ponto.

Julie:  dá  continuidade à  fala  e reforça a  questão de que os coletivos  e partidos  partem de sua 
autonomia e intencionalidade para a elaboração destes espaços.

Baiana: Questiona se são pessoas de coletivos estão inseridos na ENEBio, ou se são os coletivos de  
fato.

Bruno: Entende que a intencionalidade da proposta é no sentido de apresentar para os independentes 
o que as organizações constroem dentro da ENEBio, de forma que o indicativo seria uma orientação 
para os mesmos.

Lívia: Se a proposta surgiu, vem de uma demanda real. Contudo, a preparação dos mesmos parte do 
bom senso das organizações e do respeito à autonomia da ENEBio.

Laís: Acredita que é estranho deliberar sobre a construção de outras pessoas e de um espaço livre. 
Proposta de supressão do ponto.

Lívia: Reforça a necessidade do entendimento das pessoas sobre a questão de coletivos e partidos,  
mas concorda com a supressão.

SUPRIMIDO por consenso.

18) Ideia geral da proposta: Fazer um documento direcionado ao IEF em uma tentativa de diálogo 

referente à estrutura e manejo do parque com intuito de preservação.

Como fazer: Através de e-mail e/ou grupo no Facebook.

Quem: Indicativo de São João fazer a carta, em conjunto com USP-SP e divulgá-la. (APROVADA 

POR CONSENSO)

Discussão:

Carol Erva: a proposta é referente à vivencia que fizeram na mineradora. É para a construção de 
uma carta direcionada ao IEF em relação à estrutura e manejo do parque para fins de preservação. 

Waldir  UFSJ:  a mineradora não está dentro do parque.  A intenção da carta não é questionar  a 
mineradora, mas cobrar do IEF uma melhor política.

Moreno (Rio Claro): queria esclarecimento do caráter da carta. Eu estava na vivencia e acho que 
não temos argumentos suficientes para escrever a carta. Ate que ponto isso não está sendo uma 
intervenção na vivencia.
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Carol: como não temos as informações necessárias, vamos escrever uma carta dizendo que fizemos  
um estudo de caso no local e questionando o IEF sobre a situação e esperar uma resposta.

Gaucho: a proposta da vivencia como espaço é debater isso na sua escola, não agir localmente.  
Proponho que USFJ faça essa carta e divulgar nas instancias de comunicação da ENEBio.

Carol: se houver o compromisso de UFSJ, pode ser.

Inhame: vou falar das propostas em geral. Essa idéia veio da Carol e é muito importante que as 
pessoas e coletivos que propõe estejam à frente da tarefa. Mas o que temos que deliberar é se a  
ENEBio assinará a carta, não a escola que fará. 

Encaminhamento:  A carta  será  feita  por  UFSJ e  USP e será  divulgada na lista  de emails  para 
aprovação das escolas.

Aprovada.

Repasse sobre a criação do SindBio

Luiz (UFV) deu um repasse sobre o SINDBio (Sindicato dos Biólogos), que foi criado em alguns 
estados.  No  dia  3  de  setembro  foi  criado  em  MG  o  SINDBio,  que  está  em  processo  de  
amadurecimento. Em outros estados, como nordeste e sul os biólogos também estão se organizando. 
É um espaço importante de atuação para quando formamos. Ju (MAck) complementou dizendo que  
há um ano discutem essa pauta em SP, e a discussão perpassa pelo entendimento se o caminho é 
realmente o sindicato. Temos que discutir isso na ENEBio. 

Avaliação: 

UNESP (Rio Claro, Rio Preto e São Vicente): Estruturalmente foi tudo OK.

Em relação à parte metodológica,  foram feitas  as seguintes  considerações.  Devemos atentar  ao 
caráter dos Grupos de Discussão. Os espaços de socialização dos GDs e pós vivências foram bons,  
porém a socialização por meio de teatros e outras formas foram avaliadas negativamente, por deixar  
o debate muito subjetivo.

Mesa  redonda:  mesmo  viés  das  perspectivas  apresentadas  pelos  palestrantes  não  permitiu  um 
conflito de idéias, que caracteriza uma mesa redonda.

Faltou um espaço para debater sobre a Campanha Nacional.

Pré-vivência: faltou o esclarecimento sobre a intencionalidade da vivência, como por exemplo, a  
questão da não-intervenção. Também faltou explicar os preparativos práticos

Agitando o delírio: Não entendeu o caráter da comissão, uma vez que o encontro já tem o caráter de  
agitação. O Espaço de Delírio e Agitprop centralizou as intervenções subjetivas, de maneira que a  
mística ficou prejudicada em outros espaços do encontro. Faltou o tempo trabalho de mística, para 
estimular esta prática entre os encontristas. 

Faltou espaço para a socialização das aldeias, além das tribos.
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A cultural foi bem avaliada, mas com ressalvas sobre a roda de conversa, por conta do tempo frio e 
do cansaço dos encontristas.

Parabenizaram os coordenadores e a CO.

IFNMG  (Januária):  O  Encontro  trouxe  para  os  encontristas  a  construção  de  uma  perspectiva 
diferente, não mostrada na academia. A avaliação foi permeada pela importância de instigar este 
sentimento em nossa formação. Contemplada em relação à organização do encontro. 

UFLA: Contemplada em relação à estrutura. Pontuou que contratempos ocorrem na metodologia e 
avaliou positivamente a parte política. 

UFSCar Sorocaba: Proposta de uma salva de palmas para as trabalhadoras do RU. 

Ocorreram mudanças metodológicas. As vivências no segundo dia foram boas por não desgastar o 
pessoal no final do encontro. A C.O teve rapidez na resposta às críticas e sugestões, principalmente 
em relação às místicas.

Politicamente,  as vivências não contemplaram muito a proposta,  uma vez que algumas ficaram 
muito  amplas  e  genéricas,  criando  expectativas  sobre  vivências  e  gerando  frustrações.  Foram 
contempladas pelas propostas de apresentar visões diferentes nos debates.

Ressaltou que muitos dos atrasos foram em função do não cumprimentos de acordos coletivos por 
parte dos encontristas.

Agradeceram à C.O e parabenizaram o Encontro.

UFV: Conversaram sobre a função do encontro e a compreensão do que é a ENEBio. Avaliaram que  
o EREB contribuiu muito nesse sentido, dando um ânimo para o pessoal.

(campus Florestal)  – Agradeceu o carinho da CO e coordenadores.  Foi  o primeiro encontro do 
pessoal da florestal, mas garante que veremos a galera em muitos outros encontros.

Rodrigo fez uma fala enfatizando a intencionalidade do encontro e a execução da mesma

UFSCar – São Carlos: Agradecimentos ao Coletivo Espécie Chave. Ressaltou a beleza do coletivo 
que foi passada ao encontro, com relações humanizadas, refletindo o processo de construção do 
mesmo.

As vivências e GDs foram muito bem avaliadas.

A roda de conversa foi muito bem avaliada, trazendo a visão dos nativos sobre a cultura e um  
debate interessante.

Avaliaram a rádio muito positivamente, como animação e informação. A brigada Agitando o delírio 
foi bem avaliada, mas com a ressalva da necessidade de melhorar e avançar continuamente em sua  
concepção e execução.

Os encontristas participaram bastante dos espaços das tribos e de avaliação.

54



Agradeceram o acúmulo propiciado, que será utilizado na construção do ENEB.

UFAL: Lamentaram a ausência de uma maior presença da escola, mas ressaltou o prazer de estar  
presente com os companheiros da Entidade.

Ressaltou a RAJAH e a confecção das sacolas pelos encontristas como um fato para reforçar o  
sentimento de pertença.

Unimontes: Contemplados por diversas falas. Vieram muito animados para o encontro e acreditam 
que ele cumpriu com o objetivo de transver o mundo. Doaram um a cachaça para propiciar a todos  
transverem o mundo!

UFMT: Agradeceram a recepção à escola.  Vieram com o intuito  de amadurecer  a idéia de um  
EREB-CO, e foi muito positivo como uma referência de organização para o mesmo. Ressaltou a  
discussão dos problemas e propostas de transver o mundo nas tribos. Voltam com o compromisso de 
amadurecer a idéia do EREB-CO para o ano que vem.

ESALQ: O EREB trouxe muitos elementos para a construção do CFPBio-SE, a ser realizado em 
Piracicaba na primeira semana de setembro.

Focaram a avaliação no espaço de GDs e sua socialização. Acreditam que temos que avançar na 
intencionalidade e na clareza sobre estes espaços. Para tanto, pensam ser importante a realização de  
uma carta síntese de cada GD, para que sirva como base para o espaço do ano seguinte, favorecendo 
o avanço e o aprofundamento dos debates ao longo do tempo. Superar a intencionalidade de apenas  
tirar propostas e servir como um espaço de acúmulo. Este ponto será debatido no COREBio.

6)Avaliação

6.1 Reunião de Coordenação durante o Encontro

Avaliação dos Coordenadores

Relatoria 09/05/13

-Metodologia:

1- Repasse da Avaliação das Tribos.

2-Avaliação dos Coordenadores.

Azul:

-Verme( Alcateia Transversa):

Estrutural: Tem pouco suco no R.U. Oficina de stencil lindo. Atrazo de chave.Mesa: Gostou. Teatro 
massa.
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Tribo: Negativo Bom Dia. Gostou da Metodologia da apresentação dos encontristas. 

Pré-  Vivencia:  Questão  ambiental,  Universidade  x  Cidade,  Aspectos  Culturais.  Gostou  da 
oportunidade de falar.

-Luis( Tribo Amanhecer):

Social Ambiental: metodologia poderia ter sido outra.}Parecido com anterior.Obs: separar derivados 
de leite.

-Stephanie: Terra das Palmeiras

Metodologia  Clara.  Encontrista  antigo  questionou  o  espaço  mebio,  achou  claro  o  método  de 
exposição da árvore. Problemas das salas fechadas, e técnicos mas cumpriu com o objetivo

-Mathias( Boto Malhado):

Café e água nos espaços da Plenária. Canetas não funcionam. Pode fazer fogueira. Achou difícil de 
entender o tema, pré-ereb genérico.  Proposta de mandar  uma proposta anterior.Credeciamento:  
Dificuldades de se inscrever, e não fazer vivencia.Mesa de Abertura: Tema não claro.Espaço Mebio:  
elogiado.  A arvore  das  estruturas  da  Enebio  foi  positivo.Estrutura  :  Ok.Pré-Vivencia:  Aspectos 
ambientais metodologia  não clara, Havia muitas pessoas no Eixo e isso fez com que o debate não 
fluisse.A galera está perdida com relação ao tema, pouco tempo de debate em mutirão.

Vermelho

André( Mauricio do Pitoco): Avaliação positiva da estrutural. Debate. Elogio da mesa de Abertura.  
Divisão de tribos avaliação positiva. Muitas pessoas chegando o tempo todo, isso foi ruim. Escolha 
da data esta um pouco difícil. R.U esta sendo elogiado.

Tais( Coachar):  Encontro tá rolando e o povo tá chegando. Sinalizar bebedouros problemáticos. 
Encontristas  mais  velhos  avaliaram positivo  ter  mais  tempo para  as  tribos.  Pré-  Vivencia  bem 
avaliada. A grade esta bem organizada com tempo suficente. Comida boa, banheiro quente.

Cariny:  Mais sinalização para os prédios e latas de lixo. Elogiaram tudo.Principalmente pq tem 
tempo.Muita variedade de vivencias. Mais abraços coletivos.

Lais( Macaco Vermelho): Banheiro REUNI esta alagando , levar rodos.Cadeiras.Avaliação positiva.  
A metodologia foi bem livres pois tinha muitos calouros mas conversaram bastante e isso foi bem 
positivo.  Poucos  atrazos,  espaços  leves,  tudo  perto.  Avaliação  positiva  da  pré  vivencia  por 
eixo.Todos estavam presentes. Mudar para a sala.

Verde

Camila(  Guarás):  Galera  mais contida,  focou mais no método.   A metodologia esta cumprida,  
devido  a  correria  do  dia  foi  um dia  puxado.  Avaliação sobre  a  inscrição.  Facilitadores  massa!  
Atenção para as marmitas foi positivo, e observaram o cuidado da C.O.Parabéns.
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Ganso:  Parabéns  Malibu.  Querem conhecer  a  cidade.  R.U suco e  doce,  explicar  a  questão  da  
alimentação. A metodologia feita para o espaço mebio foi positiva. Apresentação maior para as  
escolas individualmente. Microfonia esta dando interferência.  Flexibizaram a metodologia com o 
mutirão.Pré vivencia: positivo. Contextualizar a Vivencia foi positiva.  Os eixos cumpriram com o 
objetivo.

Tutu( Metamorfoses): Intervalo entre os espaços, evitar o atraso dos espaços, sinalização .Inscrição.

Maritak( Tuc Tuc):Contemplado. Sem papel higienico e papel para mão no banheiro para homens.  
Mais espaço para as pré vivencias. Apesar de ter pouca gente no encontro tá muito acolhedor.

DELIRIO

Rajha ta ingatando. Trabalhar de manha, no almoço e a noite. O delírio esta funcionando. A mesa 
passou o espírito aq de São João. Não ficou claro o papel do coordenador na pré vivencia.

FINANÇA: 

Lojinha: 140 reais, 70 reias ENEBIO, 100 campinas negociar*,  individuais na negociar avisar na 
plenária e nas tribos

Externo: Falar com Barbara ou com Eliane. Amanha a água vem ai, ou galões. 

Queimou resistência do chuveiro feminino. Olhar chuveiro com a limpeza,continua ligado?

Vivencia: Problema com transporte com as vivencias. 

Água: Não é Cal na água. Problema, deixaram uma torneira ligada.

Verme e Kalu: Vão vender a lista. Vão cobrar 2,00. Contribua.

Metodologia: Com possíveis atrazos para  a vivencia ajudar em dinamicas para esperar os busão.

Avaliação Geral: ficar em tribos menores

Avaliação:WALDIR: pouco tempo para muitas discussão.

Relatoria 10/05/13

Camila coordenadora

Coloca  que  dentro  os  pontos  negativos  que  poderiam  ser  citados  a  falta  de  comunicação 
provavelmente permearia a maioria dos repasse e por isso que os demais se sentissem contemplados  
com todos as falas relacionados com esse fator.

Luis:Coloca que o espaço não está cumprindo sua função já que não tem ninguém da CO aqui.

Rafa:Agitação e propaganda.Quilombo poderia  ter  sido melhor aproveitado se não houvesse os 
atrasos.Teatro  na  Rua  demora  para  sair  e  falta  de  comunicação  por  conta  do  almoço.Os 
Coordenadores n estavam preparados para estarem presentes na vivencia e o problema de comida 
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surgiu por conta das listas.ELA não foi divulgado direito e o pessoal acabou não indo por conta 
disso.

FRÊ: Uma menina em sua vivencia perdeu o celular e o Dalma o encontrou.

Maritaca: acorda foi tarde. Por isso tiveram pessoas que não tomaram café.Ascas não foram para  
outro lugar, flona não estavam esperando a galera.Não teve leite no café da manhã.IEF deu tudo 
errado.

Pi:  bituqueira  não  rolou.Permacultura  rolou.Quilombo  cumpriu.IEF  não  cumpriu.Quilombo  foi 
pouco tempo nas duas.Manicomicos não foi legal.Mineradora não cumpriu a proposta.Socialização 
das  vivencias,jogos  corporais  legal.  Estencil  cumpriu.  Papel  higiênicos  faltou  nos  banheiros 
femininos.Elogiaram muito EPAMIG e FLONA e IEF vão escrever uma carta.Banheiro da piscina 
não funciona.Avaliação sobre a tempo da avaliação. TEMPO curto pressiona. 

ESCLARECIMENTO: Dupla não precisa estar presente.

Malibu:  Encurtamento  dos  horários  e  não  cumprimento  das  tarefas.  Elogiaram o  plano  B  das  
vivencias, aproveitamento baixo do que poderia ser as vivencias. Trabalhar mais profundidade na  
pré-vivencia. A intervenção da vivencia na cultural o pessoal ficou um pouco tímido.

Kalu: autoavaliação da brigada. Pouca mística. Leite no R.U, falta de comida nas vivencia( quite)  
tempo  ocioso  nas  vivencias,  não  teve  algumas  ,  identificação  do  anjo,  espaço  curto,  banheiro 
masculino sem lixo, papel toalha .

Carine: 

Lais: Usar caixa de som para fazer alvorada,  limpeza. Banheiros da cultural.Repasses gerais da  
vivencias: falta de contextualização , o que eu quero ver, pouco tempo para a socialização, faltou 
problematização,  falta da comissão de agit  prop.  Comunicação controversa,.  Faltou tempo para 
socialização das vivencias,. E pouco entendimento da programação do dia e perda dos espaços.

Obs: a metodologia da avaliação 

Repasses: chave das salas, café,

Caio: Quilombola gostaram mas sentiram falta da cultura.Trocar contato com os facilitadores para  
revisitas.Reclamaram  das  vivencias  de  aspectos  culturais  para  cancelamento  das  mesmas.
pós-vivencias, muito corrido e muitos não estaram por cansaço e nem socializaram por falta de  
espaço.AgitProp gostaram mas por  falta  de comunicação não foi  100% e o tempo foi  corrido.  
Banheiro masculino quebrado (chuveiro). Cultural: Falta de dinâmicas e tempo 

Tais: vivencias. Ônibus para dois lugares diferentes. Falta de comunicação das marmitas. Cultural: 
elogiaram, interessante a dança de bate cabelo e as misturas , a alvorada não passou em todos os 
lugares.

Mathias: Delirio e ELA,avaliou positivo. Vivencia: não conseguiu atingir os seu objetivo. Foi feita a 
proposta de trazer a proposta de melhorar a vivencia. A metodologia da vivencia foi avaliada como 
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negativo,  e  com isso a  parte  política.   MAIS AFINAÇAO ENTRE FACILITADORES E C.O.
( problema com facilitadores que não é da C.O). Não conseguiu ver o objtivo de maneira geral das  
vivencias, mas ate agora foi só isso.

Stephanie:  os  problemas  das  vivenciasAvaliação:  repetições  sobre  as  vivencias.  Problemas: 
Possível lanche? Controle de tempo da socialização das vivencias.

Problemas com a metodologia da avaliação. Auto avaliação.

Repasses:Trocar resistência, batimento de carro.

Agitando o  Delirio:  Sobrecarregamento  de  atividades  e  erros  de  orientação  e  agitação  para  os  
encontristas.

IEF: muitas pessoas na vivencia. Trilha muito grande e exaustão. Explicação e contextualização dos 
erros. Falta de organização TOTAL.  R$ 5, 00 , 40 REIAS PARA  Marco Tulio e 50 para Lais.

Vivências:  É um trabalho muito grande precisa ser  um trabalho metódico.  As listas  não foram 
repassadas. Pediram a alimentação depois que o R.U abriu. Melhor comunicação com relação a 
programação.  Não centralizar  as  tarefas.  E  repassar  as  informações sobre  o que deve ser  feito  
durante o dia.Ficou solto o papel dos coordenadores nas vivências.

André  ressalta  o  problema  de  comunicação  e  mudança  de  planos  dentro  da  metodologia  e 
cronograma do EREB. Ressalta como é difícil fazer o EREB e que de resto tá tudo muito bom. 
Relativo à “turistagem” o mesmo coloca que é realmente contra aqueles que fazem turismo na  
cidade e evadem do EREB e levanta ainda de como lidar cm a situação. 

Luanzito: Repasse da Lojinha – O seu irmão não veio para Vivencia e ele acabou levando a chave  
da  lojinha  para  ficar  no  seu  lugar.

- Repasse financeiro – Inserir depois;

Gaucho sugere que as pessoas debatam o tempo e coloca o problema de comunicação na RAJAH.  
Coloca ainda que o nosso trabalho como coordenador ajudar a construir junto.

Thais pede para que se faça um mapa para a limpeza e acorda para que não fiquem para trás e  
nenhum lugar n seja vista.

Malibu se diz com falta de energia para se sentir dentro do Encontro, diz isso pela falta de pro 
atividade e autonomia do grupo e sugere que haja uma reunião pedagógica de todos os grupos de 
coordenadores para acertar a metodologia dos espaços e afinar os planejamentos funcionais. Assim, 
mesmo que haja sobrecarregamento de alguns temos que nos ajudar a todo momento para que haja 
funcionalidade dentro e entre os espaços.

Caio:  Pergunta  sobre  o  ELA  e  como  que  foi  pensado  para  acontecer  e  se  rolou  hoje.

- no repasse do dia será respondida.
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Lais coloca que apesar de alguns coordenadores estarem pilhados para a função da discilpina o 
coordenador e CO tem de ter noção e autonomia para fazerem seus próprios espaços funcionar.

Débora – Fala para nos ajudarmos dentro de coisas simples e trampos a serem feitos dentro do  
encontro e encoraja os encontristas a serem mais orgânicos e participativos, autônomos para ajudar  
a construir  os espaços dentro do encontro.  Pediu para não cortarem as falas e coloca todos os  
problemas que aconteceram foram parte de um dia atípico.

Thais – Diz que os coordenadores tem noção dos horários e que devemos firmar que devemos ter  
autonomia para cumprir o mesmo, pois alguns espaços acabam sendo mais longos que outros dentro 
dos mutirões.

Cami  –  Coloca  que  acabamos  de  nos  firmar  em relação  as  próprias  tarefas  e  para  nos  ajudar 
também. Diz ter ciência que os espaços de socialização realmente atrasam ou mesmo outros espaços  
que podem se estenderem. Coloca ainda que só a C.O. realmente  pode fazer mas que existem 
tarefas que podem ser resolvidas por nós mesmos coletivamente. 

Livia – A necessidade da avaliação de Hoje ocorre por conta do não fechamento da avaliação de 
ontem. Defende que realmente tem tarefas a serem centralizadas e que a questão de metodologia é 
uma questão de autoridade e isso deve ser alinhavado e seguido e isso pesa e acaba por centralizar 
muitas decisões. Ainda diz que o R.U. tem funcionarias muito flexíveis e fáceis de lidar e por conta  
disso podemos utilizar disto mas não abusar por conta da limpeza. Coloca que parte das vivencas  
darem certo é de responsabilidade também da C.O por serem fechados em cima da hora.

Kalu – Avisa que fará uma dinâmica amanhã e que seria legal divulgar que acontecerá na cultural.  
Repassa o sucesso da Rifa e a Livia também será rifada junto. 

Repasse do dia seguinte.

Relatoria 11/05/13

Repasse dos Coordenadores

Débora começa se desculpando pelo adiantamento dos trabalhos de repasse para abreviar o tempo 
em reunião.

Repasses
Andre  –  Mauricio  Pitoco:Cultural  com muitos  pontos  positivos  e  os  palestrantes  foram bom 
apesar de um deles ter  sido um pouco ríspido.Mesa redonda – Bom;GD  :Eco verde,  Extensão, 
Sexualidade  e  Matriz  energética  muitos  pontos  positivos  com  boa  metodologia  e  bom 
debate.Drogas com muita exposição e pouco debate, falhou um pouco com a metodologia;GD de 
cultura muito bom.

Coachar:Cultural bem avaliada, porém a Roda de conversa não foi muito legal pela hora e pelas 
condições  climáticas  e  sugeriram  que  o  espaço  poderia  ser  feito  em  horário  diferente.  A 
discotecagem foi muito boa. Os horário estavam sendo atropelados e isso atrapalhava para acordar  
no dia seguinte;Mesa redonda foi muito boa e que os organizadores poderiam continuar chamando 
os  militantes  já  formados  da  ENEBIO.  Gostaram  da  metodologia  e  do  espaço,  mas  um  dos 
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palestrantes  foi  um  pouco  rude,  além  disso  uma  outra  crítica  foi  a  parcialidade  de  certos 
participantes;GdsEconomia  verde,  bom,  mas  muito  expositivo.Pesquisa  –  As  pessoas  gostaram 
apesar de os facilitadores erraram um pouco o tempo ;Matriz energética – Acertou o tempo, boa 
metodologia e repassou material extra GD;Gênero – Com tema específico, mas a discussão foi além 
disso  e  criticou  o  nome  do  GD;Sexualidade  –  cumpriu  o  objetivoDrogas  –  Perguntaram pelo 
encaixe do pós-gd foi com o eixo e isso foi muito positivo. 

Tiagão:Contemplado nos diversos aspectos ,Roda de prosa – não compreenderam a ocupação dos 
facilitadores, mas bem avaliada;Mesa redonda – muito bom; GDs Economia V., Mineração, Matriz 
E. Questão Agrária e Ensino – sucesso Estrutura – muito bom, menos papel toalha; Cultural – ok, 
trouxe de volta a cultura e o pessoal está muito cansado por conta disso;

Pará:CAFÉ da manhã ok.Mesa bem avaliada por conta do agitprop. Mas reclamaram do tempo e 
do fechamento do espaço, gostariam discutir um pouco mais e também do tema.GDsMatriz - ok, 
Economia Verde – muito expositivo, Drogas - muito tempo de debate sobre a maconha, Sexualidade 
– elogiado e bem avaliado.Estrutura – um dos box do banheiro masculino não funcionando e do 
banheiro feminino também.

Tuk-Tuk:Estrutural – Roda de conversa poderia ser em lugar protegido, Elogiaram o leite no café e 
faltou sabonete no banheiro.GDs – Q. Agrária bem avaliado, Mineração : ok, Drogas: meio confuso 
e mal aproveitado o tempo, M.E. Boa dinâmica e tempo entre o debate, com boa metodologia;  
Socialização por eixo, mas não deu tempo de fazer por GDs (entre eixos) e não conseguiram fazer  
uma  socialização  só,  então  acabarão  por  fazer  a  socialização  de  novo.Metológico:  Atrasos  e  
dificuldade de socializaçãoCultural com comida e discotecagem bem avaliada;

Guará: GDs - Drogas e Ensino Comtemplado, ME, Questão Agrária, Gênero e “Questão Social” – 
comteplados.Avaliação do dia – Rolou bem e a única coisa que pegou foi a questão do cansaço

TUTU:Cultural  –bem  avaliado  em  relação  ao  debate.Acorda  ineficiente,  Café  bom  e  com 
leite;Mesa  redonda-  bem  avaliada  por  conta  do  método,  mas  o  nome  de  mesa  criava  uma 
expectativa em relação ao embate de idéia – o q n aconteceu – mas contestar os pontos colocados  
era  complicados,  os  pontos  eram irrefutáveis  então  avaliaram que  não  era  cabível  -  só  alguns  
.GDs:Matriz, bem avaliado. Pesquisa com pouco tempo para avaliação do Espaço, Questão agrária 
– mto bom mas com pouco tempo, Economia Verde – contemplado nos pontos em que se disse 
expositivo de mais, Gênero bem avaliado, Universidade popular com diversidade de Idéias como 
foi exposto, foi muito informativo. Drogas – foi parcial, Questão Racial – Bem avaliada.Questão de 
Gênero, Sexualidade e Questão Racial – Participantes “clichè”,Socialização bem avaliada;

Falta Malibu e Lais para dar repasse;

Rubens:  Cultural bem avaliada e criticaram a conversa ter sido tão tarde;Acorda demorou,Mesa 
Redonda – necessidade de posições  antagônicas.Fome desmotivou e  Atrasos  foram prejudiciais  
demais.Metologia ok, e a discussão foi muito em avaliada;Teatro muito bem avaliado;GDs.Gênero, 
tema muito especifico – o nome do GD não condisse com a proposta; Mineração sucesso; Drogas – 
Não entendia a sua língua direito.Estrutural – faltou papel higiênico;Não teve lanches durante os 
espaços e isso iria ajudar a “segurar a onda”.
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Pi:Não avaliou o Estrutural;Roda de conversa – resposta ótima execução prejudicada por conta do  
espaço e da hora.  Cultural  acabou tarde e o pessoal  reclamou das pessoas que decidiram fazer 
barulho.  Tempo  tarefa  –Faltou  trabalho,  sub-aproveitado  em  relação  a  atividade  e  fizeram  as 
bituqueiras; Rajah – Bem avaliado, mas não ouviram o programa inteiro.Mesa bem avaliada em 
relação a metodologia, mas um dos palestrantes foi um pouco ríspido;Não deu tempo de fazer nada 
Lúdico – na tribo.GDs: Ensino, Gênero, Economia verde, M.E. bem avaliado;Pesquisa com alguns 
problemas de horário e com facilitador ríspido;Cultura – rolou uma confusão se iam ou não, mas 
rolou um fechamento no final  bem,Questão Agrária,  muito expositiva, muita ênfase na reforma 
agrária, havia imaginado que seriam outras coisas;Mineração foi pouco tempo e poderia ter sido 
melhor aproveitado se tivesse mais pessoas Cultural  muito boa,  mas sem variedade de bebidas 
quentes.

Malibu:Avaliação do dia,Cultural – microfonia, muito frio, mas muito bom, e n curtiu tanto por 
conta do cansaço.O pequeno atraso foi de boa, mas alguns espaços foram prejudicados um pouco 
por conta disso;Dia corrido por não ter sido contado o tempo de deslocamento;Café da manhã com 
muita eficiência;Mesa – Boa metodologia, mas o horário foi um pouco prejudicial;Gds:Sexualidade 
–  Sucesso,Extensão  –  Bastante  sucesso,  faltou  um  encaminhamento  para  assembleia;Questão 
Agrária – Sucesso, mas raso para quem já conhecia um pouco do tema;Economia- sucesso ,E.M. – 
Faltou formas para repasse,Pesquisa – Faltou de falar em pesquisa em si, esperavam falar mais de 
método  científico  e  menos  sobre  filosofia  da  ciências,Gênero  –Faltou  conversar  da  questão 
masculina e os homens do GD vazaram.Colocar um resumo ou ementa para saberem melhor sobre o 
tema antes de irem para os GDs.Estrutura – SUSSESSAGEM, contratempos bem contornados e 
encontro como muito positivo.A tribo criou uma boa identidade, mas faltou trabalhar entre tribos;

Tribo do Mathias: Faltou avaliação da cultural de ontem. Avaliação positiva do tempo tarefa de 
hoje,  porque  teve  pouca  coisa  a  ser  feita.  Mesa  redonda:  bem  avaliada  metodologicamente, 
estruturalmente. GDs critica recorrente foi que os GDs daqui a galera chegou com material para  
exposição e isso já fomentava questionamentos, contudo a galera errou na mão com o trabalho por  
causa da exposição, faltando tempo de discussão. Socialização de GD positivo em socialização em 
eixo e depois ia para a avaliação de tribo, dava para socializar no momento da avaliação. O GD de 
drogas o qual foi coordenador, o facilitador expos demais as problemáticas e faltou discussão por  
isso.Remanejamento da Grade aconteceu por conta do atraso dos encontristas;Socialização dos GDs 
foi feita por quem não era responsável pelo espaço e isso, mas o espaço rolou.

6.2 Coletivo Espécie Chave

AVALIAÇÃO EREB

- METODOOGIA:

. PRÉ-EREB

. EREB (+ ENEBio)
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. PÓS-EREB

1) PRÉ-EREB:  
. AVALIAÇÃO DOS TRAMPOS: 

- foi muito trampo? 

- o tempo foi suficiente para a realização dos trampos? 

- os trampos realizados foram mesmo necessários, ou desnecessários? 

 - como foi o andamento do coletivo para a realização dos trampos?  

- como foi o seu andamento para a realização dos trampos dentro do coletivo?

. AVALIAÇÃO DA COLETIVIDADE:

-  houve  apoio  emocional,  estrutural  do  coletivo  nessa  fase?

. AUTO-AVALIAÇÃO: 

- como foi sua contribuição para o coletivo nessa fase?  

- como você estava, emocional, psicologica e fisicamente nessa fase?

. PARTICIPAÇÃO DA ENEBio (AR e AN)

RODA DA MAGIA PARA CADA AVALIAÇÃO

Luan: Como não participou muito do pré-EREB e agradeceu o convite do Coletivo para  
participar.

Deborah: COPIAR

Bárbara: Muito trampo, mais ou menos o que a Deborah falou.

Necessidade de compreensão do que estava acontecendo, pela escolha de metodologia de 
construção  foi  muito  trabalhoso,  cada  semana  um apresentava  um seminário  de  temas 
complexos .Eu não tive uma função específica, mas contribui com o que pude e contribui  
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mais na semana do Encontro. Tempo suficiente? Sim, porque foi feito. Precisaria de mais  
tempo? Não sei. Principalmente por causa do desgaste. Todos os trampos que fiz foram 
necessários. Nenhum foi perda de tempo. Todas as vezes que estivem em SJ acompanhando 
as reuniões, um ajudando o outro, tiveram pessoas sobrecarregadas, mas isso é um processo 
normal,  ainda  mais  por  causa  dos  níveis  de  compreensão  individuais,  mas  no  geral  o 
observado é que houve uma ajuda massa de todos, principalmente na última fase. “Pegou o 
boi pelo chifre”. Tentei fazer o melhor que eu pude, o que dava para ser feito de longe, o  
máximo que pude vir, vim. Durante o encontro tentei fazer o que consegui. Estava cansada, 
mas não por causa do EREB, por motivos pessoais. Coletivo legal, com boa energia, com 
alguns  momentos  tensos,  com algumas  pessoas  impacientes,  mas  tive  apoio  grande  do 
Coletivo. A ENEBIO, como acompanhei de longe, ainda assim vi que não houve apoio, mas 
não posso falar até que ponto eles ajudaram, só vi que não houve retorno nenhum deles.

Naline: na verdade,quando fui fazer a avaliação não consegui, me clareou muito as coisas  
que a Deborah falou no início.  Coloquei  as  coisas  em tópicos.  É massa fazermos esse  
resgate do histórico pois não conseguia lembrar direito. O tempo da construção foi longo,  
nossa divisão tentou abranger  todos para  caminharmos juntos na construção e isso traz 
dificuldade, algumas pessoas tem que correr,o outras mais devagar. O tempo não tem a ver 
com  o  nosso  tempo.  É  o  tempo  da  entidade,  1  ano  de  construção,  tempos  que  não 
conseguíamos  determinar.  Coletividade  vai  muito  pelo  tempo  de  conseguirmos 
caminharmos juntos, acho que a dificuldade enquanto Coletivo para enxergarmos o EREB, 
nossas atividades práticas durante o Encontro. Enquanto isso aconteciam sobrecargas de 
pessoas que já tinha enxergado o encontro desde o começo, que não era eu.  Durante o 
processo de construção tivemos dificuldade de conversar em como estava o processo de  
construção para cada um e para mim tive um pouco de dificuldade porque fiquei um tempo 
longe. Minha auto avaliação é que tive um pouco de resistência, desde o início achava que 
não era para o EREB acontecer e demorei um pouco para entender que ele ia acontecer e a 
dificuldade de conhecer as coisas para fazê-las. Que alguns trampos que ficaram para mim 
foram toscos, mas saíram. Acho que tivemos um apoio muito grande da ENEBIO enquanto 
nós dentro da ENEBIO no sentindo da nossa participação da ENEBIO ideológica,  não 
tivemos o apoio da entidade enquanto pessoas. Tivemos o apoio da Barbara enquanto ela  
fazia parte da AR, mas depois disso, não mais.

Bicuda: 

Concordo com Deborah, Barbara e Naline. Coloco que fomos ousados em pegar algo que 
não conhecíamos,  mas que é isso mesmo, temos que ser  ousados para pegar as coisas.  
Adoro essa construção de desenvolvimento, os níveis de conhecimento, e que tudo deu 
super  certo.  Foi  uma construção de conhecimento fodastica,  viver tão intensamente em 
grupo, não houve um acompanhamento estrutural, teve o apoio e pressão na hora de pegar e 
não sei até que ponto eles poderiam estar inseridos na construção conosco. Muitas vezes 
senti que foi um encontro nosso e não da ENEBIO ainda mais como foi construído: tudo  
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com  autonomia  da  CO.  com  caráter  abstrato,  lúdico,  super  característica  nossa,  nosso 
encontro foi totalmente lúdico, abstrato e isso é para a vida. Minha participação foi fazer 
tudo o que eu pude fazer. 

Pri: Muito trampo. Desde que pegamos o EREB, percebi níveis diferentes de andamento 
nesse ano de construção, ficamos muitas reuniões pensando no planejamento de construção, 
qual seminário mais importante pra ser primeiro, o que podia ficar pra depois. E isso devido 
as nossas inexperiências foi longo até conseguirmos compreender e depois o processo foi  
bem mais rápido.  Mas pensando durante o EREB e depois da para pensar em algumas 
coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, mas que também poderiam não ser o certo,  
mas  melhorar  cada  vez  mais  como  pessoas,  como  trabalho,  em  grupo,  e  entrando  na 
coletividade, de que cada um tem seu tempo diferente e que tentávamos andar juntos e tem 
pessoas que eram mais ágeis para pensar, enquanto outras são mais lentas, e eu sou mais 
lenta, eu viajo demais, sonhos demais em coisas loucas, mas sou assim. E tentamos andar  
juntos e acha que é isso mesmo. Um tem que ajudar o outro. Uma das coisas que faria  
diferente não estaria em três comissões ao mesmo tempo. Autoavaliação: os trampos que 
peguei nenhum ficou bom, mas minha participação enquanto coletivo foi boa, cheguei e  
respeitei o tempo do outro. Enquanto a ENEBIO, concordo com o que a Naline falou e nem 
sei em que elas poderiam nos ajudar, uma forma que poderiam ter ajudado é na parte de ter  
experiência, como acontecia no EREB e tal.  Falar um pouco do ritmo do EREB em si.  
Outra coisa é termos pensado um pouco mais na programação, foi muito rápido, porque 
através da programação poderiam ver muitas coisas, coisas que vimos no seminário que 
estavam claras na programação. Acho que foi tudo necessário, os seminários e tal.

Durante a construção pensamos mais na Enebio,  refletimos os encontros que já  tinham 
participado e ajudou na construção .

Livia: Esperando há muito tempo pra falar o que sente. Engraçado que a sensação que tem 
nas reuniões é a mesma desde a primeira. Sente um trem que fica rodando por dentro, passa 
no estomago vem pra cima esquenta e esfria e agarra na garganta. As vezes muito bom as 
vezes ruim. Quero hoje botar pra fora tudo que não botei antes.

Poema Creme ( Manoel de Barros).

Trampos – infinitos. Concorda com o que já foi  dito\Tempo – muito tempo não é bom 
porque perde muito tempo dedicando a mesma coisa. Sentiu a galera rodando em círculos, 
batendo na mesma tecla. No final (julho a maio) a greve foi fator decisório. Vivemos ME 
intensamente por quatro meses. A greve foi importante porque deu coragem para pegar o  
EREB mas depois  a  galera  se  sobrecarregou.  Tempo suficiente  para  o amadurecimento 
pessoal, entendimento da participação, saber se retirar. Foi o tempo dado e foi suficiente.  
\Organização foi reflexo do processo de entendimento do grupo. Andamento do coletivo – 
teve  a  ver  com  amadurecimento  e  tempo  de  cada  um.  Processo  educativo  que  todos 
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passaram. Muito importante para cada um para se conhecer e conhecer os próprios limites e 
capacidades. Enebio precisa aprender isso. 

Andamento pessoal no Coletivo – Queria construir, mas não foi racional na hora de pegar o  
EREB.  Lembra do Rangel sugerindo que a galera podia pegar o EREB em SJDR. Se todo 
mundo  quisesse  também  queria.   Tava  motivada  pela  coletividade,  pelo  querer  de 
todos.\Durante o processo, queria fazer tudo porque queria concretude. Queria que as coisas  
acontecessem. Fazia o que tinha que ser cumprido. Acima de qualquer coisa. Isso gerou 
uma grande ansiedade. As vezes era ansiosa antes de saber das necessidades coletivas e da 
construção. Assumiu muitas funças pra ver a coisa andando. 

Visualização  do  tempo Julho  a  maio  –  greve,  ENEB fritação,  ENEB foi  determinante,  
tiveram oportunidade de desistir. Decidiram fazer em setembro quando as aulas voltaram.  
Começa  a  construção os  seminários  rolando.  Tínhamos um Corebio em Nov e  foi  um 
momento pesado. Muito sobrecarregado. Saindo de madruga para ir pra Alfenas com muitas 
coisas para fazer, tendo de dirigir.... ENEBio foi pontual no Corebio, pois foi lindo, super  
funcionou. Saimos de lá achando que iríamos arrasar no ereb com muita autonomia. 

Isso se perdeu um pouco com as férias em dezembro e foi reconstruído em janeiro. Foi o  
deslanche final. Na ENEBio passamos por momentos esclarecedores. Perdemos o Conebio 
porque estávamos sem grana. Falta apoio da Entidade. Entendemos então o que estávamos 
construindo. 

Coletividade – Muita paciência conosco mesmos. As vezes mais com as pessoas do que 
com nós mesmos. E foi essencial para que tivéssemos sustentação para as coisas, mas fui 
definhando ao longo do tempo. Por culpa minha por não expor, ou por acreditar que era 
responsável  pelo  processo.  Não  sentiu  que  as  pessoas  enxergassem  isso.  Náo  sabe  se 
ignorou o que sentia ou se foi ignorada.

AUTOAVALIACAO – Foi muito ansiosa e isso fez com que atropelasse algumas coisas. 
Senti falta de me observar melhor.  Sentiu medo de não dar conta de fazer as coisas.

ENEBIO – concorda com Naline. Coletivo deu um recado no EREB – é preciso dar um 
passo pra trás pra depois dar outro pra frente. 

Waldir: Trampo foi muito, mas fica leve quando feito em coletividade e isso foi feito, mas  
durante o processo algumas pessoas ficaram sobrecarregadas. Se o tempo suficiente? Nunca 
é suficiente  porque quanto mais  se aproxima da data,  mais trampo vai  se  acumulando. 
Todos os trampos foram necessários, só faltou repensar a metodologia, tipo a logística de 
vivência,  que  poderia  ter  sido  fechada.  Dessa  forma  o  EREB  rolaria  mais  suave  se 
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tivéssemos pensando mais. A galera cumpriu com o que propôs, algumas pessoas fizeram 
mais porque tinham mais disciplina. Eu no trampo: fiquei meio engasgado porque peguei o 
bonde andando, mas com o tempo a galera foi didática e fui compreendendo o que estava 
acontecendo.  Coletividade:  tivemos apoio emocional,  os espaços foram bem planejados, 
minha participação foi estimulada, sentiu-se no coletivo e com espaço neste, fiz ate o gibi.  
Autoavaliação contribui como que pude, mas por não conhecer muito a ENEBIO talvez não 
contribui tanto. A ENEBIO tentou acompanhar, mas talvez seja a atitude de não interferir na 
atuação dos COCADA`s.

2) EREB:  

. AVALIAÇÃO DOS TRAMPOS: 

- foi muito trampo? 

- o tempo foi suficiente para a realização dos trampos? 

- os trampos realizados foram mesmo necessários, ou desnecessários? 

- como foi o andamento do coletivo para a realização dos trampos?  

- como foi o seu andamento para a realização dos trampos dentro do coletivo?

. AVALIAÇÃO DA COLETIVIDADE:

-  houve  apoio  emocional,  estrutural  do  coletivo  nessa  fase?

. AUTO-AVALIAÇÃO: 

- como foi sua contribuição para o coletivo nessa fase?  

- como você estava, emocional, psicologica e fisicamente nessa fase?

. PARTICIPAÇÃO DA ENEBio (AR e AN)

RODA DA MAGIA PARA CADA AVALIAÇÃO

Luan: O processo do EREB foi um aprendizado muito grande, e quis fazer uma avaliação 
primeiro por ter uma visão mais externa. O grupo ensinou muitas coisas, contradições, processos  
coletivos, sempre se preocupou com o grupo, e tem algumas considerações. Traz  a avaliação do  
método de que todo mundo tinha q saber tudo a todo momento, e que isso é muito difícil. Aprendeu 
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muito  com o  coletivo  no  curso  de  coordenadores,  com a  confiança  política,  e  com exposição  
colocada pelo grupo.

Foi muito trabalho, muito. Mas foi positivo o processo, dias muito grande de capacidade 
produtiva autíssima e isso traz uma noção de capacidade de trabalho muito grande que podemos 
fazer e isso foi muito importante. Dentro das possibilidades que foram postas o tempo teve que ser  
suficiente. Todos os trabalhos foram muito necessários e dependentes. Houve um momento de um 
salto qualitativo no curso de coordenadores durante a reunião da CO. O sentimento que saiu do final  
do curso de coordenadores foi essencial para o EREB, Esso processo foi especial, pedagógico. A 
minha  atuação  veio  para  assumir  mesmo  as  atividades  para  tentar  desafogar  a  co.  e  o 
acompanhamento do coletivo durante o encontro cumpriu e sempre foi um cuidado da C.O. Não 
sendo  do  coletivo  tentou  se  inserir.  ESTADO  físico,  bem  no  começo,  estasiado  no  meio  e  
cansadíssimo no final. Avaliação da ENEBIO: desconheço, mas na visão externa, os COCADAS se 
identificam, mas ficou na duvida se o coletivo é um coletivo da ENEBIO.Foi lindo!Exaustivamente 
lindo.

Deborah: A avaliação foi curta pq consegue avaliar as suas atividade enquanto comissão. O 
primeiro dia  foi  muito confuso,  e  sentiu  uma grande despreparação nossa.  Muito importante  a  
conversa, aquele momento poderia ter acontecido antes, mas não sabe como teria sido a resposta  
imediata. E foi um momento importante. Foi sempre muito cansativo. Muito importante das pessoas 
externas e dos coordenadores, e que foi muito importante e que fez o EREB acontecer. O trabalho  
do  coletivo  foi  mais  de  pensar  nas  coisas  que  não  fizemos  do  que  nos  trampos  práticos.  
Distanciamento e falta de comunicação entre a CO, para resolver as questões e pepinos . Tudo que  
pensamos aconteceu e tudo que não pensamos aconteceu também. E isso aconteceu porque foi  
muito amor e coragem. A nossa fraqueza foi a nossa maior fortaleza.Todos os trabalhos foram muito  
necessários, e muito boas. Fiz tudo que tinha que fazer. O que eu vi foi que as pessoas se colocaram 
para nos ajudar porque se identificam com o nosso grupo, e que não reflete as praticas da Entidades 
no geral, e essas pessoas também  acreditam que algumas coisas tem de ser mudadas. A AR não 
estava presente, Lavras sempre ajudou muito para alem de obrigação de AN, o acompanhamento foi 
feito mais pela amizade.

Bicuda:  Foi  contemplada.  Inegável  o  trampo  e  o  tempo  suficiente  para  resolver  os 
problemas da melhor forma possível. O coletivo nunca foi tão coletivo e o EREB materializou a 
paciência e todo esse processo educativo que sempre foi ensaiado. Faltou um tempo para ver o 
acompanhamento do outro e curtir o encontro. A participação da Enebio foi brilhante. Foi muito 
importante saber que as pessoas se colocavam falavam o que estavam sentido de verdade e não há 
melhor avaliação do que essa. Os trabalhos que não foram comuns cumpriram muito porque foram 
apropriados pelos coordenadores e participantes e que participaram efetivamente. A construção de 
50 % do encontro foi feito pela colocação das pessoas do encontro e isso foi sensacional. Avalio  
mais as coisas positivas do que as negativas. Me senti muito cansada mais incansavelmente feliz.

Naline:É por ai avaliação, a importância do fortalecimento durante o encontro e importante 
lembrar de como foi importante as nossa práticas durante o encontro e como nos colocamos no 
encontro, e as dificuldade de antes permaneceram durante o encontro, mas que rolaram. O momento 
reflexão foi muito doido. A nossa construção de metodologia do curso de coordenadores foi muito 
importante para cumprir o que foi feito.Todos os espaços era de nossa responsabilidade na infra e na  
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metodologia  e  para  dar  os  espaços.  E  isso  foi  fodah.  A nossa  fritação  não  desnorteou,  mas  
colocando na ação de fazer as coisas pq tinha que rolar as coisas, e tudo tinha que ser feito. O tempo  
do encontro era outro, não estávamos com a fritação. A coletividade, sempre tiveram pessoas se 
colocando para serem feitas as coisas. As pessoas que colaram de externo foi essencial. A Enebio foi 
feita uma construção coletiva respeitando a proposta mais propondo realmente participando. Falhas 
metodológicas, não pensamos em reuniões nossas etc, no pau quebrando. A avaliação do Coletivo 
no EREB o coletivo foi a pratica, não foi discurso, estávamos sendo o que propomos. Tentei fazer o 
Maximo com as coisas que estavam aparecendo.

Priscila: O mais importante com relação a nossa pratica diante dos problemas, nervosismo, 
ansiedades, o transver que foi passado também para os encontristas, o educador tem sempre que 
rever suas praticas, ter cuidado com os outros. O respeito foi muito importante também, com o não  
cumprir e com o cumprir. Foi muito trabalho, e já na auto avaliação, todo o trabalho deixou confusa  
e sem saber no que pensar, se na vivencia, na cultural, no delírio, sendo que o delírio era o trabalho  
que eu mais queria fazer e não foi possível fazer nada, so foi possível participar durante o curso de 
coordenadores. A Enebio, pelo que deu para perceber foram pessoas ajudando durante o encontro 
mais pela proximidade com o coletivo do que pelo trabalho na entidade, mas e uma questão que 
precisa ser melhor pensada.

Barbara: Acerto na divisão do externo, o trabalho deu muito certo. Falta de momentos de 
reuniões só nossas enquanto CO. O primeiro dia foi um susto grande, não era o que eu estava 
esperando. O trabalho no curso de coordenadores foi inovador e acertado de nos mesmos darmos os 
espaços.  Muita correria no trabalho do externo já que eram demandas diárias e burocráticas,  o 
tempo muito curto e muita correria. Alguns erros foram cometidos em tentar resolver as coisas para  
que  fossem  mais  praticas.  Trabalhos  desnecessários:  coisas  compradas  que  não  foram  usadas. 
Coletividade: coesão, o coletivo estava muito em sintonia, pra alem do encontro. Auto avaliação:  
Ter que ir em casa todos os dias, pela cobrança da  família e isso não permitiu ficar mais tempo 
junto as pessoas do coletivo e do encontro. A ajuda da enebio, veio, no entanto depois de implorar 
no momento em que se não tivesse a ajuda não teria rolado o encontro.

Livia: Durante o ereb estava esgotada. Já não era possível pensar e planejar nada.E não era  
o momento de conseguir fazer as coisas, e estava travada completamente e durante o encontro isso  
foi mudando, principalmente pela postura das pessoas de se colocarem e fazer as coisas. O ereb foi  
uma confusão e difícil ter lembranças.A divisão dos trabalhos não foi feita para o encontro e nem 
para  o  curso  de  coordenadores,  da  forma  estrutural  e  metodológica,  e  que  foi  feito  foi  dar  
continuidade  as  divisões  que  já  estavam  feitas.  E  os  trabalhos  foram  tocados  instintivamente. 
Sempre tinha alguém próximo a nos ajudando a desenvolver as atividades. Na  memória eu não 
estava  sozinha  em  nenhum  momento,  sempre  havia  um  coordenador  acompanhando.  A nossa 
função foi  mais  de  pensar  o  que  tinha  que  ser  feito  e  distribuir  essas  atividades.  O corpo de  
coordenadores  estava  no  encontro  por  diversos  motivos,  onde  nem  todos  estavam  aqui  pela 
afinidade com o nosso encontro,  e sim pela importância do encontro dentro da entidade, pelo papel  
de trabalho de base do encontro, e pela tarefa. A nossa proposta lúdica foi cumprida para o ereb. E e  
preciso  enxergar  o  papel  do  encontro  dentro  da  entidade,  onde  o  ereb  significou  um stop  e  a 
avaliação  do  político  vira  no  corebio,  onde  saberemos  se  a  entidade  dará  continuidade  a  essa 
proposta ou só enxergará o que foi cumprido com relação ao trabalho de base.A mesa redonda e 
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outros espaço políticos foram muito dificieis de saber qual era papel político no encontro, o mesmo 
se passou com gds.A concretude do encontro foi um pouco de cada pedacinho, e o coletivo tem uma 
ideia muito clara, as pessoas chegaram para nos ajudar  tiveram muita força e para fazer o que o 
coletivo estava propondo o que deixa uma vontade muito grande de retribuir isso na construção de 
São Carlos muito grande.Em nenhum momento era questionada pra que a gente estava fazendo as 
coisas, as coisas eram feitas e concretizadas.

Com relação ao coletivo e a enebio, em muitos momentos nós nos posicionamos como não 
enebio, por discordar de muitas coisas, e nos não discutimos se nos somos, se queremos construir,  
se assumimos essa responsabilidade. E entender se vamos construir a entidade por dentro ou vamos  
deixar o recado que demos.

Waldir  :  Muito  trabalho,  uma tarefa  complexa e  que  concentra  o trabalho em algumas 
pessoas que tem mais conhecimento. E difícil saber o que se faz a partir disso, o que disso vai para a 
entidade, o que fica para o coletivo. Os trabalhos foram necessários. Alguns espaços ficaram soltos,  
a socialização dos espaços, dos GDs, que não foi possível ver, não sei se pelo acúmulo particular de  
atividades. O coletivo durante o ereb, união e um sentimento de ajudar e de estar acolhido. Estar em 
varias comissões complicou o trabalho, o que e compreensível pois somos poucos. Eu no coletivo,  
no trampo, no primeiro dia foi difícil, uma auto avaliação do nervosismo e um pedido de desculpas,  
e o ser da universidade foi pesado e ainda um ter obrigações de fazer coisas, se fosse possível voltar  
e participar como encontrista, no entanto foi foi enriquecedor.

Companheirismo em dois momentos, quando vimos que não ia ser possível usar o ginásio e 
na montagem das tendas, a ação de Barbara, Eliane ,Filipe e Lívia.Apoio emocional e a reunião no 
momento de que demos uma pirada, que deu muita força, e a gente estar bem foi refletido nos 
encontristas.Divisão de tarefas, e coletivamente: foram assumidas responsabilidades, algumas falhas 
de comunicação.

As reuniões da noite apesar de cansativas e desgastantes supriram de certa forma a demanda 
da comunicação no encontro. Teve dificuldade de entender o que era Agit Prop. A Enebio ainda ‘e  
algo obscuro , como se organiza a entidade ? Onde esta a entidade? Quem é a entidade e quem faz a  
entidade? Eu sempre me colocava no lugar de um calouro para o entendimento do andamento das 
coisas.

Sobre as falas da mesa de abertura,  me pareceu solto para quem não esta inserindo de 
entender o que a entidade faz.

__________________________________________________________

AVALIAÇÃO (metodológico, político e estrutural) DE CADA COMISSÃO:

- Estrutural

Waldir Cumpriu o que foi necessário. Muito trampo. Falhas por falta de experiência e falhas da 
própria universidade
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Livia – super cumpriu. A dificuldade com a plenária. O que fizemos acabou sendo melhor do que  
tínhamos pensado. O CTAN cumpre bem as tarefas, boa estrutura, chuveiros bons, a água voltou 
rapidamente. Sem problemas com estrutural. Organização das salas – positivo, a maior dificuldade 
foi o deslocamento, subir e descer escadas , mas era o que o espaço físico oferecia. 

Barbara – Foi contemplada com a fala da Lívia. Muito bom, chuveiros quentes, banheiros bons  
disponíveis,  galera  não  bagunçou  o  espaço.  A limpeza  super  funcionou.  Cumpriu.  Qualquer  
problema  que  tínhamos  era  logo  resolvido.  Seguranças  –  sem  ter  o  que  falar,  foram  muito  
companheiros. 

Luan – Lindo. Problemas com pos-rock. Quem vai limpar, quem vai devolver as coisas?

Priscila – Contemplada

Naline – Pensar na estrutura no final do encontro. 

Sucesso Nacional – Contemplada. Todos os trampos so se concluíram na hora do EREB. Varias 
coisas tiveram de ser mudadas em cima da hora – estrutural, finaceiro, prop agit e delírio – só  
compreendemos durante o encontro. 

Problemas  –  fechar  anteriormente  os  coordenadores.  Não  tínhamos  coordenadores.  Foi  muito 
difícil.  Dica para o COREBio – conseguir  fechar previamente e com certeza os coordenadores.  
Divisao dos encontristas na tribo não foi muito bem feita.  Problema de programação. Mesa de 
abertura tem que ser a noite, para ter um dia inteiro para a galera se credenciar. Não é só a CO que 
tem  que  se  responsabilizar  por  tudo.  Encontristas  também  tem  que  se  responsabilizar  pelo 
andamento do Encontro. Sugestões mapear escolas que já participam de encontros, para que possam 
ser  mais  cobrados  na  responsabilidade  da  construção.  Essa  discussão  recai  sobre  a  questão  da 
postura da Enebio na construção dos encontros. 

--------------------------

- Financeiro

Waldir Cumpriu a função. Deixou as coisas claras. Acho que faltou um controle de pagamento das 
inscrições

Livia – dificuldades, medo de não cumprir, dificuldade de negociação com R.U. Foi um erro ter 
fechado 350 refeições.  Falta de experiência em como fazer esse tipo de previsão/planejamento. 
Desorganização quanto ao financeiro, gerou apreensão. Não cumprimos muito os acordos do que 
gastaríamos  (ex.  valores  para  pagar  artistas).  Pagamos pessoas  que não  estavam previstas  para 
receber nenhum pagamento. Poderíamos ter ficado seriamente no vermelho. Falta de experiência de 
mexer com dinheiro. Não sabemos muito e não damos muita atenção para isso. Tivemos sorte, pois 
poderíamos ter um grande prejuízo.

Barbara – Contemplada. Inexperiencia foi a palavra desse item.

Luan - Cumpriu. Temos que ficar espertos com a falta de experiência e ingenuidade para não ter 
prejuízos graves.
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Priscila - contemplada 

Naline – Não é apenas a inexperiência, é que não gostamos de mexer com dinheiro. E difícil lidar  
com isso. 

Bicuda (Sucesso Nacional) -  Contemplada

Externo

Waldir Cumpriu a funcao, mas pessoas ficaram sobrecarregadas.

Livia – Cumpriu tudo

Barbara – Cumpriu a função.

Luan – Cumpriu, só elogios

Pri - contemplada.

Naline – Muito trampo mas cumpriu a função. Muito cansativo. 

Bicuda – Contemplada

----------------------

 PropAgit e Delírio

Funcao meio confusa, não sei se cumpriu.

Livia – todo o EREB foi uma grande agitação e propaganda. Proposta inicial foi cumprida por toda 
instrumentação  .  Parede,  bolsas,  RaJah,  Stencil.  Criamos  condições  para  que  se  respeitasse  a  
proposta inicial. 

Barbara – Viu a Rajah funcionando muito, galera empolgada fazendo acontecer.

Luan – Não pode frequentar as reuniões ficou por conta do stencil e da lojinha. 

Pri – contemplada

Naline – De uma forma geral a avaliação sobre o acumulo de funções prejudicar o desempenho da  
função de cada um. 

Bicuda – Contemplada

-----------------

 Vivência

Waldir :Cumpriu bem a função, encontristas curtiram praticamente todas as vivencias, mas tivemos 
algumas  falhas  que  independiam  do  nosso  planejamento  (ônibus,  pessoas  que  tinham  se 
comprometido e não apareceram.
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Livia  – Super  cumpriu.  Tudo deu certo,  os  lugares  foram bons o saldo da vivencia  foi  muito 
positivo, pelo comportamento observado na galera. Por experiência em outros espaços onde a galera  
não dá muita atenção a isso. Nesse EREB muita gente se interessou. A Pré e Pós vivencia foram 
fundamentais para garantir esse interesse. O problema maior foi o estrutural das vivencias. Durante 
a vivencia tive ideias que poderiam melhorar isso. Conversas com motoristas, cadeiras marcadas  
com vivencias de cada encontrista. O mais difícil das listas de vivencia, é que os encontristas não  
tem responsabilidade sobre a estrutura da sua vivencia.  As listas deveriam estar fechadas assim que 
as inscrições terminam. Isso pra fechar lista de ônibus, marmitas, estruturais. 

Barbara  –  Muito  ruim  o  problema  da  secretaria  de  cultura  e  prefeitura  que  falharam  com  o 
transporte que tinham prometido. Inexperiencia de organização – muita gente para muitos lugares, e  
difícil controlar isso. Bota fé em por a responsabilidade das vivencias nos encontristas.

Luan – problemas com estrutural por ter sido chamado em cima da hora e pelo Aureo não ter sido  
confirmado. 

Pri  –  Faltou  experiência  para  pensar  melhor  na  logística.  As  falhas  não  foram apenas  nossas.  
Tivemos problemas que não foram nossa culpa, mas muitos outros foram nossas falhas.

Nalline – Muitas falhas foram inexperiência no planejamento, dificuldade de ter clareza do que 
seria  a  vivencia.  Tudo  era  muito  demorado.  Demorava  para  entender  cada  coisa.  Dificil  foi 
continuar  com a  responsabilidade  de  fazer  os  espaços  de  pré  e  pos  vivencias  e  estrutural  das 
vivencias ao mesmo tempo. Muito improviso. Dar os espaços foi muito difícil.  

Bicuda – Contemplada

----------------

- Cultural

Waldir :Cumpriu bem, acho que não faltou nada.

Livia : Foi muito massa, não conseguiu ver muito, mas as pessoas demonstravam alegria após as  
culturais, porque não era apenas espaços pra galera chapar, mas tinha uma intencionalidade dentro 
do encontro e isso funcionou. Não cumprimos com os horários que tínhamos proposto. Isso porque  
não sabiamos direito como a cultural se desenvolveria. Deveríamos mesmo amarrar o tempo ou 
deixar a galera mais livre? Não cumprimos com o acordo coletivo de fazer as culturais nos locais  
combinados. 

Barbara – Muito bom. Agradecimentos ao Euder. Questão de não ter cumprido os horários. Boas 
ideias de cobrar entrada e vender sanduiches. Cerveja não deu muito lucro. No mais foi ótimo. 
Jogral foi ótimo.

Luan  –  Falha  estrutural  que  prejudica  o  financeiro  –  não  ter  colocado  alguém na  portaria  no 
primeiro dia, perdemos grana. Bebida na cultural, relação tensa de fechar ou não. Era necessário  
pela  grana,  mas  e  o caráter  de  cultural  do  encontro tinha  que  ser  respeitado.   Problemas com 
segurança. Era ilegal vender cerveja e rolou uma vista grossa. Conseguimos em cima da hora com 
jeitinho, mas temos que ter claro que burlamos uma regra. Não somos tão irresponsáveis assim, não 
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íamos dar bebida a torto e a direito para todos, mas algo pior poderia ter acontecido, se alguém 
tivesse passado mal. Vender coisas de comer é valido.

Pri – Ficou super sobrecarregada com os trabalhos da Cultural. Não pode participar de reunião de 
coordenadores. No primeiro dia não tinha ninguém para ajuda-la a pensar na logística da cultural.  
Caixa preta – caberiam duzentas pessoas. Contando com a ausência dos coordenadores. Avisou todo 
mundo e improvisou porque não seria possível fazer aquela peca em outro lugar. Se existisse uma 
comissão somente  para  cultural  teria  rolado melhor.  Queria  que a  cultural  fosse  um espaço de 
doação que tivesse a participação de todos. 

Naline – foi muito trabalho mas foi muito bom. Contemplada pela fala dos outros. 

Bicuda – Contemplada

-------------------

- Metodológico

Waldir - Passou por muitas mudanças. Em alguns momentos o metodológico ficou obscuro, não 
entendíamos direito qual o tempo para as atividades o que fazer. 

Livia – Meio fechado dentro dos tempos que já estavam previstos. Mudou o tempo tarefa pela  
manha. Atrasos foram bem remanejados. O mais difícil foi com o R.U. Pois os atrasos do grupo 
atrapalhavam o funcionamento do restaurante. Os tempos-tarefas foram todos cumpridos. Os grupos 
acordavam, limpavam, cumpriam as tarefas, o que nem sempre acontece nos encontros. 

Barbara – Contemplada

Luan – Não tem muito o que falar, não acompanhou estava sempre realizando alguma tarefa. O que 
pode ver foi muito bom. 

Pri – contemplada.

Naline  –  Dificil  mas  soubemos  lidar  bem,  sabendo ter  flexibilidade  de  mudar  tudo em vários 
momentos. Muita gente esteve aberta as mudanças. 

Bicuda – Contemplada

-----------------------

- Mesa e GDs

Waldir: Cumpriu função. Socializacao dos GDs meio que se perdeu, pouco tempo

Livia: Só gente fina facilitou os GDs e isso trouxe discussões e criticas muito boas, apesar da pouca  
quantidade de pessoas em cada GD. Foi um espaço bom onde os facilitadores respeitaram o que a 
C.O. pediu para que fizessem, mas foram poucos participantes. A mesa cumpriu a função mais pela 
socialização do que pelo conteúdo da mesa em si. Mas foi bonita a socializacao e discussão da 
galera. Não sei se entenderam bem a proposta da mesa redonda. 
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Barbara- não pode avaliar porque não participou. 

Luan – socialização de GD por eixo foi muito positivo. No GD que facilitou tinham pouquíssimas 
pessoas. Os temas e número de inscritos tem que ser repensados, porque alguns estavam lotados e 
outros vazios. 

Pri – Não pode ver tudo. Queria ver a avaliação de quem estava la. 

Bicuda - Contemplada

Naline- Houve um momento em que falamos que o peso maior seria nas tribos e nos GDs, divisão 
das coisas por grupos. Em algum momento não pensamos no peso que a mesa tem. Espaço bom 
onde todos ficavam felizes em se ver. Um espaço muito central da estrutura foi a Rajah que virou  
um centro estrutural do encontro. 

--------------------------

- Coordenação

Sincronia.

Livia :Galera se dedicou e se doou e isso refletiu na participação dos encontristas. Facilitadores 
enquanto  educadores,participaram  de  um  processo  pedagógico  e  atingiram  sucesso.  Ser 
coordenador e uma experiência muito enriquecedora. Cumprimos bem no curso de coordenadores. 

Barbara – contemplada pela Livia. Sincronia e coesão. Curso de Coordenadores também cumpriu o 
papel. 

Luan – Show, muito bom. Povo bacana, coordenadores que foram comigo na vivencia são ótimos. 

Pri – contemplada.

Naline – Galera teve muito trampo e tiveram que se virar pra dar conta.  O político não foi bem 
debatido e fechado. Podemos pensar isso com mais calma. Deixamos algumas coisas em aberto e 
outras coisas apareceram durante o encontro. O amadurecimento político nosso se deu através do  
que construímos coletivamente. 

Bicuda – Contemplada. 

3) PÓS-EREB:  

. AVALIAÇÃO DOS TRAMPOS: 

- como estão os trampos (muito, pouco)? 

- como os trampos estão sendo realizados? 

- como está sendo a contribuição do coletivo para a realização dos trampos? 
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-  como está  sendo a  sua  contribuição  para  a  realização  dos  trampos  dentro  do 
coletivo?

. AVALIAÇÃO DA COLETIVIDADE: 

-  como  está  o  coletivo  nessa  fase  (entrosado,  todos  estão  participando)?

. AUTO-AVALIAÇÃO: 

- como está sendo sua contribuição para com o coletivo nessa fase?  

-  como  você  está  emocional,  psicologica  e  fisicamente  nessa  fase?  

Barbara: Só estou acompanhando pelo grupo, vi a semana da biologia que vocês tiveram atividades,  
vi que vocês me colocaram com a Pri para organizar essa reunião, não sei como esta o coletivo e vi 
que vcs fizeram 1 reuniao, minha contribuição esta sendo pontual, mas qdo rolar com certeza eu 
contribuir , venho de 15 em quinze dias e como eu puder irei contribuir.

Com relação a coletividade, acho que o grupo não esta tão coeso, acho que dispersaram e podemos  
observar aqui, na avaliação que o grupo não esta completo, estou descansada , estou no gaz para  
tocar o que tiver de ser tocado.

Bicuda: Com relação aos trampos do EREB fizemos uma reunião que foram poucas atividades para 
cumprir as demandas que já tinham, SEMABIO, CAMPANHAS, o resto das coisas do EREB e isso  
ficou sobrecarregado. A algumas coisas dessas não foram cumpridas. O grupo primordial é o que 
fica, Waldir e Kalu que estão chegando junto. Mas o grupo não esta coeso. Mas também ficamos 
uma pouco desgastados do processo o que demorou para reunirmos para fazer a avaliação. Estou 
mais interessada em trabalhar mais internamente para o curso e não para a ENEBio, estou cansada 
mentalmente na graduação, crise de identidade esta muito confuso e vou formar, mas estou na vibe 
de continuar pq p coletivo da forma para continuar na universidade. 

Deborah:  Momentos parecido com a Bicuda. Não acha que temos muito trabalho comparando com 
o que tivemos,  o  que foi  feito  na SEmabio foi  muito legal,  com relação ao meu trabalho não 
consegui executar e percebi um pouco tarde por estar no num momento interno difícil: doenças e 
etc.  Com o tempo depois  da  campanha  trouxeram questionamentos  sobre  a  entidade,  alem do 
grande  estudo  que  deveria  ter  feito,  também  não  esta  com  a  vibe  de  fazer.  O  EREB  trouxe 
questionamento pessoais  sobre a sua própria formação,  iniciação etc.  Largou mãos de algumas 
coisas  que  estava  sendo  feto.  Esta  difícil  de  entender  a  entidade  por  causa  DAS  FORCAS 
POLÍTICAS . No começo não via estas coisas e agora esta com muita dificuldade de entender essa 
contradição. Porque isso esta vindo de pessoas organizadas para pessoas não organizadas, e isso faz 
ter dificuldade de entender . Acredita no coletivo, mas não esta com vontade de entender a entidade  
e com vontade de trabalhar no grupo internamente. Vejo muita dificuldade do grupo de se organizar  
para as tarefas, percebe um desgaste de todos e é preciso dar tempo. Quer muito saber de todos se a 
dificuldade é com a EBEBIO, pessoal ou com o coletivo . Esta  muito afastada da Bio da UFSJ, e 
não esta sabendo das respostas da galera que foi no EREB e não consegue acompanhar, as coisas  
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estão mudando na Bio e quer acompanhar aqui. Pensava que a política era uma coisa fora da nossa  
vivida e agora quer entender os partidos, tem organizações ,massa e quer entender e saber mais, 
conhecer tendências etc. Como posso construir uma entidade e não entender isso que acontece? 
Momento de introspecção com relação a universidade, sem área para trabalhar , sem iniciação e isso 
traz muita confusão. Na entidade existem muito grupos organizados, mas suas praticas suas muito  
divergentes das nossas e gosta muito disso. Pq as pessoas não tão vindo mais nas reuniões,  as 
pessoas  tiveram  diversos  motivos  diferentes  e  os  objetivos  foram  muito  diferentes  para  a  
construção,  e as pessoas não estarem na avaliação já é uma avaliação.   E o que quero fazer é  
terminar o trampo do EREB e não pegar nada pra fazer. E trabalhar internamente na Bio.

Waldir:  Os  trabalhos  são  necessários  e  estamos  fazendo  a  avaliação  ,  foi  feito  o  trabalho  na 
SEmabio, todo mundo ocupado fazendo o que é preciso na medida do possível. Tem os trabalhos do 
cursinho. No coletivo as pessoas estão descansando, momento de reflexão da pratica e do processo  
de construção, e as pessoas estão se voltando para as próprias vidas , mas pessoalmente no Ereb 
tínhamos mais autonomia e esta um pouco confuso definir as demandas é hora de definir novos  
objetivos. Como não esta tendo aulas fica um pouco perdido com o acompanhamento da Bio. A 
entidade  é  massa,  mas  não  tem muita  paciência  com o  processo  e  tem pouca  clareza  sobre  o 
processo da entidade, refletindo sobre a fala da Debora é tempo de fortalecer o coletivo, se vamos  
seguir alguma linha ou intervir na ENEBIO.

Naline: Eu tinha pensado em outras coisa e foram surgindo novas com as falas dos outros. Ao 
trabalhos tem que ser definidos e as demandas estão vindo. Precisamos finalizar as coisas do EREB. 
Cumprir com o que nos comprometemos, ENEB etc. O Ereb fez um amadurecimento, e é normal o 
que estamos sentindo .

Particularmente já estava tendo tido crise com relação aos partidos não é de hj, estamos sempre 
querendo entender que as coisas estão sempre mudando.  As práticas que não concordamos são 
sempre pessoas, que fazem parte das organnizações. E a perspectiva é continuar no coletivo , e as  
crises de formar é para a nossa vida.Se o coletivo vai estudar alguma coisa e o coletivo é de ação. 
Tem que ser as duas coisas juntas se não, não conseguiremos entender nada.

Kalu:  A minha vida esta uma loucura a muito tempo, a  muito tempo já.  A cada semana estou 
aprendendo muita  coisa.  Muitas  confusões  mentais  e  muito  boas.  Tb quero  entender  as  forcas 
políticas,  depois  do  CONUNE.  Não  veio  nas  reuniões  e  não  pode  vir,  não  sabe  não  esta 
acompanhando mas esta disposta. O Ereb fez muita transformação, as coisas não são claras mas vão 
se esclarecendo com o tempo, o coletivo é lindo! 

Pri: Os trampos para fechar a avaliação para o Corebio, e é a ultima coisa que vai fazer na ENEBio.  
Temos que levar tudo que pensamos e sem medo. Construimos as oficinas da Semabio, temos que 
continuar com os trabalhos ideias de oficinas. Pensando em ME é o que pode fazer, momento agora 
de pensar na vida, pós faculdade, pensar no coletivo como forma de atuação futura.  Acreditou no  
coletivo como pratica do ME.
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Livia- os trampos estão em muita quantidade,pensando no que o Ereb nos trouxe com relação ao 
movimento estudantil, a gente precisa entender esse movimento, as forcas políticas que perpassa  
por nosso movimento, a ENEBIO, nossa cidade e nossa vida. Com relação a como o coletivo esta  
com relação a esses trabalhos e que estamos afastados desse entendimento, estamos com outras 
prioridades, pintar desenhar, cuidar da saúde, dormir ,enfim muitas outras coisas. Agora é hora de  
resgatar o que ficou perdido nesse tempo ate o dia de hoje, de avaliação. A minha autoavaliçao é  
que qdo terminou o ERB o que eu mais queria me sentir bem, e só quero isso ate agora, ta feliz com 
que eu estou fazendo. Eu estou pensando no meu momento agora, e isso reflete no que serei depois.  
As minhas perspectivas de atuação ;é que gosto de estar no movimento estudantil, mas as vezes eu 
sou sufocada dentro dele. Isso as vezes me deixa confusa. Mas eu vou fazer o que me deixa bem e  
isso traz a minha relação com o coletivo, eu quero que nosso espaço seja de relação de amizade, e 
não de tarefa que tem que ser cumprida. Quero viver mais a minha graduação, e se possível acabar  
ela rápidamente. Uma coisa que estou muito na pilha e fazer a construção do EIV, que tem muito  
significado para mim.Eu estou ai para qualquer coisa que precisar. 
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