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Discussão de análise de conjuntura escolas e ENEBio

Massakreixo ESALQ: primeiro trazer um pouco do nosso grupo, a gente vem de um 

processo  desde  2010-2011-2012 fomos  AR no sudeste  com a  tarefa  de  articular  as 

escolas do estado de SP, a gente fazia isso em poucas pessoas e não conseguíamos 

aprofundar muitas questões pela quantidade de tarefas. Com o tempo fomos melhorando 

isso e  fomos aproximando de pessoas,  apresentando ENEBio etc,  e depois  do eneb 

saímos com um grupo mais consolidado. No ultimo EREB-SE pegamos o CFPBio-SE 

juntamente  com Rio  Claro,  onde  podemos  fazer  formação  política  e  discutir  vários 

assuntos  e  assim a  gente  vem tocando essa  construção.  Na ESALQ temos  algumas 

outras executivas de curso presentes como FEAB, ABEEF, e a ENEBio apesar de ser a 

mais nova é a que hoje tem a função de tentar ajudar a articular essas outras executivas. 

Temos uma conjuntura na ESALQ com enfrentamento com a direita, e temos outros 

coletivos como o Levante Popular da Juventude,  Levante!,  e temos tentado articular 

ações  de enfrentamento  à  posturas  da reitoria,  feito  debates,  agitação  e propaganda, 

atitudes que incomodam não apenas o corpo docente mas também os estudantes, muitas 

de nossas ações geram desconforto. Sobre a conjuntura a situação é muito complexa, 

mas  é  muito  possível  explorar  as  contradições,  diversos  temas,  agrotóxicos,  cotas, 

genocídio  da  população  negra,  megaeventos,  entre  outros.  A gente  tem feito  muito 

barulho principalmente.

Bruno UFMT – Sempre organizamos a ENEBio juntamente com o Centro Acadêmico 

da Biologia, por acreditarmos não haver uma dissociação entre o papel da ENEBio e o 

papel do Centro Acadêmico, mas perdemos as eleições na última gestão. Desde 2008 

temos  alguém  acompanhando  a  entidade,  levando  as  discussões  da  ENEBio  para 

Cuiabá.  Em 2010 conseguimos avançar  na agitação  e interferência  da ENEBio para 

dentro do curso e C.A. de ciências biológicas. O Centro Acadêmico nos últimos tempos 

apresentou divergências políticas entre os membros, fazendo com que passássemos a 

tocar diferentes processos por “fora” do Centro Acadêmico, atualmente nos reunimos e 

vamos levantando os temas que avaliamos necessários e importantes e pensando que 

essas discussões devem serem feitas também na entidade.  E as discussões saíram da 

teoria  e  foram pra  prática  nessa  última  ocupação  da  reitoria  feita  pelo  Movimento 

Estudantil geral da UFMT, esse processo foi bastante desgastante e expôs a contradição 



de uma maneira muito intensa, principalmente por causa da truculência da polícia e a 

criminalização  dos  movimentos  sociais.  Também  existe  uma  importante  e  grande 

articulação  nacional  de  Boicote  ao  ENADE,  na  biologia  conseguimos  boicotar  o 

ENADE, o que gerou muita discussão entre os estudantes, movendo-os para pensarem a 

educação e principalmente o espaço da instituição universidade. Estamos na tarefa de 

escrever um texto para a ENEBio sobre o acumulo a gente vem tendo em relação ao 

ENADE. Indo além da conjuntura da UFMT fazemos a discussão de “Qual o papel da 

ENEBio?”  Ela  cumpre  o  papel  importante  de  intervir  na  realidade  do  estudante  de 

biologia, sabendo que esta apresenta divergências e temos que saber trabalhá-las, assim 

como também devemos trabalhar melhor com nossas ferramentas, temos que avançar 

nos  posicionamentos  e  discussões  das  divergências,  formulando  sobre  elas,  e  as 

divergências  vão  surgindo  de  acordo  com  as  pautas  que  estão  colocadas  para  os 

estudantes de biologia.

PÃO (Débora)  São João –  Ano passado decidimos  construir  o  EREB-SE 2013,  e 

começamos a construção logo depois do ENEB UFU. Quem constrói a ENEBio é o 

coletivo Espécie Chave, o C.A. se dedica à construção da semana acadêmica somente, 

primeiramente tentamos construir a ENEBio juntamente com o C.A., no começo estava 

caminhando porém o C.A. se afastou novamente, e atualmente não temos pessoas do 

Espécie Chave no C.A. e nem pessoas do C.A. construindo a ENEBio. Avaliamos que 

minimamente  agitamos  o  ENEBio.  No  processo  atual  de  construção  do  encontro 

conseguimos aproximar estudantes até mesmo de outros cursos. Porém essa tarefa vem 

sobrecarregando a C.O., não estamos conseguindo fazer muitas discussões e estamos 

nos distanciando dos estudantes de biologia. Tentamos entrar em contato com a galera 

do Rio, da AR, pra dividir as tarefas e fizemos uma passada no Rio de Janeiro, e lá 

avaliamos  que  a  AR não  está  garantindo  e  cumprindo  com as  tarefas  que  deveria 

cumprir, principalmente a articulação das escolas. Estamos conseguindo um certo apoio 

da administração da universidade, a coordenadora do curso tem se mostrado muito afim 

de  nos  ajudar,  apesar  de  também  apresentar  divergências  com  nossas  posições. 

Atualmente não estamos dando conta de acompanhar, por exemplo, as movimentações 

do M.E. geral, como por exemplo a UNE, que vem sendo discutida em São João pelas 

organizações e não conseguimos acompanhar e formular sobre elas, temos que levar os 

debates mais profundos sobre a UNE e aproximação de outros Movimentos Sócias para 

todos os estudantes de biologia. O problema não é a contradição em si, mas ignorar que 



ela existe tomar posição em relação aos assuntos é complica e difícil e talvez a nossa 

atuação no M.E. geral deve ser amadurecida e efetuada a longo prazo.

Rafael – UFU PONTAL – Ano passado tentamos levar a ENEBio pra dentro do curso 

de biologia, tentamos nos aproximar do C.A. mas não conseguimos avançar e o C.A. 

inclusive se desfez, o que fez com que atualmente estejamos em processo de eleição 

para o C.A., o nosso grupo está bem animado e afim de levar a ENEBio conjuntamente 

com  o  C.A.,  na  UFU  PONTAL  existem  inclusive  algumas  outras  entidades  e 

organizações  e  estamos  nos  articulando  para  promovermos  espaços  de  formação  e 

agitação dentro da universidade, potencializando as ações.

Guarani – UFSCar São Carlos –  Somos do Coletivo Malungo, já atuando enquanto 

coletivo  há  quase  3  anos.  Antigamente  atuávamos  e  trabalhávamos  as  pautas  da 

ENEBio juntamente com o C.A. e depois de algum tempo perdemos as eleições e não 

mais organizamos o C.A., atuando enquanto coletivo Malungo, que já foi 2 vezes gestão 

da A.N. da ENEBio e também assumimos a tarefa do ENEB ano passado, que foi feita 

numa conjuntura peculiar, o Malungo tinha outras demandas e prioridades em relação 

principalmente ao trabalho de base e aproximação de novos estudantes, está sendo um 

grande desafio construir o ENEB, mas que nos faz criar grandes expectativas em relação 

ao futuro da ENEBio. Lá em São Carlos também atuamos juntamente com o Coletivo 

de Mulheres fazendo frente à opressão machista realizada na primeira semana de aula, o 

MISS BIXETE. Acreditamos que essas leituras e discussões sobre os futuros e rumos da 

ENEBio tem que acontecerem nos COCADAS, fazendo com que todos entendam o 

debate como um todo, para que o posicionamento não ocorra apenas num momento 

pontual,  que  não  se  dê  somente  nos  conselhos  e  espaços  deliberativos  que  tem se 

mostrado bastante reduzidos infelizmente. Temos que de fato termos um M.E. de área 

massivo para que mais e mais pessoas participem.

Rodolfo Ganso – Unicamp  -  Atualmente visualizamos uma maior movimentação da 

biologia,  não  necessariamente  inserida  na  ENEBio,  mas  estamos  inseridos  no  C.A., 

conseguimos  avançar  e  obter  espaços  nas  calouradas  conseguindo  politizar  esses 

momentos,  o  IB da Unicamp possui o  “LIBIDO”,  um grupo de diversidade sexual, 

também temos um Grupo de Agroecologia, que pegou a tarefa do GTP Agroecologia, 

porém estamos em poucas pessoas e não conseguimos tocar as tarefas de maneira muito 



bem. Mas as expectativas dos próximos momentos são boas, os ingressantes se mostram 

bastante abertos a ouvirem e saberem mais sobre a ENEBio, estamos nos articular e 

manter  uma  relação  muito  boa  com  a  administração  da  UNICAMP,  conseguindo 

recursos e estrutura. Também acreditamos que as discussões da ENEBio sobre a UNE, 

relação com Movimentos  Sociais  e etc.  .  .  tem que ser feita  entre  os COCADAS e 

depois ascender como demanda para a ENEBio, nos esforçaremos para despertar  os 

calouros a se organizarem pra discutirem e agirem na universidade.

Geovanna  –  UFU –  O  nosso  grupo  já  vem  de  algumas  construções  da  ENEBio, 

começamos a atuar em 2009, em 2010 construímos o GTP Educação, consolidando e 

avançando  na  construção  do  nosso  grupo,  depois  também pegamos  o  ENEB numa 

situação semelhante ao da UFSCar e atualmente construímos a o GTP Meio Ambiente. 

Em 2011 quando pegamos o ENEB tínhamos um grupo muito bem consolidado, em 

vários aspectos. Muitas pessoas permaneceram até o fim do processo de construção do 

ENEB, porém, mesmo estas acabaram tomando rumos inclusive além do M.E. e ao 

mesmo tempo aproximamos algumas pessoas. Durante a greve nos aproximamos um 

pouco mais dos estudantes de biologia e do M.E. geral da UFU. Esse ano fizemos uma 

semana de recepção muito acertada, conseguimos articular e abrir contatos com muitas 

pessoas  da biologia  e  de diferentes  cursos.  Atualmente  o C.A.  está  em processo de 

eleição, também temos pessoas inseridas na chapa, atualmente a maioria das pessoas 

nunca  participaram  dos  espaços  da  ENEBio,  e  isso  é  essencial  para  que  a  galera 

construa a identidade com a ENEBio e se colo queue e se disponha a atuar na ENEBio 

organicamente, que é uma realidade bastante complexa, não só na UFU mas como no 

M.E. geral de Uberlândia, com diferentes forças e organizações atuando, e é necessário 

o nosso grupo conseguir entender todo o cenário e saber onde e como atuar. Pra muitos 

grupos estamos contribuindo com a tarefa de direção política, coordenando e atuando 

em  diferentes  processos  do  M.E.  geral.  Conseguimos  então  barrar  muitas  práticas 

trotistas  machistas  durante  a  semana  de  recepção  e  a  partir  disso  surgiram  várias 

colocações  a respeito  de nosso grupo e gerou muitas  discussões dentro do curso de 

biologia. Estamos realizando diferentes eventos, oficinas e espaços em que abrimos para 

estudantes de diferentes cursos e organizações. Também concordamos que temos que 

levar as discussões sobre os rumos da ENEBio para nossos COCADA’S, temos que 

cumprir de maneira efetiva realizar esses debates, vencendo a polarização presente nas 

discussões de alguns espaços.  Entendemos que as pessoas se baseiam em diferentes 



análises  políticas  e  que  teremos  divergências  para  construir  essas  movimentações, 

porém temos que deixar esses assuntos para debaixo do tapete e discuti-los entre todos 

os COCADAS. Atualmente as nossas ferramentas não estão funcionando de maneira 

adequada, por exemplo, a Articulação Nacional, sentimos nessa construção uma falta de 

acompanhamento o que a principal tarefa da AN. Para alem disso não estão presentes 

em nosso seminário.

Guarani (UFSCar):  Visualizamos que estamos com alguns problemas organizativos 

para  tocar  a  nossa  entidade.  As  articulações  nacionais  não  estão  contemplando  as 

regiões do Brasil, temos que repensar a eficiência das ferramentas e qual a importância 

e objetivos das nossas ferramentas. A ENEBio é muito importante no cenário atual e 

devemos nos fortalecer para continuar influenciando os estudantes de biologia de todo o 

país.

Pão (São João): Acho que cada escola deve fazer uma auto avaliação e entender melhor 

quais suas “pernas” e possibilidades de atuação e construir as ferramentas da entidade 

de maneira efetiva para que avancemos. 

INFORME DO EREB-SE SÃO JOÃO: Precisamos de COORDENADOR@S para o 

acontecimento do EREB-SE, a proposta inicial é que a inscrição seja gratuita, porém é 

necessário juntarmos os nomes o quanto antes. 

Arthur (UFU): Concordo com o Guarani,  muitas  vezes as escolas avaliam estarem 

prontas e dispostas para construir determinada ferramenta, porém dado a conjuntura da 

entidade  muitas  vezes  se  vêem em posições  de  assumirem tarefas  que  apresentarão 

maiores  dificuldades  ao  longo da construção,  logo,  é  de  EXTREMA importância  o 

acompanhamento das escolas e das ferramentas que estas estão construindo.

Geovanna (UFU): Temos que pensar uma forma de tampar os “buracos” da ENEBio, 

os  encontros  geralmente  são  empurrados  goela  abaixo  para  as  escolas,  o  que  pode 

comprometer muito trabalho de base anterior à esses momentos. Até onde a necessidade 

da ENEBio é maior do que a necessidade do COCADA? Temos que pensar qual o papel 

das  escolas  em suas  regiões  e  seu  papel  que  deve  ser  cada  vez  mais  protagonista, 

principalmente as articulações. Estamos com problemas inclusive de repasse financeiro, 

tornando a conjuntura da ENEBIO ainda mais problemática, muitas coisas aconteceram 



e  os  COCADAS  não  tem  repasse,  inclusive  as  escolas  que  estão  construindo 

ferramentas e podem, muito provavelmente, vir a precisar do fundo.

Bruno  (UFMT):  Temos  vários  problemas  na  ENEBio  e  temos  que  enfrentá-los  e 

superá-los. Em cima dos problemas sérios que temos atualmente na ENEBio devemos 

entendê-los  e  conseguir  superá-los  para não  se  apresentarem como empecilhos  num 

futuro não muito distante.

Espaço 2 – Campanha Permanente Contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida

Objetivos do espaço: 

Fala 1 Representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) Uberlândia 

Wesley e Alexandre. Advogada do MST: Flávia: Discutir  os processos de reforma 

agrária, o papel dos Movimentos Sociais e do governo, e como a criminalização dos 

movimentos sociais ocorre.

Fala  2 Representante  do  GUARAS  (Grupo  Universitário  de  Agroecologia  com 

Responsabilidade  Ambiental  e  Social) Henrique: Pautar  a  agroecologia  como  um 

modelo  alternativo  e  viável  de  agricultura,  salientando  os  conceitos  biológicos  que 

fundamentam esse modelo, relacionando com os benefícios ambientais, sociais e para a 

saúde humana.

Intervenção “Viúva de Felisburgo”

Wesley MST: Esse teatro é feito para sensibilizar a sociedade sobre o MASSACRE DE 

FELISBURGO - MG, assassinato que ocorreu em 2004, de 5 membros  do MST. O 

dono  da  terra  Adriano  Chafik  foi  condenado  por  trabalho  escravo,  terra  grilada, 

violência no campo e crime ambiental. 

Uma  notícia  lida  hoje,  sobre  um dono  de  terra  que  foi  com 20  capangas  ameaçar 

trabalhadores do MST esta semana, muito próximo a nós.



Conversa sobre a questão agrária: desde o Brasil colonial tem-se a questão agrária. Qual 

a reforma agrária que nós queremos? O que é reforma agrária.

1-  A coroa  portuguesa  invadiu  nosso território,  massacrou  e  escravizou índios  para 

produção de café, cana e pau-brasil;

2-  O  sistema  de  sesmarias  deixava  que  os  posseiros  usassem  a  terra  desde  que  a 

tornassem produtiva (1622);

3- Leis de terra de 1850 – a terra não poderia ser mais ocupada, ou seja, só comprada e 

vendida – as terras públicas podem ser adquiridas em leilões. Lei aprovada juntamente 

com a Lei Eusébio de Queiróz, proibia o tráfico de escravos. Pode-se pensar: enquanto a 

mão de obra é escrava a terra  era livre,  após a mão de obra ser livre  a  terra virou 

escrava. Houve um aprofundamento das discrepâncias na divisão da riqueza;

4- 1945 – Início das lutas camponesas: formando duas grandes frentes:

PCB + CEPAL + parte da Igreja:

Economistas conservadores: Antonio Delfim Neto

A  oferta  de  alimentos,  relação  de  trabalho  no  campo,  a  doutrina  social  capaz  de 

amenizar as lutas no campo.

Revolução Verde: alto  controle  técnico de produção agrícola,  sendo responsável por 

modificar sementes, programas financeiros, EMBRAPA – todas envolvidas na idéia de 

desenvolver o capitalismo na agricultura. A fome no mundo não acabou, ao contrário, 

nos países periféricos o problema aumentou ainda mais. Após a guerra, houve intenso 

processo de urbanização e a criação de royalties (Monsanto, Syngenta ...), junto com 

isso impactos ambientais, à saúde ....

5-  Golpe  militar  de  64:  pacto  das  elites  contra  a  reforma  agrária,  a  favor  da 

modernização  do  campo.  Vitórias:  estatuto  do  trabalhador  rural  e  estatuto  da  terra, 

porém não saiu do papel a parte de reforma agrária, somente a parte de tecnificar o 

campo,  promovendo  parceria  entre  campo,  bancos  e  estado.  Diversos  pacotes 

tecnológicos. Em 1979 surge o MST e uns anos depois surge o PT. 

Em 1988 surge a  primeira  Constituição  Brasileira  cheia  de contradições  na questão 

agrária. 

Collor:  trabalhou  para  criminalizar  a  luta  pela  terra.  Em  1992  Itamar  Franco  não 

apresentou um projeto de reforma agrária, mas sim uma lei que trata da desapropriação. 

1995 a 2002: FHC deu continuidade à política Neoliberal (ultraliberal) – massacre de 

Carajás. Criou o PRONAF que visa desarticular a luta pela terra. De 2003 a 2010 Lula 

não fez muito diferente, porém ele representava em tese a classe pobre camponesa. 



Existem no Brasil 160 mil famílias acampadas. 14 bilhões destinado para agricultura 

família e 150 milhões a agronegócio. 

Conquistas:

- 45 unidades agroindustriais;

- 200 filhos de assentados com mestrado e doutorado (fazendo);

- em SC são produzidos 1.000. 000 de litros de leite;

Apresentação da canção: O encontro de lampião com Eike Batista

As mudanças que ocorrem na música, como silêncio (paz), som alto (resistência) e o 

pandeiro com bateria (movimento do campo resistindo).

Alexandre  MST:  Diferenciar  a  agricultura  camponesa,  da  agricultura  familiar,  do 

agronegócio.  A  região  do  Triangulo  Mineiro  é  onde  tem maior  violência  contra  o 

trabalhador,  brigas...  Pois  aqui  tem  grande  concentrção  de  agronegócio.  Sendo  o 

município do Prata (100 km de Uberlândia) um dos piores do país, perdendo apenas 

para o Pará. Sendo este município onde tem mais terra devoluta, grilada, improdutiva. O 

problema aqui é criminalizar o sem terra e desmoralizar este, não sendo tanto a questão 

de matar. 

A lei de terras de 1850 é a pior que o Brasil já teve (só para quem tinha dinheiro), sendo 

que o FHC decreta a Medida Provisória (Lula promulgou), onde terra ocupada não será 

desapropriada nem vistoriada. 

Flávia: Lula destruiu os movimentos sociais, mesmo os conhecendo de dentro, o que é 

o  pior.  Acabando  com  a  base  e  fragilizando  os  movimentos  sociais.  Existe  em 

Uberlândia  cerca  de  20  movimentos  por  luta  pela  terra,  sendo  que  o  culpado  pela 

fragmentação e fragilidade da luta é o agronegócio. A ocupação coletiva deixa de ser 

tratada como um instrumento de luta,  tornando marginais.  O agronegócio coopta ou 

“compra” os líderes, colocando os trabalhadores contra eles mesmos,  ou fingem que 

compraram e o resultado é o mesmo. Os assentamentos são cercados pela monocultura, 

tentando  produzir  com  agroecologia,  porém  os  aviões  pulverizam  a  monocultura, 

impedindo que a plantação cresça organicamente. O agronegócio não se incomoda com 

o assentamento, pois a terra se torna barata e com mão de obra barata. Os trabalhadores 

são mantidos  em regime  degradante,  com crime  ambiental  e  uso de  agrotóxicos.  É 

exigido aos assentamentos que produzam ecologicamente correto.



O triângulo mineiro tem todos os problemas do Brasil.  O problema é tão grave que 

numa  fazenda  da  UFU,  com experimentos  da  Syngenta  os  assentados  ao  lado  são 

chamados para trabalhar ganhando 1.500 reais por mês, sendo que estes estão passando 

fome. Pensa a contradição: um assentado trabalhando para o agronegócio. Mas muitas 

famílias não vêem outras opções, infelizmente.

Henrique (GUARAS):

A importância da reflexão sobre a agroecologia e como isso é mais amplo e o quanto é 

válido a busca por entender o quão amplo é esse tema. A terra é cíclica e a natureza 

também. Agroecologia é a agricultura ecológica com todas as suas relações cíclicas e se 

em algum nível sofre alguma problemática isso tem conseqüências globais.

O facilitador traz a perspectiva da visão de Ernst Gotsch colocando a visão de que se a 

agricultura não funcionar como os ecossistemas naturais não será capaz de renovar os 

mesmos recursos utilizados para a sua produção.

A energia cíclica e transformadora da natureza é como as mudanças que acontecem em 

nossas vidas, trazendo a perspectiva de uma mudança geral. Mas isso não acontece na 

sociedade hoje.

Os agros sistemas : Todo ambiente agrícola é um ecossistema. Ex: cerrado. No Brasil é 

o mais explorado, devido a nossa agricultura. As interações ecológicas foram reduzidas 

a um negocio antes mesmo de serem conhecidas.  A visão renovadora não existe.  O 

ambiente  natural  esta  descaracterizado  pelo  agronegócio,  em  contrapartida  temos  a 

agricultura  ecológica  que  se  inicia  nos  anos  70.  Ela  funciona  nas  técnicas  das  leis 

naturais, e estas existem há muito tempo desde os povos antigos, nesta proposta vemos 

a humanidade na produção. A visão do pontual e do global mostrando suas influencias e 

interações. A lei que rege é lei natural, e precisamos olhar melhor (com atenção) para 

isso.

O  facilitador  traz  a  observação  de  como  os  produtores  são  aquilo  que  produzem, 

contrapondo a visão do agronegócio e da agricultura ecológica.

A agroecologia nasce após a revolução verde que é um desvio na humanidade, é um 

método que coisifica a natureza. A relação entre os pacotes tecnológicos após revolução 

verde e todo o processo de mercantilização da produção.

O facilitador traz a importância do olhar de que a agroecologia não se trata apenas de 

produção de alimentos mas  também de relações humanas.



Cuba  cultiva  a  agroecologia  de  forma  aplicada,  na  produção  de  alimentos  desde  o 

processo revolucionário.

O facilitador  traz  o  olhar  biológico  do  que  seria  a  produtividade  comparando  uma 

floresta e uma monocultura. Quem esta produzindo produtividade?

A evolução de área plantada n Brasil só tem aumentado, porem a produtividade só tem 

diminuído. A função do Biólogo seria então trazer o olhar de com as coisas funcionam.

Os dados mostrados  são de como as  coisas  no Brasil  funcionam.  Os trabalhadores, 

verdadeiros  agricultores,  hoje  buscam  pela  terra,  foram  retirados  sob  imposição  e 

violência de suas terras.

O GUARAS se posiciona na contramão deste modelo, e trabalha para criar condições 

para ajudar os verdadeiros donos da Terra, tem escrito trabalhos científicos e projetos 

dentro  da  universidade  para  auxilia  neste  propósito.  A  proposta  é  trabalhar  em 

assentamentos e fazer culturas orgânicas.

As  monoculturas  trazem um empobrecimento  gigantesco  dos  processos  biológico,  é 

importante desmistificar esta visão de que monoculturas de eucaliptos, por exemplo, são 

florestas.

A agrofloresta  é um termo que surgiu dentro do meio  acadêmico e foi  aplicado na 

produção e que tem dado muito certo, juntando conceitos ecológicos para a produção de 

alimentos.

A importância da visão cíclica para o trabalho com a terra. 

O GUARAS fez um banco de germoplasma, um banco de sementes crioulas coletadas 

nos assentamentos  da região.  O respeito  às características  naturais  do lugar  onde se 

trabalha é a perspectiva da agroecologia.

Coordenação: Reunião de mutirões.  Debate sobre o que foi  explanado. E trazer as  

questões para os facilitadores discutirem.

Débora  (São  João):  nós  fizemos  questionamentos,  se  existe  alguma  experiência 

concreta  de  agroecologia  no  mundo,  como  que  o  sistema  educacional  favorece  as 

indústrias, o diálogo da academia e as comunidades, como as empresas estimulam a 

academia, se agroecologia pensa na relação nossa com a fauna, o uso de plantas nativas 

da região, a relação de reservas extrativistas com a agroecologia, se acabar a verba da 

CAPES a primeira bolsa a ser cortada é a de extensão, como a academia agiria, o curso 



também  contribui  na  fragmentação  do  aluno,  soberania  alimentar,  como  somos 

incapazes de produzir nosso próprio alimento.

Rafael (UFU Pontal): vendo um documentário sobre Chico Mendes surgiu a dúvida de 

se há um acúmulo dos extrativistas.

Guarani  (Sanca):  em  São  Carlos  através  de  feiras  ecológicas,  as  pessoas  podem 

comprar  produtos  orgânicos  dos  produtores,  sabendo  de  onde  vem  o  produto, 

estabelecendo uma relação entre produtores e consumidores,  e pergunta diferença da 

agricultura familiar com a agricultura camponesa.

Lívia (São João): Grupo branco. Começaram fazendo a discussão sobre a intervenção 

teatral, sobre ter que levar discussões aos alunos, a importância de quanto os motivos 

das pessoas se organizando é diferente, e uma pergunta- como não os conhecemos, de 

onde vocês são, referente ao discurso contra o governo, e como lidamos esmo sabendo 

que  o que era pra ser feito não está sendo feito, com o lance da expansão a maioria dos 

estudantes é de escola pública, ela quer se formar o mais rápido possível, como estão 

colocadas as políticas sócias que como o bolsa família trás uma certa calma, mas que a 

longo prazo pode causar uma grande revolta.

Bunda (UNICAMP):  Grupo verde.  Comentaram sobre o plantio  em mandala  que é 

baseado no sistema solar, um policultivo, com 28 espécies, que mudou o modo de vida 

da comunidade envolvida, a reclamação de tal grupo é que por mais que eles tentem ser 

sustentáveis  eles  não conseguem ter  o  selo de orgânico  em função do vizinho usar 

agrotóxicos. Pensaram do porque acaba ocorrendo rachas, fizeram um questionamento 

aos membros do MST, como ele lidam quando possuem uma opinião contrária dentro 

do movimento,  como trabalhar como uma posição sobre o governo diferente  da dos 

demais.  Chegaram  a  conclusão  de  que  a  agroecologia  só  funciona  na  prática, 

comentaram  também  sobre  a  questão  de  em  vivências  com  assentamentos  e 

acampamentos perceberem que os filhos dos pequenos agricultores não querem seguir o 

mesmo caminho dos pais. Como socializar esses questionamentos aos nossos colegas, 

alunos de faculdade pública completamente elitizada.



Livia (São João): Pede para que os palestrantes falem um pouco de suas trajetórias de 

militância

Alexandre MST: conta que o avô tinha terras no norte de minas, que foram tomadas, e 

que  seus  familiares  viraram  sem  terra,  com  o  passar  do  tempo  a  família  ficou 

descontente com o sindicato, possui 5 irmãos lulistas e 5 não, os lulistas se desiludiram 

na década de 80, resolveram sair fora do sindicato, nisso chegou o MST no norte de 

minas  e ele entrou,  o pessoal  do movimento pediu pra que ele  fizesse direito  e  ele 

resolveu fazer, numa audiência ele conheceu Flávia que é sua esposa, não queria morar 

nem em BH, nem no triângulo mineiro e acabo morando nos dois lugares.

Flávia:  professora na Federal  de Uberlândia,  sua família  tem trajetória de esquerda, 

morava  em  São  Paulo,  veio  pro  Triângulo  Mineiro  e  fez  direito,  trabalhava  com 

violência  de  gênero  LGBTs,  entrou  com  apoio  jurídico,  trabalha  co  camponeses, 

catadores de ruas e outras ações que apóie os movimentos sociais, trabalha com teatro 

de rua, para o despertar.

Wesley MST: nasceu em uma família pobre no interior de Minas, foi pra Brasília, seus 

pais se separaram com 1 ano de idade, sofreu todas a contradições do capitalismo, não 

teve  uma  educação  em  casa,  pai  semi-analfabeto,  mãe  só  fez  até  a  quarta  série, 

aproveitou todas as oportunidades de estudo, saiu de casa aos doze anos, sempre pensou 

em fazer algo no qual pudesse ajudar os pais. Não teve contato com educação engajada 

e política, entrou pelo vestibular, fez geografia e mora em Uberlândia há 13 anos, desde 

o 2° período teve contato com movimentos sociais, foi membro do D.A., teve contato 

com PSOL, fez parte do Data Luta, terminando o bacharel, já entrando na área, decidiu 

que não queria ficar só na parte teoria, viu que queria participar de fato da realidade que 

estudava, participou do projeto RONDON que fomentou ainda mais essa vontade, ao 

participar de um evento no movimento recebeu a incumbência de participar no modo 

que está atuando hoje.

Flávia: contou que não é do MST, portanto sua fala não sobre o presidente lula não é 

um posicionamento do MST.



Alexandre MST: A reforma agrária no Brasil de acordo com a elite não vai dar certo, 

hoje nós temos um processo de reforma agrária  que não é o tradicional  é algo que 

ninguém  sabe  o  que  é,  hoje  o  que  dissemina  é  o  individualismo,  os  jovens  do 

movimento não querem mais ser da roça, eles não se identificam como sendo do campo, 

pois sofrem preconceito,  vê poucas monografias com função social de fato, somente 

produção teórica, que não passa da sala, é guardada e pronto, a questão da agroecologia 

é mais ampla, viveu com uma comunidade que trabalhava com isso e não usava veneno, 

ele acredita que conseguiríamos atingir a soberania alimentar através dela, mas que a 

pressão econômica é muito grande em cima disso. O movimento e academia não se 

aproximam, temos exemplos de agroecologia no estado, aonde o agronegócio ainda não 

chegou, mas que para acontecer de fato tem-se que proibir que se use agrotóxico perto.

Flávia: a arte transforma, quando os camponeses não se identificam é porque a cultura 

deles não está valorizada, a valorização dessa cultura, aponta que os jovens têm que usar 

a  arte  como meio  de  reverter  essa  situação.  A questão de mercado,  ter  que ganhar 

dinheiro, os movimentos foram enfraquecidos, mas não é o fim da linha, esse seminário 

indica que não estamos parados, através da internet temos um meio de levar informação, 

todos  os  movimentos  precisam  se  integrar  para  se  envolver,  a  arte  é  integradora, 

podemos conseguir integrar os movimentos através da arte engajada.

Wesley  MST:  para  pensarmos  a  questão  agrária,  isso  faz  parte  de  um capitalismo 

globaritarista, um capital que a forma financeira é uma imposição nos países periféricos, 

que com a ditadura militar fez com ele passa-se aqui como passou, e outros governos 

não  conseguiram  mudar  a  conjuntura  do  país,  não  há  como  falar  numa  produção 

orgânica  aqui,  podemos  pensar  em  agroecologia  como  um  primeiro  passo,  em 

Uberlândia  já  temos  pessoas  que  produzem  de  modo  natural,  mas  ainda  não 

agroecologica,  por questões políticas  ou por falta  de conhecimento  desta.  Quando o 

governo faz reforma agrária, quando as famílias são assentadas o INCRA passa uma 

cartilha cheia de regras de como essa família deve trabalhar, as verbas são específicas 

para cada regra, se a pessoa pode não ter informação suficiente pra cumprir essas regras, 

a  cartilha  serve como uma forma  de guia.  Legitimar  o  governo,  ele  sente  que  tem 

liberdade dentro do MST para apoiar que ele quiser. Sobre os movimentos sociais, ele 

diz que temos ter cuidado ao incluir todos num mesmo “saco”. Ser a alternativa do MST 

com relação ao governo atual,  o movimento tem um projeto de Reforma Agrária,  e 



precisa lutar para que seja colocado em prática. Temos que mudar essa imagem de que o 

campo é um lugar atrasado.

Jey (UFU): pede para que seja esclarecido a diferença entre a agricultura familiar e a 

camponesa

Wesley MST: Todo camponês é um agricultor familiar, mas nem todo o camponês tem 

uma vivência com a terra, já o agricultor familiar pode não ter essas informações, o 

campesinato é uma ligação com a terra, ele opta por ficar na terra, diferente do que se 

considera agricultor familiar, deixa claro que não são contra as tecnologias, mas espera 

que o discurso acompanhe formas não capitalistas, não é avançável, a agricultura que o 

estado apresenta, não representa de fato a realidade do campo.

Alexandre MST: agricultura familiar até pessoas com 400 hectares que possam vender 

alimento  pra  prefeitura,  tirando  a  chance  de  outros  de  vender,  o  governo  não  tem 

nenhum programa camponês, para que o MST participasse do projeto tivera que titular 

como agricultura familiar, o que não foi aprovado pelo grupo, mas caso não fizessem, 

não iriam participar.

Flávia:  Agricultura  familiar  funciona  como  uma forma  de  maquiar,  apropriação  do 

agronegócio como uma forma de marketing, o campesinato é a agricultura que respeita 

a cultura do camponês.

Alexandre MST: agradece a oportunidade de vir discutir tal assunto, fala da alienação, 

de unir a academia à prática,  reforçar que o MST está passando um de seus piores 

momentos, muitas dúvidas, não sendo fácil discutir e articular a reforma agrária que se 

quer,  tendo  que  articular  o  plano  rural  ao  plano  urbano,  tentar  se  aproximar  dos 

estudantes, cada lado tentar entender o outro, buscando futuramente uma comunidade 

comunista, passa o e-mail: alexandre@mst.org.br telefone (34) 9123-706.

.

Flávia: agradece a chance de conversar, diz que o descontentamento que á que faz a 

pessoa  evoluir,  vê-se  a  necessidade  de  transformação.  Diz  que  a  universidade  tem 

realmente muitas falhas, mas que nós tentamos transformar o nosso espaço, mas não é 

comum,  mas  se ficarmos  descontentes  a  universidade  muda,  deseja  que todos fique 

mailto:alexandre@mst.org.br


muito descontentes, deixa seu e-mail: advneivaflavia@hotmail.com, telefone particular 

(34) 8411-5750 e o institucional: (34)3238-0647.

Wesley  MST: se  coloca  à  disposição  do  grupo,  concorda  com  a  Flávia  sobre  a 

indignação, aconselha a não desvincularmos a teoria da prática, “o conhecimento não 

muda  o  mundo,  pessoas  mudam  o  mundo”  (Paulo  Freire) 

wesleyalvesvieira@hotmail.com, celular (34) 9146-5124.

 

Espaço 3 – Campanha Permanente Contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida

Objetivos do espaço: 

Fala 1  Representante da Coordenação Nacional da Campanha Permanente Contra os 

Agrotóxicos  e  Pela  Vida  Alan  Tygel: Contextualizar  a  Campanha  nacionalmente, 

apresentando  as  organizações  que  compõe  a  campanha.  Evidenciar  a  relação  do 

agrotóxico com o agronegócio, a concentração fundiária e o sistema econômico.

Fala 2 Representantes da ENEBio São Carlos que já compuseram o Comitê Regional da 

Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida Guarani e Eletra: como a 

ENEBio já contribuiu e pode a partir de agora contribuir para que a campanha se torne 

cada vez mais forte.

Alan: Apresenta o vídeo sobre os agrotóxicos “Partir”. Começa dizendo que o vídeo é 

bom para entender a conjuntura do campo, e sua relação com a cidade. Diz que a idéia é 

contextualizar  o campo com nossa realidade,  e como esta a campanha se apresenta, 

como  formação  e  atuação  na  militância.  Apresenta  dados  da  Conjuntura  agrária: 

principais produções: cana, soja, milho, mandioca, arroz, feijão e café. Sendo os três 

primeiros não muito utilizados na nossa alimentação, que cresceram em produção nos 

últimos 12 anos.  A soja começa com 44% exportada em grãos em natura,  da outra 

metade que é processada, 80% vira farelo e é exportado (a soja serve para engordar boi 

no  exterior).  90%  das  propriedades  rurais  são  pequenas  (ocupando  20%  da  área 

agrícola). Exportação em bi U$: minério, soja, petróleo, açúcar, grão. Nos anos 80, 70% 

do que era  exportado eram produtos  básicos,  hoje  se  retorna,  e  o  Brasil  é  um país 

exportador  de  produtos  sem  processamento.  Contexto  dos  agrotóxicos  (IBGE): 

utilização  por  área,  lavoura  permanente  com menos  da metade  das  áreas  utilizando 
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(40%), e a temporária com uso intensivo (soja, milho, algodão), área total com 31% 

utilizando agrotóxico. Evolução venda de agrotóxicos (200%), área plantada (0,89%), 

produção (0,96%), com indícios de que a venda de agrotóxicos vai aumentar. Emprego: 

agricultura familiar com 16 empregos a cada 100 hectares. Modelo: conjunto de práticas 

adotadas  por  um conjunto de pessoas.  A propaganda do Agronegócio  desconstrói  a 

diferença  entre  os  modelos.  Agronegócio:  transgênicos,  agrotóxicos,  trabalho, 

fertilizantes (com os problemas do monocultivo, trabalho escavo, desmatamento), o que 

gera  a  perda  de  autonomia  do  agricultor,  compra  de  fertilizantes,  concentrado  em 

grandes  terras,  mão  de  obra  precária,  intensificação  do  capital,  desterritorializado 

(aplica  e  se  de desaplica  em qualquer  lugar),  concentração  geográfica  da produção. 

Modelo Agroecológico: alimento saudável, distribuição de renda, manejo agoecológico 

de  flora  e  fauna,  adubos  orgânicos,  autonomia  política,  contato  com o consumidor. 

Apresenta  o  ponto  onde  quis  chegar,  a  imagem  do  agronegócio:  (apresentação  de 

propaganda do “Time AgroBrasil”).

Diogão Champs (Via Campesina): sugere vídeo “Time AgroBasil versão estendida”, 

alternativo à propaganda apresentada.

Alan: Fala sobre o investimento na imagem. Apresenta samba de propaganda da BASF, 

que utiliza o argumento de que o Brasil vai matar a fome do mundo. Sugere vídeos 

“Planeta Faminto”. Estande do AgroBrasil na RIO+20 Relata a resistência da Europa 

quanto aos transgênicos e agrotóxicos. O Agronegócio e o poder político: apresentação 

do  caso  de  Unaí  (feijões  da  escola,  vídeo  gravado  e  criminalização  do  ato). 

Agroecologia: apresenta mapas da agroecologia em rede, vozes dos territórios. Política 

pública da Agroeologia: PNAPO, que não incorporou grandes partes. Agora PLANAPO 

e CIAPO. Fala do por que da campanha contra os agrotóxicos e pela vida: pela reforma 

agrária  popular,  por  saber  que  o  agronegócio  é  um  modelo  antagônico,  que  os 

agrotóxicos  são  o  ponto  fraco  do  modelo  do  agronegócio  (que  consegue unificar  a 

sociedade,  tanto do campo quanto da cidade).  Lembra-se das entidades  que tocam a 

campanha. Apresenta como a campanha esta estruturada: lançada em 7 de abril de 2011, 

com 50 entidades nacionais, lançamento do filme “O Veneno Esta na Mesa”, adesão de 

entidades de grande peso como Fiocruz e o INCA, mais de 19 comitês formados no 

Brasil. Mostra os marcos da campanha: lançamento do filme, atividade na Rio+20, do 

livro “Agrotóxicos no Brasil”, três seminários nacionais, comissão de seguridade social 



e familiar pela câmara dos deputados, pesquisas/provas cientificas de que o agrotóxico e 

relatos  familiares  (construção  de  dossiê).  Ilustram  com  os  cartazes  da  campanha, 

charges Latuff, panfletos, cartilhas (fala que todos estão disponíveis no site). Eixos de 

atuação: Comunicação Social, Atuação no âmbito legislativo e jurídico, Atuação junto 

aos agricultores (com movimentos sociais do campo), Atuação no campo da saúde e 

educação. Principais bandeiras: banimento dos banidos, fim da isenção fiscal, proibição 

de pulverização aérea (forma mais agressiva de se usar agrotóxico). Abaixo assinado 

para banimento dos banidos. Outras frentes de trabalho: crédito (PRONAF para compra 

de agrotóxicos), vigilância (dentro da ANVISA), notificação (novo padrão de registro 

da intoxicação), direito do consumidor (na rotulagem acrescentar os agrotóxicos), saúde 

do  trabalhador  (fiscalização  desde  a  indústria  até  a  aplicação  no  campo),  água 

(fiscalização da presença de agrotóxicos). Organização da Campanha: comitês estaduais 

e regionais (onde a campanha se da de fato), coordenação nacional, secretaria nacional, 

grupo operativo, coletivo de comunicadores. Calendário 2013: mobilização no Rio, na 

Vila Isabel, 7 de Abril entrega dos abaixo-assinados, 5 de junho mobilizações regionais, 

16  de  outubro  mobilizações  regionais  com  o  tema  agroecologia,  3  de  dezembro 

mobilizações regionais com denuncia as agrotóxicos. Finaliza fala, explanando sobre a 

importância da campanha para se construir a imagem da agroecologia como modelo 

alternativo ao agronegócio e do agrotóxico como uma coisa ruim à universidade. Sendo 

que a luta dos agrotóxicos é a favor da reforma agrária, e transformação da sociedade. 

Conta que a ENEBio esta presente desde o início do campanha.

Guarani  (São  Carlos): fala  da  atuação  quanto  AN  (UFSCar)  de  2011/2012: 

participação  da  reunião  nacional  em  SP  com  apresentação  do  que  aconteceu  no 

seminário de formação da campanha, a AN tinha como desafio a produção de materiais 

e agregação de pessoas. Dentro da ENEBio, a campanha se mostra importante para a 

luta apesar de suas limitação, havendo a importância do conhecimento do ensino médio 

e  superior  com  o  campo,  construção  da  cartilha  voltada  para  o  ensino  médio.  A 

organização dos comitês foi pautada naquele momento, os eixos dos comitês era investir 

na propaganda, centro de referencia de denuncia, curso de formação, eixo 2 formação de 

militantes,  novas  propostas  alternativas  de  produção.  No  legislativo,  fala  do  grupo 

existente em Brasília. Eixo de diálogo com os estudantes secundaristas na área da saúde. 

Materiais:  cartilha para ensino médio (ABEEF, FEAB e ENEBio). Quanto ENEBio, 

sendo que a campanha não é feita apenas pela Coordenação Nacional,  onde se deve 



capilarizar o debate, traz como crítica que não houve participação efetiva da ENEBio na 

campanha com as bases (necessário para a discussão efetiva na entidade, avançando no 

debate dos agrotóxicos), produção de panfletos, legenda do filme, a participação das 

reuniões  foi  dificultada  pela  falta  de  dinheiro,   a  convocação  para  as  mesmas  sem 

antecedência. Ações locais: colagem de lambe-lambe, denúncia contra os agrotóxicos, 

chás com bolo. Em 2012 a campanha deu certa esfriada, dificuldade financeira, com um 

novo foco na denuncia quanto a saúde (o que reforça nossa atuação como biólogos, 

onde devemos dialogar com a base).

Eletra (Sanca): a agroecologia na campanha vai dialogar com o biólogo.

Guarani (Sanca): apresenta a dificuldade de participar  dos comitês,  lembra que foi 

tirado  no  CONEBio  que  a  AN  acompanharia  a  campanha  trazendo  repasses  para 

entidade. Coloca pontos levantados na avaliação no CONEBio de 2012, opina que não 

conseguimos  avançar  muito  na  campanha,  a  UFS  disponibilizou  os  materiais  da 

campanha.  Os encaminhamentos  do CONEBio 2011 não saíram do papel  (devemos 

avaliar  como  vamos  ter  pernas  para  tocar  a  tarefa  da  campanha),  pede  para  que 

aproveitemos  o seminário  para tirar  encaminhamentos  “pé no chão”,  a  produção do 

material que a AN se dispôs a produzir não foi produzido, a falta de repasses sobre a 

campanha (falha na comunicação), pensar na questão financeira, AN pensar como se 

dará a campanha, como contribuir financeiramente com a campanha, não centralizar a 

campanha nas escolas que compõem a AN, viabilizar a participação nas reuniões dos 

comitês, e garantir a participação da entidade nos comitês, sabendo que a campanha se 

toca  com  a  interação  das  entidades  que  constroem  a  campanha.  Leitura  dos 

encaminhamentos do planejamento da campanha do CONEBio 2012 para o seminário.

Pensar como a gente garante a participação efetiva da ENEBio na campanha? Como 

capilarizar  os debates? Como garantir  a participação da entidade nos comitês? (para 

pensar). A ENEBio deve buscar construir de fato a campanha. Repasse da reunião da 

Coordenação Nacional dia 26 de abril, do abaixo-assinado, dia 7 de abril, dia da saúde 

(propõe que as escolas façam atividades). 

Discussões e retorno dos mutirões. 



Bruno UFMT: Partiram do ponto de que é a primeira vez que a entidade se junta para 

tirar atividades da ENEBio. Pensar em atividades que sigam o calendário da campanha. 

Relacionar as duas campanhas da ENEBio. Após o seminário, fazer nas escolas agitação 

para chamar as escolas para construir as campanhas. Fazer uma reunião nacional para 

discutir  a  campanha.  Pensar  nas  escolas  orgânicas  como  qualificar  a  discussão  das 

campanhas no ENEB. Sendo a campanha composta por vários movimentos, entender 

como a ENEBio vai construir e dialogar com os demais movimentos (Via Campesina). 

Com a necessidade de dialogar com o curso, as pautas com o sujeito Biólogo. Quanto ao 

dinheiro, e limitação do fundo, é preciso pensar em políticas de financiamento para a 

Campanha.

Verde/Geovanna UFU: trocaram experiências, falaram da “feira dos contaminados”, 

intervenção  utilizando  o  R.U.  Fazer  intervenção  no  R.U  no  dia  7  de  Abril.  Fazer 

atividade  na Semana do Meio Ambiente,  com debate  sobe os agrotóxicos,  podendo 

relacionar com a Campanha da ENEBio. É importante a socialização das atividades. 

Gustavo  (Bunda)  UNICAMP: enfatiza  a  importância  da  socialização  das  idéias, 

filmes, artes, lambes.

Vermelho/ Débora (Pão) UFSJ: foi pensado no trabalho da base, fazendo vídeos com 

a galera da Universidade e secundaristas. Fazer mapeamento dos agricultores familiares 

e ou/camponeses na localidade. Trabalhar as pautas da campanha, como a isenção de 

impostos,  partindo  dos  agrotóxicos.  Pensar  no  sujeito  que  iremos  trabalhar,  e  usar 

diferentes  linguagens.  Sobre a realidade  dos/as  universitários/as  como o R.U. Como 

trabalhar  as  campanhas  nos  encontros,  além  dos  GD’s,  como  disponibilização  de 

material. Para garantir a participação da entidade nos comitês: criar comitês onde não 

existem comitês, trabalhando em cima da realidade. 

Pedro (Guarani) UFSCar: os comitês permitem o diálogo com pessoas fora do nosso 

meio,  como  os  secundaristas.  Relata  experiência  da  UFSCar  com  o  Código  que 

dialogou com outras organizações.

Alan: O momento é propício para se falar coisas gerais. Como a capilaridade que a 

ENEBio tem, o que facilita a criação de comitês. Estes devem pensar e agir de acordo 



com a realidade local.  Compartilhar o material  e experiências é importante.  Usar do 

lúdico trazendo argumentos científicos. Uma idéia é usar o dossiê para criar cartilhas. 

Uma questão fundamental, é a ENEBio no Coletivo de Comunicação. 

Geovanna UFU: dialogar com demais entidades que constroem a campanha para criar 

os comitês localmente.

Bruno UFMT: os elementos do seminário se completam, desde a análise de conjuntura, 

reforma agrária até aqui. Pensando num país neoliberalista, nós cumprimos o papel de 

exportar,  com isso  o  agronegócio  desempenha  grande  papel.  Com isso  o  tema  dos 

agrotóxicos perpassa pela realidade do país. Assim devemos saber qual a realidade do 

país  para  as  nossas  ações.  E  pensar  qual  o  papel  do  Brasil  nesse  mercado  dos 

agrotóxicos, e qual a posição do governo com relação aos mesmos. 

Guarani UFSCar: a campanha fornece oportunidade de aprofundar o debate sobre os 

agrotóxicos  em  relação  ao  país.  Com  isso  podemos  politizar  o  debate  a  partir  de 

conquistas concretas. A campanha traz o debate de questões pontuais, podendo abrir a 

discussão  e  ir  contra  o  agronegócio.  Os comitês  vêm com a perspectiva  de  abrir  o 

debate com pessoas de diferentes classes e entidades. 

Débora (Pão) UFSJ:  com a campanha teremos a aproximação com os estudantes. O 

debate  traz  elementos  para  irmos  contra  os  agrotóxicos,  mobilizando  a  galera  aos 

poucos, desde a base. O debate não é sobre os agrotóxicos e sim sobre agronegócio.

Alan: enfatiza  que as  ações  e pautas  tocadas  devem estar  de acordo com a região. 

Sendo uma tarefa dos comitês buscarem entender quais são essas demandas locais.

Lívia UFJS: Compartilhar links é importante, usar do instrumento “internet”, para que 

a agitação se mantenha, alertando a importância do debate. 

Geovanna UFU: Fazer um evento unificado (nacional) na semana do meio ambiente, 

para dar massa à mobilização. Seria na semana do dia 5 de junho que é o dia mundial do 

meio ambiente, trazer uma idéia em contraponto ao que está dado hoje.



Lívia UFSJ: fala sobre o pós-tv. Transmite em tempo real os debates, e armazenam em 

um endereço virtual. Dando como sugestão a idéia, talvez nos encontros.

Alan: fala da campanha “Quem São Os Proprietários do Brasil”. Com a incidência das 

empresas dentro dos cursos de Biologia, pegar as empresas e fazer levantamentos para 

fazer  denúncias.  Sendo  nós  graduandos  de  Biologia  que  seremos  preparados  para 

sermos futuros vendedores de agrotóxicos.

Alan: Para encerrar: a construção e reforço dos comitês são importantes para o diálogo 

com outras pessoas que estão em ação contra os agrotóxicos. Como biólogos, devemos 

discutir a questão dos agrotóxicos e a Agroecologia como ciência. Para que haja um 

diálogo embasado, para fortalecer o tema. Fica contente com o apoio da entidade, com a 

realização do seminário e conta com maior participação da ENEBio na construção da 

campanha.

Espaço 4 – Campanha Formação Profissional: Nosso Verde não é negócio

Objetivos do espaço: 

Fala 1 Representantes da ENEBio UFMT Bruno: Reestruturação produtiva do capital e 

suas influências no modelo de mercado de trabalho atual e como isso se relaciona com a 

nosso modelo educacional.

Fala 2 Representante  da Via Campesina e que militou na ENEBio  Diogo Champs: 

Falar  sobre  a  Economia  Verde  relacionando  esta  com o  papel  do  biólogo  hoje  no 

produtivismo.

Bruno:  Qual relação tem com o mundo do trabalho e sua relação com a educação. 

Primeiramente é preciso compreender o capitalismo. E explicar o neoliberalismo. 

Capitalismo:  Elementos  primordiais  do capitalismo para que ele  consiga revigorar  e 

estar  presente  até  hoje.  O trabalho  e  o  Estado são  essenciais  para  o  capitalismo se 

estruturar. Trabalho: atende ao principal interesse de ser trocado por dinheiro, isso não 

significa  que  atenderão  as  necessidades  gerais  da  humanidade.  O capitalismo  é  um 

sistema que não busca a harmonia com a natureza, tendo problemas na sua existência.

Crise, momento inerente ao capital – obstáculos para a circulação da mercadoria, do 

dinheiro em si. 



O patrão  tem apenas  um retorno  de  fragmento  daquilo  que  ele  produz (salário).  A 

natureza da crise está na própria estrutura do capital. Cada crise tem sua especificidade. 

O capitalismo sempre acha uma forma de escapar do problema,  por compreender  o 

problema e conseguir sair dele. David Harward – o capitalismo deve ter um lucro anual 

de 3%. 

Crise de 29: EUA cumpria o papel de suprir as necessidades de fornecimento que o 

mundo tinha. Porém, em 29 a produção é tão grande que não havia quem consumisse tal 

demanda. Com isso vêm alguns modelos para salvar este problema:

- Fordismo:  cria-se um modelo  de bem estar  social,  com intervenção do Estado.  O 

tempo  torna-se  fundamental.  A  produção  em  massa  fazia  com  que  as  empresas 

comprassem  seus  fornecedores,  formando  monopólios.  O  filme  tempos  modernos 

mostra muito bem como o trabalhador perde sua criatividade, pois este passa a ficar 

responsável  por  apenas  uma  função.  O  operário  passa  a  receber  uma  renda  básica 

(consumo). A sociedade muda suas relações com a mercadoria. O fordismo é mais que 

um modelo de produção, passando a ser também um modelo social e cultural de vida. O 

bem estar social: total intervenção do Estado nas relações, pois é preciso garantir que as 

pessoas  consumam  aquela  produção,  levando  a  crescimento  econômico  estável 

(Keynesiano).  A reconstrução da Europa pós  II  Guerra  Mundial:  houve o ganho de 

alguns direitos trabalhistas e a mulher passa a ter outra função. O Estado não consegue 

intervir  para  manter  aquele  sistema,  causando  desemprego,  saturação  do  mercado 

interno.  Mulheres,  negros  e  imigrantes  são  excluídos,  mas  não  dispensados  para 

obtenção  do  capital,  sendo  usados  para  empregos  marginalizados.  Todas  essas 

problemáticas duram até a década de 70, onde o problema toma proporção mundial, 

tornando-se necessário oxigenar o capitalismo, fazendo com que haja reestruturação da 

economia = Neoliberalismo. A forma como o trabalhador é visto na indústria muda, 

havendo pólos industriais. 

- Toyotismo: novo modelo econômico adotado. Retoma o ciclo produtivo e ao mesmo 

tempo repõe seu projeto de exploração e dominação. Não será tão rígido na relação com 

o  trabalhador,  levando  a  influências  em todas  as  vertentes  da  vida  do  trabalhador. 

Reformulações do Toyota (modelo usado para todas as partes da indústria): produção 

para  consumo  de  acordo  com  a  demanda  do  mercado,  necessidade  de  tornar  a 

mercadoria fugaz (de troca rápida) forçando a necessidade de renovação, multivariedade 

das funções – trabalho em equipe para produção de determinado material, é colocado 

como alternativo para países ocidentais, associação à informatização, redução da mão 



de obra empregada (para redução dos gastos), retirada dos direitos sociais (retirar aquilo 

que população precisa para suprir as necessidades do mercado), menor intervenção do 

Estado nas políticas públicas, causando corte nos direitos sociais (ex: saúde pública no 

Brasil), há precarização do trabalho (levando a dificuldades de organização, redução do 

salário, afastamento dos trabalhadores do Estado – terceirização que leva a dificuldade 

nas reivindicações) tudo isso leva a um modelo horizontal de construção do trabalho. 

Criação do Banco Mundial  para intervir  em todas as áreas que o Estado deixou de 

participar. Para criar essa ideologia de que o Estado não precisa participar, cria-se uma 

satanização  do  Estado,  para  isso  você  precariza  aquilo  que  o  Estado  faz  para  dar 

perspectiva  à  privatização  (dando perspectiva  de atuação  ao FMI,  Banco Mundial  e 

Consenso de Washington). Cada país vai ter um papel especial e específico na realidade 

neoliberal.  Conseqüências da reestruturação:  fragmentação das classes (o trabalhador 

deixa de se identificar com sua classe), expansão do trabalhador tempo (classe que vive 

do  trabalho),  diminuição  do  trabalhador  assalariado  operário  do  setor  industrial  e  a 

expansão  do  trabalhador  no  setor  de  serviços,  educação,  flexibilização  das  leis 

trabalhistas, trabalhador deve estar extremamente qualificado (não atendendo a todos – 

alguns  setores  da  população  possuem  tal  qualificação  e  outras  não),  educação  ao 

trabalho  para  superação  da  pobreza  oriunda  das  novas  concepções  de  capitalismo, 

apologia  ao  individualismo exacerbado,  quem quiser  entrar  no  mercado  de  trabalho 

deve ser polivalente,  qualificado,  participativo e flexível,  ou seja, ele merece aquele 

trabalho (meritocracia). A globalização torna-se necessária. 

Surgem os movimentos sociais (oprimidos e esquecidos: mulheres, negros, LGBT), para 

contrapor aquilo que o sistema neoliberal quer fazer – individualização das pessoas. A 

natureza torna-se uma ferramenta usada para fomentar esse sistema, disponibilizando os 

recursos naturais;  ao mesmo tempo em que há fragmentação da classe,  culpalização 

individual, tornando-se contraditório, ou seja, causando acirramentos que potencializa a 

luta de classes, por não conseguir se perpetuar sem destruir o meio ambiente, sendo esse 

o campo em que nós (movimentos) devemos atuar.

Trabalho: substituição do trabalho por máquina, empregados fixos só no alto escalão, 

polivalência,  contratos  flexíveis,  terceirizações,  subempregos,  desemprego  estrutural. 

Necessidade de alta especialização. A mercadoria passa a ser descartável. O tempo entra 

como fator primordial, visto que o salário nem sempre é o suficiente, sendo necessário 

buscar outro para conseguir “viver bem”. 

Neoliberalismo, EDUCAÇÃO?



- A isenção do Estado nas políticas públicas, cai também na educação. 

- O Banco Mundial é o espaço usado pelo neoliberalismo para intervir na educação. 

Este passa a ditar diretrizes em troca de ajuda financeira;

- Consenso de Washington: pensadores neoliberais juntos para formular (FHC: “antes 

de  perder  o  emprego  dele  (o  trabalhador)  deve  se  reciclar,  para  quando  vir  o 

desemprego ele não sofrer”);

- Leher: países periféricos devem importar modelos educacionais dos países do norte, 

além  de  ter:  excelência,  eficiência,  gestão  por  objetivos,  cliente  e  usuários, 

empreendedorismo,  produtividade  e  profissional  por  competências.  No  Brasil:  essas 

novas diretrizes de educação são postas no governo FHC (pontapé para privatização da 

educação),  isenção do setor público,  aumento do número  de universidades  privadas. 

Veto do PNE: 7% do PIB para a educação (permaneceu no governo Lula).

-  Diretrizes:  colocar  cotistas.  Porém  sem  discussão  com  a  população.  Plano  de 

Desenvolvimento  da  Educação  (reestruturação  da  universidade),  dando-se  de  forma 

contraditória aquilo que tinha sido colocado anteriormente pelo governo. 

- Precarização da Universidade através da privatização – Lei da Inovação Tecnológica: 

-  Estado  não  precisa  mais  bancar  as  pesquisas,  e  o  setor  privado  pode  entrar  na 

universidade para tirar proveito para si;

- Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: troca do provão (FHC), por 

uma avaliação da pesquisa e participação do aluno. Trocado pelo ENADE, onde o aluno 

tira sua nota e gera um ranking entre as universidades. Jogando culpa no aluno e tira a 

culpa das políticas neoliberais que imperam dentro da universidade. 

- Prouni: a empresa se isenta de impostos e alunos são colocados dentro da universidade 

privada;

-  Educação  à  distância:  principalmente  para  cursos  de  licenciatura  (precarizando  o 

trabalho do professor);

- Fies: endividamento do aluno para conseguir se qualificar;

A  UNE  surge  na  organização  dos  movimentos  sociais  para  barrar  a  reforma 

universitária que estava sendo proposta, para gerar uma reforma que represente o povo e 

seja para ele também.

Declaração  de Bolonha:  modelo  de  universidade  que caminhasse  juntamente  com o 

sistema neoliberal, sendo este um espaço coerente, compatível, competitivo e atrativo. 

Os  países  periféricos  adotam tal  modelo.  A especificidade  e  a  necessidade  de cada 

universidade foram deixadas de lado. É preciso formar trabalhadores de qualidade e a 



necessidade do capital de se expandir. No Brasil (REUNI): expansão universitária que 

vislumbra a política européia, porem sem financiamento, sem assistência estudantil, sem 

estrutura para ensino de qualidade – levando a precarização do trabalho do professor 

(máquina de fazer artigos, fomentar produção ...).

Conseqüências:

- Separação entre pesquisa, ensino e extensão;

- Divisão entre licenciatura e bacharelado;

- Competição e individualismo (empregabilidade);

- Falta de assistência estudantil;

- Dificuldade no trabalho prático;

Nós biólogos estamos dentro da realidade. Aceitaremos essas diretrizes do mercado?

Trecho de Bertolt Brecht: “privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu 

direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E  

agora não contente querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que 

só a humanidade pertence.”

Champs (Via  Campesina):  Apresentação:  reside  no  RJ  faz  mestrado  em geografia 

sobre economia verde e milita no MST e na Via Campesina.

Dividiu o espaço em questões

Primeira: Da onde veio a Economia Vede (neoliberalismo ambiental, capitalismo verde)

Vem  de  uma  assimilação  do  movimento  massivo  (indígena,  negro,  mulheres),  em 

contraposição ao modelo capitalista que estava em crise. Começou-se a questionar a 

ciência, além de outras questões e isso potencializou o movimento ambiental. A partir 

da  década  de  60  esse  movimento  começou  a  ser  assimilado  pelo  capitalismo,  que 

enxergou que os recursos são finitos e avaliou-se essa questão, dando uma perspectiva 

científica. O clube de Roma começou a estudar e criaram uma corrente: eco eficiência, 

otimizando  os  recursos  naturais,  menor  gasto  de  recursos,  conciliando  o 

desenvolvimento econômico capitalista com as questões ambientais, trazendo o conceito 

de  desenvolvimento  sustentável,  de  uma  forma  que  conviveríamos  com o  resto  da 

natureza de uma forma mais harmônica. Vem de uma corrente ocidental.

Em  resumo,  o  capitalismo  verde  vem  de  uma  assimilação  de  uma  critica  do 

ambientalismo e através dela continuar o capitalismo de uma forma menos danosa e 

potencializá-lo.



Segunda  questão:  Porque  está  se  consolidando  como  alternativa?  Está  super 

propagandeada, visualizada, com repercussão mundial?

Não é pela crise ambiental em si, embora esse seja colocado como principal motivo.

Contextualizando: Green Economy, Política Ambiental.

É fundamental entendermos que o capitalismo está em crise, embora ele viva em crise, é 

inerente  a  ele  isso.  A  crise  de  super  acumulação:  tem  influenciado  na  crise  do 

capitalismo  atual.  O  capitalismo  sempre  precisa  produzir,  entretanto  isso  gera  um 

gargalo,  acaba  com o limite  de consumo,  por  vários  motivos,  sobre acumulação  de 

dinheiro seja em forma de mercadoria,  trabalhador  ocioso e  quando o dinheiro fica 

parado e sem investimento gera uma crise ou parte da crise. E uma das formas para 

desviar essa crise é deslocá-la espacialmente (investindo o capital em áreas que ainda 

não tinham investimento em dinheiro, que não possuem o capitalismo tão integrado, 

criando  novos  mercados,  etc.)  ou  temporalmente  (jogando-a  para  frente,  com 

investimento a longo prazo).

Vídeo 1: Consenso de Washington

O que se passa no vídeo é um contexto do início da década de 2000 e a conjuntura 

mudou  um pouco  na  América  Latina.  Porém as  privatizações  dos  serviços,  todo  o 

impacto do neoliberalismo que está chegando nos países periféricos, traz a acumulação 

primitiva, chamada por Marx, saqueio, expropriação dos povos, das riquezas e levado 

para a Europa, que expulsou os camponeses de suas áreas e os trouxe para trabalhar em 

suas  fábricas.  Quando  privatizamos  um  serviço  publico,  um  bem  como  água,  é 

Acumulação por Espoliação (conceito de David Harvey) e isso é um mecanismo de se 

expandir  a  economia  verde  para  investir  dinheiro  e  enganar  a  crise  por  um tempo, 

deslocando  espacialmente  e  temporariamente.  Ex  de  acumulação  por  espoliação: 

desocupação em Americanas/SP, o número de assassinatos no campo (conflito agrário e 

espoliação), revisão de terras indígenas demarcadas ou não demarcadas, expropriando 

as  comunidades  de  suas  riquezas,  mineração,  barragens  (hidrelétricas),  agronegócio, 

todos tiram terras dos povos, expulsando as populações.

Grandes projetos de integração e desenvolvimento da América Latina: IIRSA, PAC...

IIRSA: baratear o deslocamento dos recursos extraídos do Brasil.  Interligar  o Brasil 

para  qualquer  lugar  do  mundo  criando  os  corredores  de  integração  Sulamericanos, 

criando conflitos com as populações (ex: Belo Monte). Caso Reserva TIPNIS que um 

desses corredores passa por dentro dela.

Vídeo 2: Mineroduto Viçosa



É um exemplo de caso de expropriação. Essa é uma luta que a ENEBio Viçosa está 

tocando ativamente. E ele se relaciona conosco de diversas formas, as próprias pessoas 

da  ENEBio estão  sendo atingidos.  O capitalismo precisa  escoar  o  dinheiro  fazendo 

grandes obras e deslocando a crise para frente.

Bunda UNICAMP: quando você falou sobre o capitalismo verde é uma alternativa a 

crise do capitalismo como isso se estrutura?

Diogão Via  Campesina:  são mecanismos  de a  economia  verde precificar  um bem-

natural, relações, causando espoliação.

Gráfico Amazônia 2009 – Áreas protegidas: muitas áreas tem uma certa proteção de 

populações e elas dificultam o processo de instalação dos mecanismos do capital,  da 

expansão explícita,  ocorre,  nesses lugares,  uma forma de expansão violenta,  com os 

conflitos  diretos  e  as  populações  chegam a ser  exterminadas.  Tem que haver  novas 

formas que o capitalismo invista dinheiro sem conflito aberto, pois parte da America 

possui  essas  reservas.  As áreas  de maior  diversidade  lingüística  estão associadas  às 

maiores  áreas  de  diversidade  ambiental,  ou  seja,  muitas  culturas  fazem  parte  de 

processos que incrementam a biodiversidade ou não a afetam, convivem bem com ela. 

A economia verde é uma forma sutil de se entrar nessas áreas sem conflito direto. O 

Banco Mundial além das políticas de educação e saúde, ele está à frente das políticas 

ambientais que estão sendo instaladas na América do Sul e seu comportamento muda, 

altera ao longo do tempo: ele financiava projeto, obras que geravam conflitos diretos e 

problemas com repercussões grandiosas em vários lugares do mundo, desgastando sua 

imagem, ao longo do tempo ele foi convertendo sua política para investir na economia 

verde, ficando como pano de fundo disso, ele financia projetos que vão formar o corpo 

técnico que os colocarão em prática, não associando sua imagem a morte de indígenas, a 

conflitos agrários.

Vídeo 3. Água

A dinâmica dentro da acumulação por espoliação e vamos entrar agora nos mecanismos 

da economia verde.

Alan: no RJ estão acontecendo projetos Rio Rural: estão financiando comunidades a 

cuidar da bacia, mas a idéia é capacitar os moradores a cuidar da água, esse projeto é 

financiado pelo Banco Mundial.



Diogão:  esse  projeto  do  Rio  Rural  tem  a  ver  com  os  mecanismos  de  créditos  de 

carbono.

Questão 3: Quais são os mecanismos?

 Temos  que  entender  de  forma  geral  o  que  abarca  esses  mecanismos  que  coloca 

soluções através da ciência, tecnologia e mercado, corrente da eco-eficiência.

Geoengenharia: são tentativas de reduzir, mitigar o aquecimento global, com soluções 

que vão até tampar o sol, fertilizar os oceanos para que eles comecem a acumular mais 

carbono,  jogando grandes  estruturas  dentro dos  oceanos para que as  micro  algas  se 

instalem,  chuvas  artificiais,  etc.  sem  testes,  só  com  tentativa  e  erro.  Mecanismo 

cientifico tecnológico

Transgênicos:  organismos  modificados  geneticamente  em laboratório.  Se  pensarmos 

todos  os  povos  eles  fazem hibridismo,  criam novas  espécies,  porém os  organismos 

criados em laboratório  é muito  restrito,  poucas empresas  dominam a tecnologia  e o 

mercado disso, eles são permeados das relações de poder. A tecnologia não é neutra, a 

ciência não é neutra. Ela não serve a nós, não é pensada para nós. Eles fazem discurso 

de que as sementes modificadas vão revolucionar os problemas ambientais, resistir ao 

calor.  Ex:  SYNGENTA  tinha  no  Paraná  uma  área  de  teste  de  transgênicos  e  não 

respeitava uma distancia mínima de uma área de proteção, o MST ocupou essa terra por 

estar irregular, a SYNGENTA matou os companheiros. Essa área foi desapropriada e se 

transformou na primeira escola de agroecologia.

Alan: a questão dos transgênicos está 100% ligada a campanha dos Agrotóxico, mas 

elas resistem a herbicidas, mas aumentam o uso de agrotóxicos. O uso de transgênicos 

está aumentando o número de agrotóxicos: Soja transgênica foi feita para aumentar o 

consumo de agrotóxicos. 

Diogão: “Senhores da biomassa”: está havendo potencial que existe ao investimento de 

tecnologias para aumentar a biomassa. São poucas empresas que detém a maior parte 

das cadeias produtivas. Gráfico com as seis maiores empresas que detém as sementes, 

biotecnologia e agrotóxicos. O local onde tem a maior capacidade de biomassa é nos 

trópicos e essas empresas vão se direcionar as áreas de maior capacidade de aumento de 

biomassa. Isso entra no bojo da economia verde;



Biocombustíveis:  energia  limpa  (?).  Exemplo:  SP  todo  ano  é  encontrado  trabalho 

escravo justamente nas empresas que produzem cana para esses biocombustiveis. Pará: 

está tendo um grande investimento em monocultivo de Palma e está ocorrendo conflitos 

diretos e causando aumento do imposto sobre a mandioca devido as áreas destinadas ao 

biocombustível.

Pagamento por “serviços” ambientais: já coloca a natureza como prestadora de serviços. 

Considera determinados processos biológicos, polinização por exemplo, um córrego em 

que os organizamos contribuem para limpeza é considerado serviço da natureza e com 

isso querem dar um valor a isso e pagar por ele. Colocando preço em tudo. Usam como 

base a tragédia dos Comuns (tudo que é bem comum não é eficiente, por isso deve-se 

privatizar,  e  a  partir  do  momento  em  que  tiverem  um  valor,  vamos  levar  em 

consideração)

A Economia dos Ecossistemas e da Biodiversidade (TEEB): cria formula, mecanismos 

para  colocar  preço  em cada  bem natural  e  cada  interação  ecológica,  se  tiver  valor 

religioso, por exemplo, uma montanha sagrada, vai se colocar um valor, preço nela. Por 

que é necessário de um método para calcular esse valor? Porque é necessário um padrão 

para  esse  valor,  um  método  generalizado,  globalizado  para  que  esse  calculo  seja 

possível. A partir do momento que se coloca preço você poderá comercializar isso, por 

exemplo, na bolsa de valores, com isso se atrela os bens naturais a algo extremamente 

instável, com isso a dinâmica do mercado determinará quais áreas serão preservadas, 

quais serão plantações, etc., de acordo com o que for mais lucrativo. Ex: polinização: 

como calcular? Calcula  quanto gastaria em petróleo,  em sistemas mecânicos para se 

polinizar artificialmente em relação a polinização natural. Não será importante preservar 

a  área,  e  só se  valoriza  quando tem pouco,  por  exemplo,  poucas  áreas  de proteção 

ambiental.  Existe  um  atrelamento  entre  os  mecanismos  da  economia  verde  com  a 

economia marrom, fazendo sentindo a poluição, a destruição, o desmatamento. Isso é 

capitalismo, não conservação ambiental.

Vídeo 4: BVRio

O código  florestal  tem cotas  de  reserva  ambiental:  o  código  reduziu  os  limites  de 

necessidade de conservação, na cota você vende sua área no mercado e a primeira é a 

Bolsa  de  Valores  do  Rio.  Com isso  estão  sendo criadas  várias  leis  para  garantir  a 

implementação do capitalismo verde. Marco regulatório sobre o pagamento por serviços 

ambientais no Brasil.



MDL:  fero  gusa  verde.  Mecanismo  de  desenvolvimento  limpo:  as  empresas  que 

adotarem na sua cadeia produtiva formas que emitam menos gases de efeito estufa são 

consideradas empresas que estão contribuindo para o que foi estabelecido no Protocolo 

de Kyoto. Ex: as grandes empresas de siderurgia passaram a não desmatar mata nativa e 

usar carvão nas carvoarias e compraram áreas com populações (quilombos, pequenos 

agricultores)  e  plantou  monoucultivos  realizados  por  trabalho  escravo e  usam desse 

monocultivo para abastecer suas carvoarias. Elas ganham selo de empresa limpa.

Agricultura de baixo carbono: Plantio direto

Técnica que utiliza tecnologias que diminui a emissão de CO2, por não revogar o solo, 

mas tem várias outras contradições mas mesmo assim ganham selo de economia verde. 

Redução de Emissão por desmatamento e degradação (REDD)

Quando uma área não é desmatada ou degradada, evita que gases do efeito estufa sejam 

emitidos. O que eles pensaram foi um mecanismo financeiro para que não se desmate e 

nem se degrade. Como funciona: alguns países têm a demanda de comprar crédito de 

carbonos, por emitirem mais carbonos do que é permitido,  essas empresas compram 

créditos  investindo  em fundos  e  esses  fundos  são  direcionado  para  territórios  com 

florestas  em  pé,  que  podem  ter  comunidades  indígenas,  colombolas,  etc.  Essas 

comunidades tem outra ligação com a natureza, por isso a manutenção da florestas. O 

que ocorre é o pagamento para essas comunidades manterem as florestas de pé e assim 

garantir o crédito de carbono. Esses acordos são feito por meios de contrato com essas 

comunidades, e esses contratos são ruins para as comunidades. Beneficiando apenas as 

empresas  e  engessam  as  dinâmicas  daquelas  comunidades,  por  não  levarem  em 

consideração a relação diferenciada que as mesmas têm com o meio. Isso em resulta em 

conflitos. Como citado anteriormente, há formas sutis e mais rudes do capitalismo verde 

se apossar das terras das comunidades, tirando todos os direitos das mesmas na terra.

Exemplo de REDD: caso dos Munduruku. Uma empresa Irlandesa firmou o contrato 

com essa aléia indígena e teria um contrato sob uma áreas de 2 milhões de hectares. Foi 

garantido nesse acordo, livre acesso nas áreas, direitos a toda biodiversidade. Ou seja, 

toda  uma  afronta  a  soberania  indígena  daquela  comunidade  e  região.  Foi  tão 

problemático  esse acordo eu o ministério  público revogou a decisão.  Outro caso de 

REDD, foi entre a California que poluem muito além da cota, é compensada pelo estado 

do Acre e do Chiapas. A economia verde no Brasil tem como berço o Acre.

Quem vai fazer a mediação dessa negociação? São as ONGS brasileiras e estrangeiras. 

A Marina Silva estava junto a Chico Mendes, lutando pelas causas ambientais.  Mas 



depois da morte do Chico a trajetória dela toma outro rumo, onde ela começa a dizer pra 

abandonarmos o radicalismo, e ao longo da sua trajetória ela foi se associando a ONG’s 

e pra mediar esses mecanismos.

Economia verde, ONG’s, e o banco mundial.

O banco mundial pra diminuir o desgaste da sua imagem começa a investir na economia 

verde,  através  das  ONG’s.  as  ONG’s passaram ao  longo do tempo  a ser  braços  da 

implantação da política do banco mundial.

Resistência  e  luta  dos  povos  e  movimentos  sociais.  Importância  da  resistência  aos 

mecanismos  da  economia  verde,  vários  lugares  no  mundo  enxergam  todas  as 

problemática  que esses  mecanismos  trazem para  as  comunidades  e  para  o  meio.  A 

Cúpula dos Povos no Rio de Janeiro levou 80 mil pessoas as ruas durante a Rio+20. A 

Cúpula dos Povos aconteceu paralelamente a Rio+20 e a ENEBio estava lá, ressaltando 

a importância desses mecanismo de luta.

Filme sobre a Cúpula dos Povos.

Na cúpula ocorreu a movimentação contra as falsas soluções do capitalismo verde, que 

tem que continuar pra frente.

Como nós biólogos, dentro das universidades, vamos atuar nessa campanha.

Abre para as perguntas

Alan: comentário sobre os mecanismos do capitalismo verde, que por vezes parecem 

não muito claro, mas que na fala do Diogão ficou bem mais clara é importante ver que 

todos os mecanismos são de compensação onde você paga alguém pra poder poluir 

mais,  emitir  mais.  Então  a  lógica  é  essa:  você  transfere  a  responsabilidade 

geograficamente pra outro lugar para poder poluir mais. Quem não conseguir atingir a 

metas de emissão paga alguém que faça isso

Eletra (São Carlos): não entendi o que você definiu como economia marrom.

Diogão:  Grandes obras de infra-estrutura, grandes emissões de carbonos, e o padrão 

normal de capitalismo e ela esta atrelada a economia verde porque é ela que gera os 

insultos ecológicos

Massakreixo (ESALQ): Tem diferença entre o REDD e REDD+?



Bruno  UFMT:  eu  queria  entender  um  pouco  a  relação  do  PAC  com  a  própria 

economia, pra entender as diretrizes da economia verde nessa conjuntura.

Diogão: com relação ao movimento de flexibilização das leis ambientais. Se for olhado 

quem esta por traz do grande plano do capitalismo esta a ABRAG. Existe um plano 

orquestrado que relaciona com as empresas que tem mais poder no Brasil exemplo disse 

é a bancada que temos no senado e na câmera federal, onde temos uma soberania da 

bancada ruralista e isso tem por trás o financiamento da campanha desses deputados. O 

PAC  antes  desse  nome,  já  existia  no  FHC.  O  PAC  tem  ligação  com  o  plano  de 

desenvolvimento mundial, tem a ver com a economia neoliberal.

A diferença do REDD e do REDD+ que é Redução de Emissão por desmatamento e 

degradação, o REDD+ envolve o agricultor. 

Alan: essas tecnologias, os financiamento, entram na dinâmica das bolsas verdes?

Diogão: não tem certeza se entra nessa dinâmica. Recomenda o texto sobre a trajetória 

da Marina Silva.

Arthur UFU: fala que tem um vídeo onde a Marina Silva se contradiz a questão da 

sustentabilidade onde ela não se posiciona como direita ou esquerda. E o partido que ela 

esta criando propõem uma aliança entre a sustentabilidade, mas ligados aos interesses 

da burguesia trabalhadora e foi lançada uma contradição indagando que os interesses da 

burguesia que são trabalhados diverge da classe trabalhadora.

O partido da marina vede, é a personificação do capitalismo verde.

Coordenação: propõem uma fala de encerramento para encaminhar a discussão de  

amanhã

Bruno:  agora  que  temos  idéia  dos  eixos  que  vão  permear  a  nossa  campanha,  é 

importante a gente se situar nisso tudo e refletir sobre a nossa formação mesmo sobre 

todo esse contexto de universidade. E como o sujeito se encontra nisso tudo a gente 

precisa delimitar muito bem a nossa realidade, e a gente precisa tem certeza disso pra 

dialogar com a nossa realidade. A gente tem que compreender qual papel que a gente ta 



contribuindo nessa conjuntura nacional, e porque a gente ta submisso a essas políticas e 

quais os aparatos que mantém essa submissão. E a gente precisa se organizar e como 

tem que ser feita essa organização e como trazer essa debate pra biologia pra mostrar 

essas contradições.

Diogão:  o primeiro  ponto é pensar  sobre os  pontos que alcançamos  conjuntamente, 

temos  que pensar  onde  queremos  chegar  com essa campanha.  O que queremos  pra 

educação  e  para  o  meio  ambiente,  qual  a  nossa  proposta.  Mesmo  vendo  todas  as 

contradições  é  complicado  mostra  um método  alternativo,  então  temos  que  mostrar 

propostas  reais.  Outra  questão  que tem que nortear  a  gente  é  pensar  sobre  o nosso 

sujeito  e  como  fazemos  um diálogo  com eles.  Não da  pra  chegar  do  nada  e  jogar 

assuntos  como  o  REDD  pra  ele,  isso  não  dialoga.  Temos  que  pensar  métodos  ou 

ferramentas que dialogue com eles. Temos que pegar métodos que sejam palpáveis e 

aliar  com nossas pautas.  E com isso fazer um trabalho de base e conseqüentemente 

aglutinar mais pessoas para os grupos.

Espaço 4 – Campanha Formação Profissional: Nosso Verde não é negócio

Objetivos do espaço: 

Fala  1  Representantes  PSOL  Ceará  e  que  militava  na  ENEBio  Cecilia  Feitoza: 

Entender como o CFBio atua, e como este vem interferindo no currículo de biologia 

para  que  este  atenda  as  necessidades  do  capitalismo  verde.  Entender  as  últimas 

exigências  do  CFPBio,  a  partir  de  resolução  213  ,  e  quais  impactos  esta  teve  nos 

currículos de biologia pelo Brasil.

Reestruturação da metodologia devido a ausência da facilitadora que aconteceu por falta 

de  dinheiro  disponível  no  Fundo  Nacional  da  ENEBio  segundo  a  Comissão 

Organizadora foi informada pela Articulação Nacional. 

Leitura do texto escrito por: Cecília Feitoza (UFC), Luã Kramer (UFMT) e Lucimara 

Bezerra (UFMT).

Divisão de mutirões para leitura e reflexões pensando no objetivo do espaço.



Verde:  Debate  sobre a  divisão bacharelado e  licenciatura,  isso dificulta  a formação 

integral o que obriga o estudante a fazer uma ou outra escolha. No caso do Bacharelado 

a especificidade fica ainda maior já que ainda dentro bacharelado existem as áreas. No 

caso da Licenciatura, a formação seria muito precarizada, cada vez mais. Os professores 

universitários não possuem o preparo adequado para ministrar as aulas. As disciplinas 

de licenciatura não formam adequadamente para o ensino. O currículo da licenciatura 

ficaria  mais  superficial,  precarizando  a  formação.  O  aumento  da  carga  horária 

impossibilita a atuação dos estudantes em outras atividades da universidade, inclusive 

no movimento estudantil. Formação de professores sucateada.

Desvinculação de ensino, pesquisa e extensão o que determina a atuação do estudante 

em PIBID, IC, PET, entre outros.

Vermelho: Trouxeram as experiências nas escolas. O debate da formação especializada 

dentro da graduação, o que impossibilita a formação generalista do Biólogo. O CFBio 

tem exigido  algumas  demandas,  sob  quais  critérios?  Lutar  contra  as  resoluções  do 

CFBio.  Defendendo uma formação generalista,  sendo esta  uma diretriz  do MEC. O 

licenciado não terá mais CRBio e na trajetória do academia não haverá seguridade de 

direitos.

Branco:  Iniciou  a  discussão  como formular  táticas  para  a  campanha.  Como vamos 

entender as resoluções do CFBio, MEC? De onde vêm estas exigências de mudança? 

O entendimento enquanto sujeito, estudante de Biologia.

Deborah (São João):  em estudo do PNE as diretrizes  estão indo contra  o que está 

colocado nas diretrizes deste. 

Arthur  (UFU):  Tivemos  dificuldade  em  entender  as  resoluções  colocadas,  pois  o 

CFBio e o MEC se contradizem nas análises de formação profissional, podemos utilizar 

dessa contradição.

Ganso  (UNICAMP):  Precisamos  saber  como  está  colocado  a  composição  dos 

Conselhos de Biologia



Lívia (São João): Depois da separação entre licenciatura e bacharelado, visualizamos a 

formação precoce e precisamos no posicionar diante esta realidade.

Geovanna (UFU): O CFBio determina as diretrizes para a nossa formação de acordo 

com as  necessidades  do  mercado  de  trabalho.  Um fato  interessante  encontrado  nos 

arquivos  históricos  da  ENEBio  é  que  o  CFBio  surge  de  reivindicações  do  nosso 

movimento estudantil de biologia antes do nosso curso ser regulamentado. Nos aquivos 

diz que nas assembléias dos ENEBs havia um representante do CFBio que levava as 

demandas levantadas para serem analisadas.

Bruno UFMT: Hoje o que a gente tem pra fazer enquanto campanha, nas analise da 

campanha  de  2012  e  2013  a  gente  tem q  visualizar  o  que  a  gente  quer  com essa 

campanha e qual a realidade do estudante dentro de sala de aula pra gente saber como q 

vai dialogar... Já foram colocadas varias contradições entre a dicotomia de licenciatura e 

bacharelado, mas nosso conselho deixa que o biólogo bacharel seja professor, e o nosso 

propósito  tem quer sair  da realidade  dos estudantes dentro de sala de aula,  lincar  a 

realidade  do  estudante  de  biologia  com  a  realidade  da  natureza,  a  gente  tem  que 

procurar um eixo central pra discussão não ficar perdida, porque o nome da campanha 

dá a entender muitas coisas, e focalizar o eixo agitativo como a própria vivência da 

realidade. A gente teve um espaço na SEB que teve  um representante do CFBio, na 

mesa ela falo que o CFBio ta analisando a resolução de 2010 pra adiar ela pra 2015 pra 

da tempo pra faculdades se adequarem, mas a questão não é adequar e adiar a gente 

quer discutir  o porquê disto  estar  sendo implementado,  o que significam as horas a 

mais, será que isso me fará mais biólogo? A gente percebe q o próprio conselho não tem 

uma certa reflexão sobre essa alteração, não há como colocar essas horas em um curso 

de 4 anos, você muda o curso pra 5 anos.... A gente tem que ver o tipo de sujeito que 

esta sendo formado...

Bunda UNICAMP: a gente ta discutindo e tudo mais, mas a gente não chega a um 

consenso sobre a nossa reivindicação... Qual será o eixo dessa campanha, o que ela vai 

levantar?

Geovanna UFU: no CONEBIO a gente fez uma discussão pra chegar a um consenso de 

eixos e nome da campanha (Leitura da relatoria do CONEBio), e esse é o momento da 



gente  esgotar  o  debate,  porque  após  isso  a  gente  vai  ter  o  espaço  de  Agitação  e 

Propaganda  olhando  também  os  encaminhamentos  do  CONEBio,  e  é  em  cima  da 

discussão de agora que a gente vai direcionar a campanha.

Alan: você só consegue fazer uma campanha vingar se você propõe alguma coisa, tem 

que tentar tirar ações e propostas concretas de alternativas pra realmente acontecer uma 

mobilização.

Bruno UFMT:  eu acho que quando a gente começa aqui a elencar o que a gente é 

contra a gente tem que pensar quem é esse sujeito que esta sendo formado, a gente vai 

conseguir se posicionar, eu acho que a idéia da campanha desde o ano passado é de 

conseguir de capilarizar essa discussão pra os cursos pra poder visualizar o que a base 

está pensando e precisando, levar nosso pontos centrais e levar nossas reivindicações 

para lá. Por exemplo, na UFMT a gente discute lá, que a gente sabe que o professor está 

sendo formado  pra  subverter  a  realidade,  da  forma  que  está  colocado a  questão  de 

gênero o capitalismo da sociedade e a gente vê que o currículo não atende, acho que a 

campanha tem que vir nesse posicionamento também, a gente tem que ver a realidade 

dos alunos, o que a galera ta colocando e ver  onde a gente pode atuar em cima disso

Geovanna UFU: uma coisa que eu percebi no nosso debate desde Londrina é que essa 

regulamentação vem atendendo o mercado de trabalho e etc... Não estamos satisfeitos 

com  essa  reforma,  isso  é  um  fato,  toda  escola  que  debate  esse  tema  traz  as 

problemáticas referentes a este assunto, dessa regulamentação que vem pra atender o 

mercado de trabalho, a gente ta debatendo as mesmas coisa, esse debate aqui não foge 

do que foi  discutido do CONEBio, e ai gente tem que pensar a partir  de agora no 

objetivo dessa campanha pra que no próximo espaço fique mais claro sabe.. A forma de 

trabalhar com esse objetivo.

Alan: essa coisa de licenciatura e bacharelado não é uma coisa só da biologia... Tem 

possibilidade de dialogar com outros cursos... Igual na campanha dos agrotóxicos... Eu 

acho que  esse dialogo com outras  executivas  pode  ocorrer  nas  duas  campanhas,  há 

bastante diálogo a ser feito

Geovanna UFU: tratando da economia verde é uma coisa mais restrita ao nosso...



Alan: os outros cursos também tem essas visão critica?

Geovanna UFU:  eu  não  conheço outras  executivas  de  curso  que estejam atentas  a 

isso...

Pão São João: eu acho que tem cursos pra gente dialogar sim... Inclusive nos que é a 

fragmentação da fragmentação sabe... Eu boto fé que a gente pode tentar sabe.

Bruno UFMT:  quem tem um acumulo  muito grande dessa discussão é  a galera  da 

Educação Física, eles têm esse debate muito bem amarrado, nos textos que lemos tem 

até  referencia  deles,  a  gente  pode  procurar  essas  entidades  pra  inteirar  do  acúmulo 

deles...  acho  que  é  muito  importante  a  gente  fazer  um  recorte  da  campanha  dos 

agrotóxicos pra ligar  com a nova campanha, e buscar todas as ferramentas para a galera 

se identificar com as campanhas, a gente pode trabalhar em conjunto com a galera que 

ta afim de saber do currículo e ligar diretamente com o agronegócio... Que influencia no 

nosso currículo.

Foi tirado um intervalo de 15 minutos para reunião em escolas ou em grupos para 

quem  veio  sozinho  com  o  objetivo  de  um  rápido  debate  sobre  como  trabalhar  a  

campanha e propostas.

Pão São João: a coordenadora do nosso curso semestre passado pediu pra gente fazer 

um grupo de discussão do projeto pedagógico, e a gente resolveu colocar esse estudo 

em cima de questões sobre a nossa formação que seriam, pra onde eu estou indo? Onde 

e com quem eu vou trabalhar? E eu acho que esses questionamentos em cima do nosso 

próprio  currículo  podem  abrir  vários  links  ate  com a  campanha  dos  agrotóxicos  e 

patentes  que  foi  um tema  que  a  gente  debateu  muito  sabe...  A proposta  é  a  gente 

trabalhar a campanha com o grupo de estudos, o trabalho com a base...

Lívia São João: Só dando uma amarrada a gente tem alguns questionamento que deixa 

bem claro a intencionalidade do nosso currículo e a questão das patentes casa muito 

sabe. Porque você produz, mas não sabe pra onde e pra quem vai esse conhecimento 



produzido...  Mas de forma geral  o objetivo seria,  o que o currículo ta levando para 

atuação profissional, pós universidade.

Geovanna UFU: a gente aqui da UFU Uberlândia discutimos que por agora temos que 

fazer trabalho de base mesmo com a campanha, porque tem até uma abertura maior com 

a galera já que todas as escolas estão passando pela reforma curricular e esse seria o 

trabalhado em todas a localidades, e quem sabe até no ENEB a gente consegue tirar uma 

idéia de alguma ação que podemos alcançar com a campanha.

Rafael  UFU Pontal:  nós  da  UFU Pontal  discutimos  sobre o conselho  federal,  lá  a 

galera desconhece. A gente acha que assim pra dialogar mesmo seria massa se tivesse 

mesmo um material explicando mesmo o que são os conselhos, como agem e quem ta 

lá. Uma coisa é a gente pode procurar entender melhor o limite dos conselhos, até onde 

ele pode atuar, ate onde é MEC... Esse assunto na cartilha poderia vir respondendo isso.

Bruno UFMT: acho que vai ao encontro de tudo q foi dito... Entendendo a necessidade 

desse dialogo a gente amarrar isso posteriormente a partir dos eixo tirado aqui agora é 

bem massa. Esclarecer as diretrizes do CFBio é muito importante e mostrar o papel do 

conselho e a quem ele atende. Também conseguir discutir a divisão de licenciatura e 

bacharelado,  qual é o biólogo que a gente  pensa e qual é o biólogo que está sendo 

formando.  Tentar  trazer  um link  também com a realidade  da galera,  debater  vários 

pontos  ate  chegar  às  problemáticas  levantadas  pela  campanha  até  pra  gente  poder 

contrapor as propostas que estão sendo colocadas. Demarcar também qual o papel do 

biólogo nas políticas da economia verde. Fazer esse recorte explanando um pouco sobre 

o que é essa economia verde e quais os órgão que fomentam essa economia dentro da 

universidade, e pode ser debatido na forma da educação que a gente ta vendo também... 

Esses seriam os eixos a serem repassados pra galera.

Bunda UNICAMP: é basicamente trabalhar a base relacionando as campanhas...teria a 

possibilidade  da  gente  propor,  um  abaixo  assinado  ou  alguma  coisa  do  gênero, 

demonstrando nossa insatisfação perante as decisões do CFBio...

Geovanna UFU: então fica  a proposta pro espaço de agitprop.



Massakreixo  ESALQ:  como  que  a  gente  vai  conseguir  atuar  de  uma  forma  mais 

palpável né! A gente ficou pensando nisso e realmente seria o trabalho de base.

Ganso  UNICAMP:  Essa  questão  da  profissão  e  formação  afeta  também  a 

individualidade das pessoas né e tentar desperta o sentido de grupo, pra pessoa poder 

enxergar que, o que afeta ele individualmente afeta um grupo também, e relacionar com 

o resto das problemáticas.

Bruno UFMT:  é muito interessante isso, a gente ta dando a oportunidade da galera 

montar o currículo que a ENEBio defenda sabe, uma visão bem futurística, mas é muito 

importante isso que a gente ta fazendo agora.

Espaço 6 – Agitação e propaganda

Objetivos do espaço: 

Fala  Representantes da ENEBio:  Massakreixo (ESALQ),  Guarani  e  Eletra (Sanca): 

Agitação e propaganda conjuntamente com encaminhamentos. O objetivo é que tenha 

uma breve introdução teórica de formas de trabalhar agitação e propaganda e  possamos 

pegar todos os encaminhamentos que surgiram do seminário e também do resgate feito 

dos  encaminhamentos  de  CONEBio’s  passados  e  pensar  as  formas  em  que 

materializaremos a campanha.

-  Histórico:  essa  ferramenta  de  luta  surgiu  na  época  da  revolução  russa.  Após  a 

revolução, era preciso espalhar pelo país que ela tinha acontecido, e propagar as idéias 

revolucionarias também para evitar uma contra-revolução. Para isso, era necessário que 

o povo estivesse apropriado dos ideais de luta. Essa agitação e propaganda eram feitas 

através de vagões de trens. Em cada vagão havia uma intervenção, por exemplo, teatro, 

saraus,  musica  etc.  as  pessoas  iam  entrando  em  cada  vagão,  e  lá  os  ideais 

revolucionários  eram  propagados  de  alguma  forma  que  buscasse  também  uma 

sensibilização. Agitação significa uma idéia que é propagada para muitas pessoas, por 

exemplo, nossas palavras de ordem, um ato publico. Já a propaganda é varias idéias que 

são discutidas entre poucas pessoas, pra justamente se tornarem agitativas. 



- Agitação e Propaganda na Ditadura: a partir do surgimento da agitprop na Rússia, 

essa ferramenta acabou sendo muito apropriada pela classe trabalhadora,  que via na 

agitprop uma grande potencialidade de agregar as pessoas na luta e propagar as idéias 

revolucionárias. No período da ditadura, existiam os CPCs (centro populares de cultura) 

aonde as pessoas iam para se apropriar das ferramentas de agitprop, como lambe-lambe, 

stêncil,  que  são  maneiras  baratas  e  eficientes  de  propagar  idéias.  Algumas  pessoas 

tinham a função de serem infiltrados nos militares, e divulgar atos que não existiam em 

datas  e  lugares  para  os  militares  focarem atenção  nisso.  Uma  das  primeiras  ações 

planejadas da tática dos militares foi justamente acabar com esses pontos culturais. 

- Agitprop na ENEBio: depois do impacto negativo que a ditadura teve na agitprop, ela 

foi  meio  esquecida pelos trabalhadores  e passou a ser utilizada muito  minimamente 

pelos partidos no modelo de panfletagem. Sabemos que a panfletagem também é um 

elemento  importante  da  agitprop,  porem  o  acumulo  que  se  tinha  era  muito  mais 

abrangente antes do impacto repressor da ditadura. Alem disso, a panfletagem sempre 

cabia mais à juventude que acabava de entrar nos partidos e ganhava essa tarefa que 

muitas vezes era vista como menos importante. Essa ferramenta tem sido retomada nos 

espaços da militância, e temos que pensar em como utilizá-las da melhor forma para 

propagandear as nossas campanhas e, por conseqüência a nossa entidade. 

OBS: a relatoria sobre agitprop foi feita pela Eletra após o espaço, pois ele não tinha  

sido relatado durante. 

PLANEJAMENTO

Passamos por dois dias e meio de estudos e discussões, fizemos analise de conjuntura,  

discutimos as duas campanhas e várias idéias surgiram. Agora temos que ver como 

colocar em pratica. Vamos fazer um resgate dos encaminhamentos do CONEBio, pra  

ver o que já havia sido pensado. Podemos ver aquilo que cada um sente que pode se  

comprometer.  Pensar nas propostas junto com os elementos  trazidos da agitação e 

propaganda. 



Campanha contra o uso de agrotóxicos e pela vida. 

- Leitura dos encaminhamentos do CONEBio.

- Leitura das propostas que surgiram durante o seminário.

(Compilado com os encaminhamentos em “Anexo 1”)

Produção de material (proposta de ser um zine e uma cartilha voltada para a biologia) 

Bruno UFMT: seria melhor pensar em eixos para a cartilha. 

Camila UNICAMP: proposta de ter duas cartilhas, uma para os estudantes de biologia 

e outro para os secundaristas, para ter uma linguagem adequada. 

Bruno UFMT: temos limitação com a questão financeira. Temos também outra cartilha 

para ser construída, sobre a campanha nacional, e temos um prazo de 1 mês e meio 

(encaminhamento do CONEBio). Temos que pensar quais são os eixos centrais dessa 

cartilha, colocar o que achamos interessantes e tirar os outros que não temos condições. 

Débora São João: se a gente conseguir isso tudo bem. Mas talvez possamos pensar em 

fazer uma cartilha e pensar em outras formas de propagandear a pauta, através de um 

vídeo,  um  zine.  Pensar  em  formas  alternativas  que  não  sejam  cartilhas,  pois  não 

sabemos que teremos dinheiro pra impressão. 

Geovanna UFU: apesar dos problemas financeiros a cartilha é muito importante, pois é 

um  acumulo  teórico.  Poderíamos  fazer  a  cartilha  e  cada  escola  imprime  a  sua 

quantidade. A cartilha seria voltada não para todo mundo do curso, mas para quem se 

interessa de fato. Talvez para secundaristas a melhor opção não seja uma cartilha, deve 

ser algo mais agitativo. Tratar de assuntos em comum nas duas campanhas, economia 

verde, questão agrária, e para cada campanha damos um recorte diferente. Mas devemos 

fazer a cartilha, não fazer é muito ruim. Agora, materiais mais agitativos como Zines e 

panfletos, podem ser feitos em maior escala. 

Diogão  Champs:  essa  cartilha  para  secundaristas  foi  uma  demanda  colocada  pela 

campanha em geral, não foi uma demanda da ENEBio. E ela já esta pronta. O que deve 



fazer  é  falar  com a  direção  nacional  da  campanha,  ver  se  ainda  tem a  demanda,  e 

finalizar a cartilha, pois só falta imprimir praticamente. 

Guarani UFSCar: fazer um Zine agitativo para dialogar mais com a base, tornar mais 

massivo, uma coisa não muito elaborada. Devemos avaliar essas cartilhas levando em 

consideração a questão financeira. Lembrando que todos os materiais estão disponíveis 

no site da campanha, então tem bastante material teórico para estudo. Mas é importante 

uma cartilha mais com a cara do biólogo. Um Zine mais agitativo consegue dialogar 

com mais estudantes. 

Geovanna UFU: para dar uma encaminhada, podemos fazer a produção do zine com 

caráter mais geral e essa cartilha pra biologia mais especifico, que conte a inserção da 

ENEBio na campanha,  que mostre  um panorama geral,  agitação e propaganda.  Já ir 

pensando em como essa cartilha seria dividida,  tem muito material  da campanha no 

blog, utilizar o que já temos de material e tocar a campanha. Importante ir às reuniões 

dos comitês e ver o que ta acontecendo. 

Bruno UFMT: podemos fazer as cartilhas das duas campanhas em conjunto, colocar a 

inserção da ENEBio e dos biólogos nessas pautas, dialogando com a nossa base. No 

final da cartilha feita no FENEX, no final da cartilha tem indicativo para as cocadas de 

como puxar a discussão no coletivo. 

Débora  UFSJ:  fazer  a  cartilha  em cima  dos  cadernos  de  formação  da  campanha, 

adequando mais para a linguagem do biólogo. 

Bruno UFMT: ver o que já existe para os secundaristas, e inserir coisas agitativas. 

Guarani  UFSCar:  essa tarefa  ultrapassa  um pouco a  função da  ENEBio,  deve  ser 

conversado com a  coordenação nacional  pois  foi  uma  demanda  deles  em relação  a 

campanha. 

Geovanna UFU: é interessante fazer uma cartilha nossa, colocando as discussões que 

tivemos no seminário. O zine pode ser tirado a partir desse material que produzirmos. 



Pra encaminhar, ver se vamos fazer uma cartilha nossa ou não. E depois disso ver como 

isso vai ser realizado. E o zine surge a partir desse material. 

Guarani UFSCar: os materiais podiam ser feitos até antes do ENEB para que seja feita 

uma distribuição no encontro. 

Encaminhamento:  vamos  fazer  uma  cartilha  nossa.  Estruturar  as  duas 

campanhas em uma cartilha apenas. 

O que vai ter na cartilha?

Ivo UFU: proposta de tirar os eixos a partir daquilo que foi discutido no seminário. 

Guarani UFSCar: ligar o agrotóxico e agronegócio quando for falar do papel que o 

Brasil tem cumprido dentro desse contexto. 

Geovanna  UFU:  tratar  alguns  assuntos  antes  que  vão  ser  contemplados  nas  duas 

campanhas, que não dizem respeito a uma campanha ou outra, não seja especifico e sim 

relacionado com as  duas.  Poderiam ser  textos  que viriam no começo  da  cartilha,  e 

depois fazer um recorte das duas campanhas, colocar um recorte geral, como a ENEBio 

está inserida, trazendo elementos mais aprofundados em relação a cada campanha. 

Bruno UFMT: o objetivo central da cartilha é trazer um debate mais aprofundado para 

os COCADAS conseguirem ter acumulo para tocar as campanhas dentro do curso. Não 

seria para as pessoas novas. 

Marina  UNICAMP:  na  hora  de  apresentar  o  porquê  da  cartilha  colocar  alguns 

questionamentos para instigar a atenção e a curiosidade da pessoa que ta lendo, e a 

partir disso desenvolver. 

Geovanna UFU: dois textos maiores sobre a reestruturação produtiva e sobre economia 

verde. 



Arthur UFU: reestruturação produtiva mais vinculada com a nossa formação?

Geovanna UFU: a idéia é que nesse primeiro momento os textos sejam mais gerais e 

depois especifique em relação às campanhas. 

Bruno UFMT: falar de toda a reestruturação produtiva fazendo recorte na educação. 

Campanha formação profissional: nosso verde não é negócio!

Marina Unicamp:  colocar  as  propostas  do  CFBio,  as  alterações,  e  a  campanha  da 

ENEBio. 

Débora UFSJ: um texto falando sobre quais foram as reestruturações do currículo, de 

forma bem geral, assim é mais fácil entender como o nosso currículo está hoje. 

Lívia UFSJ: ta bem relacionado com a cartilha do ano passado. Fazer um contexto mais 

geral com diretrizes do MEC, do CFBio e a quem o nosso currículo está respondendo. 

Esse  texto  de  apresentação  pode  ser  mais  geral,  do  macro  pro  micro.  O  texto  de 

reestruturação do capital vai dialogar com a questão da economia verde. 

Bruno UFMT: a cartilha do ano passado contempla algumas coisas que estão sendo 

propostas.  Ver os eixos que foram tirados para essa campanha e trazer o recorte  da 

economia verde para a nossa formação. Fazer o cenário da educação no Brasil hoje, e 

trazer o porquê essas diretrizes estão sendo trazidas pro nosso currículo. 

Geovanna UFU: para aproveitar o que já está na outra cartilha é preciso colocar de fato 

o texto na cartilha nova, pois não podemos pressupor que quem vai ler a cartilha tenha 

lido a anterior. 

Bruno UFMT: teremos que trazer alguns elementos da outra cartilha. Mas temos que 

dar mais foco no eixo que tiramos para essa campanha, que é formação profissional e 

também a economia verde. Por isso colocar como esta o cenário da economia verde 

dentro da educação. 



Geovanna UFU: É uma campanha nova, mas os elementos da outra cartilha devem ser 

trazidos novamente, pois vai facilitar o debate. Pode ser um texto que traga elementos 

mais gerais e que sirva de base. Proposta de tratar primeiro a regulamentação do CFBio 

e o conseqüências, suas perspectivas. Tratar as conseqüências pro currículo e relacionar 

com o texto da economia verde, e com a estrutura que temos de mercado. 

Bruno  UFMT:  texto  inicial  sobre  recorte  da  educação  no  Brasil  para  conseguir 

relacionar com o CFBio, seu papel, currículo, etc. 

Débora UFSJ: considerar sobre os papeis que vamos dar aos coletivos que estão aqui 

em relação à cartilha. Decidimos que nossa escola não vai ter pernas para contribuir, 

estamos em poucos da CO do EREB, impossível construir pra daqui a um mês. Se for 

para depois do EREB podemos pensar em pegar alguma atividade.  Se tiver  alguma 

coisa para encaminhar.

Geovanna  UFU:  podemos  conversar  sobre  o  prazo,  porem  ele  foi  deliberado  no 

CONEBio. Não vejo problema da cartilha ser divulgada no ENEB, porem teremos que 

perder o costume de trabalhar a campanha apenas no espaço do ENEB, as atividades 

devem começar a ser tocadas agora. 

Débora UFSJ: deixar a cartilha com tudo pronto pro ENEB, e enquanto isso socializar 

as discussões do seminário e as atividades que cada um toca. 

Cartilha,  sua organização e  as escolas responsáveis  pela produção de 

texto de cada ponto

1. Apresentação: o que é a ENEBio, porque das campanhas, como surgiu a cartilha. 

UFU Pontal

2. Texto sobre reestruturação produtiva/neoliberalismo fazendo um recorte na educação. 

UFMT



3. Texto sobre economia verde: trazer a pauta do impacto ambiental. UNICAMP

4. Campanha contra o uso de agrotóxicos e pela vida: 

4.1.  -  questão  agrária,  reforma  agrária,  criminalização  dos  mov.  Sociais,  papel  dos 

movimentos e do governo; qual papel que o Brasil tem cumprido dentro do panorama 

mundial do agronegócio e qual o pape do governo e do estado nesse cenário; ESALQ

4.2.  -  contextualizar  a  campanha  e  nossa  participação;  trabalhar  com o  debate  das 

sementes crioulas/transgênicos e Agroecologia; trazer dados científicos, pode ser usado 

dados  do  dossiê  popular,  tratando  sobre  meio  ambiente  e  saúde;  trazer  impacto 

ambiental como pauta.  UFU Uberlândia

5.   Campanha formação profissional: nosso verde não é negócio  !: 

5.1. - contextualizar a campanha e nossa participação; qual a conjuntura da educação no 

Brasil,  políticas  educacionais  publicas;  CFBio,  seu  papel,  sobre  a  resolução  e  suas 

conseqüências no currículo. UFSJ

5.2. - contextualizar a atuação do biólogo nesse cenário e qual o papel da economia 

verde. UFMT

6. Como tocar a campanha.  UFU Pontal

- socialização das atividades realizadas pelos cocadas (para movimentar as acumulações 

políticas que cada escola possui), entrar em contato com as escolas e reunir relato de 

experiências desenvolvidas positivas para a agitação da campanha.

 Prazo de 2 meses para os textos estarem prontos (01/06/2013)

 Prazo de 1 mês para diagramação (01/07/2013) – ESALQ irá diagramar

 Impressão para o ENEB – CO ENEB SANCA

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

Proposta: Compreender a relação envolvida na construção, o que isso envolve com 

a Via Campesina que também constrói a campanha.



Eletra UFSCar: houve o indicativo no ENEB passado da ENEBio se aproximar dos 

espaços da via campesina para posteriormente formular um posicionamento a respeito 

desse movimento. No caso dessa proposta, acho que seria de aproveitar desse espaço 

onde a ENEBio e a via já estão próximas para avaliar como essa aproximação acumula 

para a ENEBio, observando a nossa relação na construção da campanha de forma mais 

efetiva. 

Bruno  UFMT:  as  escolas  que  estão  tocando  a  campanha  dos  agrotóxicos  se 

aproximarem da via, entender qual o debate que o movimento toca em relação a isso, 

aproveitar o espaço que já existe pra ver como entender ele. 

Encaminhamento: continuar buscando conhecer os espaços da Via e observar nossa  

relação na construção mais efetiva da campanha. 

Proposta: Socialização dos materiais sobre a distribuição do uso de agrotóxicos no 

Brasil e das pesquisas realizadas nas escolas

Encaminhamento: leia o blog da campanha dos agrotóxicos e da ENEBio na parte de 

materiais da campanha.

Proposta: Pós – TV 

Massakreixo ESALQ: o ponto negativo é que a filmagem é em tempo real, mas não 

necessariamente vai ter pessoas assistindo em tempo real, podemos gastar energia numa 

coisa que não vai ter o publico que é esperado. E o ponto positivo é que teremos um 

material que seria disponibilizado. 

Arthur UFU: qual a diferença do pós-tv e filmar e disponibilizar na internet?

Geovanna UFU: articular o fora do eixo, pensar na transmissão ser no final de semana 

e avisar os que não foram no ENEB. O EREB podia vir na mesma perspectiva. 

Jey UFU: passa em tempo real, mas fica gravado. 



Encaminhamento:  indicativo  para  os  nossos  encotros  ENEB/EREB,  contato  com 

coletivo fora do eixo (CO ENEB e EREB). Pensar em como armazenar esses vídeos pro  

arquivo. 

Proposta:  no  final  do  seminário  a  CO fazer  um documento  com as  atividades 

programadas e os responsáveis. 

Rafael da UFU Pontal vai compor a comissão de comunicação da campanha permanente 

contra o uso de agrotóxicos e pela vida. O Rafael também pegou a função de estar na 

reunião do dia 26 de abril em Brasília. Sempre que surgirem espaços da campanha, a 

ENEBio verifica qual escola poderá ir. Já que o Rafael é da comissão da comunicação, 

ele ira fazer os repasses das datas dos eventos no e-mail. 

Planejamento da Campanha Nacional Formação Profissional: nosso verde não é 

negócio!

Proposta: Acompanhamento da AN na construção do seminário

Guarani UFSCar: a UFU poderia escrever uma carta colocando alguns pontos sobre a 

inserção da AN na campanha e no seminário nacional. 

Geovanna UFU: a galera vai fazer uma resposta para a carta da AN.

Retirada do ponto no planejamento. 

Proposta: carta mais detalhada de apresentação da campanha nacional da ENEBio 

lançada até 15 dias após o seminário nacional. UFMT responsável

Proposta:  buscar  parceiros  da  ENEBio  nessa  campanha  (Andes,  executivas  de 

curso, movimentos sociais) 

- Unicamp fará contato com a EXNEEF e com a pedagogia.  



Bruno UFMT: socializar os materiais que essa galera tem sobre formação profissional. 

Geovanna UFU: a galera de santa Maria tem muito contato com a executiva de curso 

da Educação Física que também passou por reformas curriculares e fez esse debate. 

Posso falar com a Bruna da ENEBio pra ela entrar em contato com esse pessoal. 

Bruno UFMT: no ultimo FENEX teve um seminário sobre formação profissional. Vai 

ter outro FENEX em Curitiba para pensar como tocar o que foi discutido em Porto 

Alegre.  Esse  problema do currículo  não esta  apenas  na biologia,  é  uma pauta  para 

algumas executivas e o FENEX pode ser uma ferramenta para articular essa Pauta. 

Proposta: logo da campanha

- Whatta (UFU) fez um desenho (anexo 2); 

- UFU vai falar com o Whatta sobre outros desenhos que passem mais claramente a 

proposta da campanha

- UFMT vai ver um pessoal para fazer outras propostas de arte.  

Encaminhamento: colocar  esse desenho na carta detalhada da campanha caso não  

tenha surgido outra arte até lá. 

Proposta: dia nacional de mobilização sobre a Campanha

Geovanna UFU: na semana do dia do meio ambiente, 05 de junho

Bruno UFMT: depois da cartilha divulgada no ENEB, trazer a proposta de uma semana 

para discussões sobre campanhas a ser realizada pelos COCADAS para as localidades. 

Indicativo de ser no dia do biólogo.

Massakreixo ESALQ: talvez pensar em um Bio na rua. 

Encaminhamento para o ENEB.

Proposta: materiais agitativos 



Bruno UFMT:  não contempla a proposta dos materiais  agitativos,  mas pensando na 

questão financeira, fazer uma síntese da cartilha, cartazes, socializar no blog e facebook. 

Guarani UFSCar: é difícil encaminhar algo nesse sentido já que o repasse financeiro 

que temos é que estamos sem dinheiro no fundo. Não faz sentido planejar o financeiro 

já que essa não é a proposta do seminário. Fica o indicativo das escolas produzirem os 

materiais que cabem às pernas que temos. 

Geovanna UFU: cartazes e panfletos virtuais. Colocar na carta aprofundada que a partir 

da cartilha do seminário, fazer panfletos, cartazes e zines e compartilhe na lista nacional 

da ENEBio para imprimir nas localidades e na hora de tiver dinheiro o material já está 

ali. 

Bruno UFMT: tiramos o dinheiro para fazer bandeiras e camisetas. Se esse dinheiro 

ainda  não  foi  gasto  inteiro,  deixar  em uma  parte  desse  dinheiro  para  materiais  da 

campanha. O lançamento da carta também deve fazer um convite a uma reunião virtual 

nacional  para a discussão dessa campanha,  para visualizar  o debate  que tivemos  no 

seminário. Na reunião virtual essas tarefas de fazer materiais podem ser encaminhadas 

nas escolas. 

Ivo UFU: pelo repasse que a AN fez esse dinheiro já foi gasto. 

Geovanna UFU: a carta ficaria para o dia 15 de abril e a reunião virtual para a semana 

do dia 29 de abril. Repasse da reunião do Rafael no dia 26 de abril. 

Proposta: Produção de um vídeo que aborde os eixos da campanha

Encaminhamento: debate em próxima reunião virtual

Proposta: Arte de estêncil da campanha

Encaminhamento: apresentação no ENEB UFSCar.  UFU responsável

Proposta: Mini documentário – parâmetro futuro da campanha dependendo das 

dimensões que esta adquira. Supressão do ponto.



Proposta: Semana Nacional de Mobilização. 

Contemplado na proposta do Bruno de Bio na rua e colocar a idéia em uma Semana  

caracterizada para esta discussão.

Proposta: Música para a campanha – 

Encaminhamento: indicativo de ter uma oficina no ENEB

Proposta: cine-debate na semana de mobilização.

Bruno UFMT:  contextualização – São encaminhamentos do primeiro seminário que 

resgatamos no CONEBio e agora foram resgatados novamente.

Encaminhamento: SUPRIMIDO

Financeiro

Impressão de materias: gráficas das universidades vamos tentar!

Socialização dos projetos pelas cocadas e mapeamento dos projetos em andamento em 

cada escola. Ok

Formação política

Proposta: Mais textos de acúmulo

Encaminhamento: contemplado pela construção da cartilha

Proposta: Impressão de cartilhas das campanhas

Bruno UFMT: ficaram responsáveis  por  trazer  impressão da cartilha  produzida em 

2012 e  não  conseguiram falar  antes  com o coordenador  de curso.  Hoje  elas  têm a 

intencionalidade de serem impressas ou devem apenas ser disponibilizada virtualmente? 



Geovanna UFU: melhor deixar de forma virtual e deixar a impressão para a cartilha 

2013 e na versão online deixar link para cartilha 2012. 

Encaminhamento: Bruno UFMT: Ver impressão de cartazes da campanha até o ENEB

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

Espaço 6 – Avaliação do Seminário

Objetivos do espaço: 

A avaliação será realizada por escola e deve ter caráter:

- Estrutural

- Metodológico

- Político

Rafael  (Avaliação  UFU –  Pontal):  Estrutura  –  não  tem o  que  reclamar.  Fazenda, 

comida Cultural ok. Político – parabéns para Champs, Bruno UFMT, Massa e Guarani – 

arrasaram nos espaços. Metodológico – aproveitou bem o tempo e parabéns a CO que 

conseguiu seguir bem apesar de todos os imprevistos

Bruno  (Avaliação  UFMT):  Estrutura  muito  boa  interessante  sempre  ter  fruta  para 

comer. Confiança na galera da UFU. Metodológica – interessante poder descansar, ter 

este espaço maior  de horas para respirar.  Político a discussão como um todo cobriu 

todos os elementos, não sentiu dificuldades – elementos facilitadores desde o inicio. A 

relação com a articulação nacional deve ir além do espaço pelo bem da campanha – 

precisa de um financiamento – preocupação de que estávamos sem dinheiro,  a C.O. 

deveria  ter  recebido  esse  repasse.  Grande  problema  não  ter  sido  avisado  antes,  as 

cocadas  poderiam  ter  pensado  antes  em  formas  de  participar  e  auxiliar  de  modo 

financeiro.

Fez falta não ter a Cecília ou o Poti que já possuem uma discussão bem fundamentada – 

a única metodologia não é ter um facilitador, mas não possuir o domínio de todos os 

elementos  prejudicam  o  espaço  –  crítica  feita  devido  a  atual  política  financeira. 

Podemos tocar a campanha de outra forma tendo novos contatos e ir mais a fundo do 

que foi colocado – papel as cocadas. Lance de ter poucas escolas é um ponto muito 



negativo apesar e termos conseguido tocar vários pontos sem prejudicar. A CO tentou 

fazer os corres.

Guarani (Avaliação UFSCar e ESALQ):  Agradecimento a CO; conhece os corres. 

Estrutural -Sabe que o cenário e construído bem antes, este lugar é um dos melhores 

espaços para construir discussões da ENEBio (espaço de faculdade e tal).

Massakreixo:  Metodológico:  muito  bom  o  intervalo;  possibilita  socialização, 

integração. Divisão e mutirões e divisão do trabalho também e muito positivo enquanto 

método.

Guarani  UFSCar:  Inconveniente  dos  atrasos  e  prejudica  os  espaços  –  critica  e 

autocrítica de organização e atenção aos horários dos espaços.

Político: prejudicial a A.N não ter auxiliado na construção do espaço e participação no 

mesmo. Poucas pessoas com atuação neste espaço apenas uma escola (UFC) que mostra 

a necessidade desse debate. Prejudicial a falta da Cecília ou Poti. Mas que foram muito 

bons, mesmo que eles poderiam trazer novos elementos.

Eletra: Político: muito bom

Rodolfo  (Avaliação  UNICAMP):  Avaliação  muito  positiva  de  todos  os  espaços. 

Realmente a ausência da AN pode ter sido prejudicial, mas não é problema da CO.

Bunda:Está por dentro de outros eventos que devem trazer  muita  gente,  sempre  há 

muitos imprevistos. Parabéns a CO pela forma de contornar estes problemas. Político: a 

forma de lidar  e manter  o diálogo foram muito positivos.  Comida  e espaço ótimos. 

Intervalos essenciais

Camila:  Foi  um jeito  muito  bom de  conhecer  a  ENEBio e  ter  o  primeiro  contato, 

compreender melhor o funcionamento da entidade e eventos.

Arthur (Avaliação UFU): CO agradece a presença das escolas. Temos que pensar qual 

é essa ferramenta dos seminários e o peso que se dá a ele. Apesar disso ainda não se 

consegue aglutinar uma grande quantidade de escolas pela falta de articulação entre as 

COCADAS e até a falta de atuação da AN – problema que deve ser encaminhado.

Geovanna UFU: Apesar de ter sido encaminhamento do CONEBio, a AN não fez seu 

papel, não deu peso nenhum a atividade. Certamente prejudicou o evento. Por mais que 

esteja  sobrecarregado  as  escolas  se  propuseram  a  construir  ferramentas  apesar  das 

impossibilidades de cada uma. Fica a reflexão para um CONEBio; por mais que só se 



tenha sete escolas, a discussão deve ser feita! Podemos usar o sistema das universidades 

para financiamento da vinda das COCADAS aos seminários e formações da campanha.

Arthur UFU: Tocar nas escolas nos assuntos, já vir preparado para manter discussão.

Geovanna UFU: Não usar o ENEB apenas como foco de divulgação, as campanhas são 

permanentes  e deve-se divulgar e discutir  o ano todo. A disseminação não deve ser 

apenas no ENEB.

Arthur UFU: A articulação nacional deve realizar seu papel e o repasse da grana – a 

problemática- deve ser feita antes, não apenas na construção dos espaços.

Geovanna UFU: Convites em cima da hora inviabilizam as contribuições. Espera pelo 

repasse da AN – o não pagamento resultou em ter que adaptar o seminário de última 

hora (no dia que ele começava). Inviabiliza chamar pessoas de fora para ministrar as 

discussões;  vários espaços tiveram de ser reformulados  por conta  disso,  palestrantes 

indicados  em data  bem próxima  do seminário.  Cadê  a  articulação  nacional  fazendo 

acompanhamento  se  não  está  aqui,  em  um  espaço  que  avaliamos  ser  de  grande 

importância  e  nacional?  Só  fazer  avaliação  no  CONEBio  depois  não  resolve  o 

problema.  Comunicação  –  CO  ligava  e  a  galera  não  atendia,  muita  falta  de 

companheirismo,  comprometimento  com  quem  precisa  de  uma  resposta  naquele 

momento.  Prejudicial  ao seminário,  hoje poderia ter sido ainda melhor,  se foi muito 

bom, poderia ter sido excelente. 

Anexo 1

SISTEMATIZAÇÃO DE PROPOSTAS PARA AS CAMPANHAS

Materiais agitativos (propagandear a campanha): 

Propostas contempladas e/ou incorporadas a cartilha:

- Produção de um material (proposta de ser uma cartilha e um zine) da ENEBio que 

dialogue mais  com a nossa base,  e que tenha caráter  de denúncia;  Trabalhar  com o 

debate das sementes crioulas e agroecologia. 



-  Socialização  das  atividades  realizadas  pelos  COCADA’s  (para  movimentar  as  

acumulações políticas que cada escola possui)

- pensar uma cartilha voltada para os estudantes de biologia, com dados científicos,  

pode usar dados do 

dossiê popular

- como dialogar com o curso, trazendo impacto ambiental como pauta

-trazer denuncia de dados da campanha, com intuito de pressão popular, pensando no 

debate político

- qual papel que o Brasil tem cumprido dentro do panorama mundial do agrotóxico e  

qual o papel do governo e do estado nesse cenário

- como tocar a campanha

INTERVENÇÕES

- fazer denuncia de como as grandes empresas de agrotóxicos tem atuado (curriculim 

vitae) – uma idéia, VAI PARA CARTILHA  

- Feira dos envenenados (agrotóxico na alimentação) – PODE ser no ENEB também! 

Pensando em disponibilizar kit de material da campanha – indicativo para brigada de 

agitprop – também por na CARTILHA

- Intervenção no RU’s – indicativo de ir para a CARTILHA

- Que as escolas que compõem a ENEBio façam alguma intervenção no dia 07/04/13 

que é a data de 2 anos da campanha – socializar (blogs da ENEBio e da campanha), 

fazer registros – mandar email e fazer evento no facebook – UFMT 

- Dia Mundial do Meio Ambiente 05/06 (Colocar um nome chamativo paro o evento, 

trazer  a  discussão que perpassa as campanhas)  – semana do meio  ambiente  – fazer 

evento nacional no facebook e colocar o que ta acontecendo em cada localidade 

- Email para lista sobre essa atividade – UNICAMP semana do dia 01/04

- Fazer mapeamento das atividades dos cocadas e fazer evento no face e compartilhar na 

lista 02/05 – UFU 

Material de formação: 



- Trazer uma contribuição mais aprofundada, com uma crítica ao modelo de produção e 

as políticas de desenvolvimento para o país; - Contemplado pela cartilha

- Que as escolas realizem em suas localidades, depois desse seminário nacional, oficinas 

de agitação  e propaganda voltadas  para os coletivos,  que vão produzir  materiais  de 

campanha. Importante socializar esses materiais no blog e nos meios de comunicação da 

ENEBio;  - TAREFA DE TODS

- Inserir  na comissão de agitação e propaganda do ENEB 2013 elementos das duas 

campanhas; - c.o. eneb – C.O. ENEB 2013 SANCA





- Descentralizar da AN a organização da campanha,  priorizar a participação de mais 

COCADAS na organização e incentivar  a participação destes nos comitês  regionais. 

Esses  comitês  tem  autonomia  para  tocar  a  campanha,  em  termos  de  produção  de 

materiais e debates; - indicativo para as escolas MUITO importante

- Repassar para a Entidade o que está sendo debatido na organização nacional dessa 

campanha,  para que a ENEBio possa contribuir  nos debates;  – UFU mandará email 

cobrando repasse

- Avaliar a possibilidade de participação no comitê executivo nacional no seminário de 

formação da campanha que realizaremos,  e  caso possível  participar  na comissão de 

comunicação; 

Rafael da UFU Pontal se disponibilizou. Entrará em contato com o Alan.

-Cobrança do repasse de quem foi na reunião em SP do comitê nacional da campanha 

dia 28/11/12 – UFU 

- Representante para a reunião do comitê nacional da campanha em Brasília 26/04/13 – 

Rafael UFU PONTAL

Finanças 

-  Viabilizar  a  participação  de  representantes  da  ENEBio  nos  seguintes  espaços  da 

campanha: 

-Reunião Nacional de Planejamento; 

-Reunião da Coordenação Nacional; 

-Seminários Nacionais da campanha; 

- precisamos pensar uma política financeira para as campanhas, usar materiais agitativos

Encaminhamento: que sempre que surgirem esses espaços, avaliarmos que escola pode 

ir. Rafael UFU Pontal ficará responsável por socializar as datas na lista da ENEBio.

Planejamento (Resgate CONEBio)

- Que a tarefa da construção da campanha seja mais coletiva; ok 



- No planejamento da campanha a CO do seminário deve retomar as deliberações sobre 

a Campanha Nacional de outros CONEBio’s e ENEB’s. OK 

Agitação e Propaganda

- A linguagem dos materiais ser mais objetiva e de fácil compreensão; - indicativo para 

a cartilha 

-  As  escolas  reflitam sobre  diferentes  formas  para  o  lançamento  da  Campanha  nas 

escolas. 

- Duas Cartas de Apresentação Campanha Nacional da ENEBio, uma mais informativa 

lançada um mês após o CONEBio, na qual a AN ficará responsável, e a segunda mais 

aprofundada tirada no seminário que será lançada até 15 dias depois;  UFMT 

-  Levar  a  campanha  para  os  espaços  que  a  ENEBio  intervém (Encontros,  FENEX, 

Cursos de Formação) OK

- No ENEB trazer a proposta de uma semana para discussões sobre campanhas a ser 

realizada pelos cocadas para as localidades. Indicativo dia do biólogo – talvez um bio na 

rua

- Cine-debate: Exibição de um filme que consiga abordar o tema da formação ampla do 

biólogo. Sugestão para ser usado na SNM e colocar na carta convocatória da SNM. 

Encaminhada para o Seminário da Campanha Nacional. – a ser avaliado na atividade do 

dia 3/9



Financeiro 

- Tentar garantir a impressão de materiais da campanha nas gráficas das universidades 

localmente. OK 

- Socializar na lista de e-mail da ENEBio modelos de projetos de financiamento. A UEL 

enviará  modelos.  A  AN  será  responsável,  conjuntamente  com  os  COCADA’s,  por 

enviar projetos de financiamento para os órgãos de fomento, sindicatos, entre outros. 

-Projetos:  mapear  mais  organizações  para  as  quais  poderíamos  mandar  projetos  de 

financiamento. 

Anexo 2:


