
 

 

 

 

Relatoria do III Seminário de 

Planejamento Estratégico – SPE e 

XXVIII Conselho Nacional – CONEBio  

 

 

Entidade Nacional de Estudantes de Biologia  

Salvador/ Bahia 



 

 

Os III Seminário de Planejamento Estratégico 

– SPE e XXVIII Conselho Nacional – CONEBio 

ocorreram entre os dias 25/11 e 01/12 de 2013, na 

Universidade Federal da Bahia. As seguintes 

escolas estiveram presentes, na figura dos e das 

respectivas militantes: 

 

 Universidade Jorge Amado (UNIJORGE) – Rebeca. 

 Universidade Federal da Bahia – Campus de Salvador (UFBA – 
SSA) – Ian, Lost, Ney, Ádria, Dea e Lídia. 

 Universidade Federal da Bahia – Campus de Vitória da Conquista 
(UFBA – IMS/CAT) – Paolla e Grasy 

 Universidade Estadual do Sul da Bahia – Campus de Vitória da 
Conquista (UESB – VCA) – Tathi 

 Universidade Federal de Uberlândia – Campus de Uberlândia 
(UFUberlândia) – Ivo e Emanuel. 

 Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Tiagão, Clara e Dory 

 Universidade Federal de Sergipe – CALB (UFS - Biologia) – Kelvyn, 
Cané, Thalyta e Cecília. 

 Universidade Federal de Sergipe – CALECO (UFS - Ecologia) – 
Stênio. 

 Universidade Federal de São Carlos – Campus de Sanca (UFSCAR – 
Sanca) – Julie. 

 Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) – Bruno. 

 Universidade Federal de Alagoas (UFAL) – Anita e Leo. 

 Federação dos estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) – Lucas. 

 Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal 
(ABEEF) – Cynthia. 

 

  



 

 

Programação apresentada pela C.O. - 

III Seminário de Planejamento Estratégico – SPE (em vermelho) 

XXVIII Conselho Nacional – CONEBio (em verde) 

 

 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 

 Café Café Café Café Café Café Café 

Manhã Chegada Análise de 

Conjuntura 

Patriarcado 

e Feminismo 

Questão 

Racial/ 

Negritude 

Espaço 

Campanha + 

GTP’s 

Avaliação 

AN 
Estatuto 

e Carta 

 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Tarde Mística de 

abertura/ 

Metodologia 

Análise de 

Conjuntura 

Histórico 

ME 

Questão 

Energética/ 

Ambiental 

Avaliação 

ENEB 

Planeja. 

AN 

Avaliação

/ Encerra. 

 Janta Janta Janta Janta Janta Janta Janta 

Noite Cultural Conjuntura 

ENEBio 

Reforma 

Universitária 

Via 

Campesina 

Encaminha. 

ENEB 
CC 

ENEB 

Partiu! 

 

Facilitadoras e facilitadores do SPE - 

 Análise de Conjuntura - Mário Neto – Associação de Advogados dos 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR) 

 Conjuntura ENEBio - Tiagão – Articulação Nacional 2012-2013 (AN-ENEBio) 

 Construção histórica do Patriarcado e Feminismo - Maíra Guedes – Marcha 

Mundial das Mulheres 

 Histórico do Movimento Estudantil - Elen Rebeca – Diretora de Universidades 

Públicas da União dos Estudantes da Bahia (UEB) 

 Reforma Universitária - Elen Rebeca – Diretora de Universidades Públicas da 

União dos Estudantes da Bahia (UEB) 

 Questão Racial/ Negritude - Gabriel Machado e Patrícia Chaves – Campanha 

Reaja ou será morto, Reaja ou será morta! 

 Questão Energética/ Ambiental - Moisés Borges – MAB e Via Campesina Brasil 

 La Vía Campesina - Moisés Borges – MAB e Via Campesina Brasil 

 

  



 

 

Após a discussão entre os presentes, a programação foi modificada e ficou da 

seguinte forma: 

 

 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12 

 Café Café Café Café Café Café Café 

Manhã Chegada Análise de 

Conjuntura 

Patriarcado 

e Feminismo 

Questão 

Racial/ 

Negritude 

Espaço 

Campanha + 

GTP’s 

Avaliação 

AN 
Estatuto 

e Carta 

 Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço 

Tarde Chegada Análise de 

Conjuntura 

Histórico 

ME 

Questão 

Energética/ 

Ambiental 

Avaliação 

ENEB 

Planeja. 

AN 

Avaliação

/ Encerra. 

 Janta Janta Janta Janta Janta Janta Janta 

Noite Mística de 

abertura/ 

Metodologia 

Conjuntura 

ENEBio 

Reforma 

Universitária 

Via 

Campesina 

Encaminha. 

ENEB 
CC 

ENEB 

Partiu! 

 

 Análise de Conjuntura -Maíra Guedes – Marcha Mundial das Mulheres e 

Lenílton Barbosa – Consulta Popular 

 Conjuntura ENEBio -Nóis! 

 Construção histórica do Patriarcado e Feminismo - Maíra Guedes – Marcha 

Mundial das Mulheres 

 Histórico do Movimento Estudantil - Elen Rebeca – Diretora de Universidades 

Públicas da União dos Estudantes da Bahia (UEB) 

 Reforma Universitária -Naiara Aguilera – EXNEEF e Levante Popular da 

Juventude e Naiara Luttigards – Coletivo Contra Corrente 

 Questão Racial/ Negritude - Gabriel Machado e Patrícia Chaves – Campanha 

Reaja ou será morto, Reaja ou será morta! 

 Questão Energética/ Ambiental - Moisés Borges – MAB e Via Campesina Brasil 

 La Vía Campesina -Cícero Araujo  –MST e Via Campesina Brasil 

  



 

 

Análise de conjuntura  

Maíra Guedes – Marcha Mundial das Mulheres 

 

O facilitador que estava previsto na programação inicial teve problemas a 

resolver, informando à C.O. um dia antes. Dessa forma, foi convidada Maíra 

Guedes, do Núcleo Negra Zeferina da Marcha Mundial das Mulheres, que 

participara previamente da elaboração da análise da conjuntura a ser 

explanada no CONEBio. 

O espaço começou com um relato realizado por um porteiro terceirizado, 

trabalhador da UFBA, que não quis se identificar: 

Porteiro terceirizado, trabalhador da UFBA – A terceirização tem tomado 

conta de quase todos os setores da universidade, precarizando cada vez mais 

as relações trabalhistas e reduzindo direitos. O sindicato que se propõe apenas 

a representar, não viabiliza a participação da categoria e sub-utiliza seu 

potencial associativo para a luta. Além disso, há uma enorme dificuldade de 

mobilização da categoria, muito mais por medo da repressão com a perda do 

emprego, do que por vontade de lutar. Ainda, há um tipo de inferiorização e 

preconceito da categoria dos terceirizados por parte dos concursados, devido 

ao fato dos terceirizados e terceirizadas, diferente dos e das concursadas, não 

serem “patrimônio” da universidade. Venho aqui pedir força aos estudantes, 

para que nos ajudem a dar maior visibilidade à nossa luta, na garantia dos 

nossos direitos enquanto trabalhadores, engrossando as fileiras da luta de todo 

o povo em unidade. 

Maíra (Marcha Mundial das Mulheres – Núcleo Negra Zeferina) – De início, 

é fundamental refletir sobre a estratégia da ENEBIO e seu objetivo. A partir daí, 

poderemos planejar até onde podemos e teremos que ir enquanto entidade. 

Afinal, “Barco que não sabe a que porto se dirige, qualquer vento carrega”. E a 

análise da conjuntura é essencial para traçarmos nossa estratégia a partir da 

realidade concreta. 

A conjuntura tem mudado nos últimos anos no país e, minimamente, 

está se falando mais de política; a vontade das pessoas de mudar o mundo 

aumentou. Para mudar a sociedade como um todo, considerando sua 

estrutura, devemos lutar e acabar, por exemplo, com o agronegócio, a fome, o 

patriarcado (que se expressa no machismo), o racismo, a propriedade privada, 

desvalorização e desapropriação dos valores populares e tradicionais, etc. E, 

para isso, não há possibilidades de conciliação de classes. Por isso, no 

pensamento da conjuntura, precisamos nos fazer algumas perguntas: 

 



 

 

• Qual a correlação de forças na luta de classes hoje? 
• O que queremos construir e destruir?  
• Quem são nossos inimigos? 
• Com quem podemos nos aliar taticamente? E estrategicamente? 

 
É comum nas análises, delimitar a luta de classes apenas utilizando o 

elemento do governo, desconsiderando a totalidade da luta de classes, no 

caráter mais geral e amplo que ela se dá. É o Estado que se configura como 

instrumento de dominação da classe burguesa, entendendo que ele se 

diferencia do governo. O governo é apenas uma parte do Estado e que deve 

sempre ser disputado. Além disso, é o reflexo do acúmulo de forças e da 

correlação de forças na sociedade. Nos anos 70 e 80, a América Latina estava 

passando por um momento de efervescência política, com diversas ditaduras e 

com a classe trabalhadora organizada em torno da luta política do povo pelo 

poder, essencialmente anti-imperialista. Naquele momento, havia clareza por 

parte da esquerda de quem é o inimigo, o que unificou a esquerda por muito 

tempo. Nesses períodos, os setores beneficiados pelo imperialismo no Brasil 

cresceram vertiginosamente, como a consolidação do PMDB e a distribuição 

das grandes emissoras para grandes conglomerados políticos, por exemplo. 

Na América Latina, houve durante muito tempo, a unificação da esquerda de 

alguns países na luta contra o inimigo comum, que foi a ALCA. Na década de 

90, com a crise da esquerda mundial refletida na queda do muro de Berlim, no 

fim do Leste europeu, por exemplo, a esquerda mundial sofre um grande golpe 

ideológico. No Brasil, a década de 90, sobretudo durante o governo FHC, foi de 

perdas de direitos trabalhistas, criminalização dos movimentos sociais, 

precarização do trabalho (o telemarketing, por exemplo, se apresenta como 

alternativa para a juventude até esse momento), etc. Toda a esquerda se 

aglutina em torno do projeto do PT e de colocar Lula no governo, com a 

metassíntese “Lula-lá”. Entretanto, o PT, na figura de Lula, chega ao governo 

apenas em conjunto com uma frente ampla composta por diversos setores 

direitistas e conservadores, montada para as eleições. E nesse sentido, se 

coloca o modelo neodesenvolvimentista, que apresenta algumas 

características econômicas semelhantes ao neoliberalismo, mas que, em 

termos de perdas e conquistas para a classe trabalhadora, é mais vantajoso 

que o modelo neoliberal ortodoxo de FHC. Foi o que a soma das forças 

acumuladas nas extremidades antagônicas do cabo-de-guerra da luta de 

classes (classe trabalhadora – classe burguesa), resultando na correlação de 

forças em disputa mais favorável à direita, pôde expressar no governo federal. 

Atualmente, esses dois modelos são os únicos em disputa real na sociedade e 

o projeto vindo da classe trabalhadora não está colocado nessa disputa ainda. 

Com as manifestações de junho, esses projetos foram disputados na rua. Para 

colocarmos um novo projeto de sociedade em disputa, de fato, não apenas nas 

idéias e disputas dentro da esquerda militante, precisamos construir força e 

base social para esse projeto e que ele seja capaz de enfrentar o imperialismo, 



 

 

a burguesia interna e alterar a correlação de forças. Se o projeto não tem força 

social, ele não existe, é apenas uma boa ideia, mas que não pode e não vai dar 

respostas à sociedade. O PT abandonou o Programa Democrático Popular 

(PDP) e não vai fazer as reformas de base, estruturais; isso está claro, já que o 

programa depende do enfrentamento com a burguesia interna, que é aliada ao 

PT nessa frente ampla que carrega o modelo neodesenvolvimentista, dirigindo-

a. 

Ramon (estudante de Letras – Coletivo Contra Corrente) – A crise que tem 

mais me afetado é a questão dos terceirizados. As relações sociais e 

trabalhistas foram profundamente alteradas com a implantação do modelo 

toyotista de produção, com o trabalho de diversos setores feitos por cada 

trabalhador e trabalhadora. E isso se expressa na realidade com a 

precarização da vida e do trabalho e desorganização da classe trabalhadora, 

como colocado pelo trabalhador terceirizado da UFBA que, inclusive, não pôde 

se identificar. Também se expressa no individualismo social e dos seres 

humanos. A própria perspectiva de “saber trabalhar em grupo” não envolve as 

relações humanas, mas sim a possibilidade de fazer a empresa crescer, etc. 

Ivo – A conjuntura brasileira só pode ser percebida a partir da leitura da 

conjuntura internacional. Quais são os elementos que moldam a entrada 

dessas políticas no Brasil? O trabalhador hoje tem mais dificuldade de se 

organizar, devido aos problemas da demissão. Outra marca do toyotismo é a 

manutenção de um “núcleo duro” pensando o trabalho e outro, móvel, que é 

volante e, por isso, garante os baixos salários, exército de reserva, etc. A crise 

do capitalismo de 2008 e atual é uma crise política, econômica e militar. A 

queda de 11 governos na Europa durante os últimos anos é mais uma prova. O 

imperialismo tem encontrado dificuldades em se inserir em alguns países como 

a Síria, por exemplo. O banco mundial, o FMI são setores econômicos, mas 

que formulam política, como as políticas para educação, por exemplo. E as 

formas de implementação dessas políticas são feitas pelos governos e, no 

Brasil, o governo do PT é uma dessas ferramentas de implementação dessas 

políticas. O aliado para implementar as políticas do BM, auteridades, 

investimento do tesouro nacional, é o governo. Senão vamos só caracterizar o 

capital financeiro como inimigo e não vemos o governo como seu aliado de 

implementação. 

Leo – O capital traz grandes contradições que deságuam nas suas mais 

diversas crises. Quando o capital atinge o patamar global, chegamos a sua 

crise estrutural. Portanto, a crise cíclica é diferente da crise estrutural que tem 

se dado, por conta da sua expansão e globalização. No Brasil, nos anos 80 e 

90, a implementação do neoliberalismo foi a forma de salvaguardar o capital 

estrangeiro. O governo de FHC foi a expressão da implementação desse 

projeto. Com o governo PT, que se diz dos trabalhadores e com o discurso 

contra esse projeto, mas que continua implementando a mesma política. 



 

 

Portanto, o governo é mais um elemento que auxilia na manutenção desse 

sistema. E para uma sociedade sem opressões, necessitamos que não haja 

mais governo para garantir a implementação das políticas neoliberais. 

Ramon – Para além de uma social democracia que estava colocada na 

Europa, Florestan Fernandes trouxe a concepção de que o capitalismo no 

Brasil não era desenvolvido. O PDP do PT se baseava na luta institucional e de 

massas para se fazer o processo revolucionário. Vários estudiosos têm 

demonstrado que essa análise estava defasada. Virgínia Fontes demonstra 

como o capital no Brasil era desenvolvido ao ponto de não precisarmos afirmar 

que havia tarefas democráticas em atraso. Quanto mais rico o país é, mais 

pobreza ele tem. 

Ivo – O PT não abandonou o programa de 89. Ele está implementando o que a 

burguesia permite ele implementar. Não é caracterizando o capital como 

inimigo e o papel do governo nesse sentido que vamos fazer reformas 

estruturais porque eles estão aliados. Com a nova conjuntura da resposta dos 

trabalhadores, ficou-se claro que o processo de transformação não vai se dar 

aos passos. Não dá pra esperar o capitalismo se desenvolver para uma 

revolução socialista ser implementada. No Egito, essa mesma teoria de 

reformas institucionais foi colocada com a derrubada do primeiro governo e 

aconteceu o mesmo que acontecia antes. Por isso, o governo foi derrubado 

novamente. É necessário fazer um balanço do governo PT, quando falamos do 

mensalão não é com o mesmo discurso da direita, por exemplo. O PT é um 

partido fisiológico da lógica da direita. Ano que vem estaremos em um estado 

de exceção com a Copa. Reforma universitária ordenada pelo BM, temos que 

nos atentar, pois a verba não vem mais para ingressantes e sim para egressos. 

Na UFU, vamos perder 7 milhões. O governo do PT está alinhado com a 

política dos organismos internacionais. O debate da corrupção feito pela 

esquerda é para colocar apenas que o PT é um partido fisiológico da ordem 

burguesa. Todo o programa do PT foi seguindo o BM e o FMI.  

Ian – Tudo o que vocês falaram é a expressão da realidade e não podemos 

nos furtar dela, temos que ir atrás do que se efetivou, como em Cuba. Para a 

revolução triunfar em Cuba, foi feita uma aliança com a burguesia interna, sob 

o comando irrestrito da classe trabalhadora organizada, que ilustrativamente 

“segurava as rédeas” e por isso não cedeu a conciliações.  

Essa é uma diferença fundamental, mas me parece que ainda não foi 

captada: o governo federal hoje é dirigido por uma frente ampla 

neodesenvolvimentista, que tem na sua direção, sobretudo, a burguesia 

interna, aglutinada no PMDB, por exemplo; basta observar a composição do 

Congresso e seus feitos. Portanto, o governo federal, muito embora tenha 

enquanto cabeça exposta o PT na figura da presidenta Dilma, não reflete as 

vontades do PT. Afinal de contas, a luta de classes não se move apenas por 



 

 

vontade, senão já teríamos feito a Revolução, pois somos a imensa maioria. É 

preciso ter força social organizada para puxarmos cada vez mais a corda do 

cabo-de-guerra à esquerda, é preciso influenciar mais que a Rede Globo, é 

preciso ter força. Se não temos força organizada e expressão efetiva na 

sociedade, como vamos tomar o poder e principalmente o manter sob o nosso 

comando? Temos que aprender a colaborar, acumular forças de modo a 

melhor posicionar os trabalhadores quando eles e elas perderem a paciência. A 

burguesia interna está dentro e dirige a frente neodesenvolvimentista, integrada 

também pelo PT, e essas contradições do governo são reflexo desse quadro.  

 

Para se chegar a uma nova sociedade na ciência marxista, temos que 

alterar a correlação de forças com trabalho concreto, e isso passa por um 

diálogo sem distanciamento da realidade com o nível de consciência das 

massas, sempre a avançar; pois quem não tem o que comer, só tem ouvidos 

para a fome, e geralmente não consegue escutar o discurso rebuscado da 

ciência marxista que aprendemos na Universidade, porque seu estômago não 

deixa. Aliás, só a burguesia poderia afirmar que já avançamos nas reformas 

democráticas, uma vez que a democracia que temos no Brasil, além de 

meramente representativa, insere apenas uma minoria rica da população nas 

decisões que dizem respeito à vida do povo; ou seja, configura-se nada menos 

como uma ditadura da burguesia. Na perspectiva da democracia do povo, não 

avançamos nas reformas democráticas, pois a reforma agrária não acontece, a 

reforma tributária está muito longe, o caos impera nas cidades, a saúde cada 

vez mais tomada pela morte, a educação orientada pelo projeto de dominação 

burguesa, etc. O congresso comandado pelas grandes empresas dita o que 

será da nossa vida e, nessas condições, nossa participação na tomada do 

poder se resume ao nosso necessário, mas ainda ínfimo voto, dada a escala 

de poder. 

Por isso a importância de contribuirmos, sobretudo com a vida das 

pessoas. Enquanto nos preocupamos apenas em agitar uma ciência para as 

massas, quase que falando em mandarim, quem influencia a classe 

trabalhadora é a burguesia e não as classes populares organizadas, pois 

agindo dessa maneira, o erro é certo, ao passo que não conseguiremos o 

diálogo, muito menos a influência e construção de força para honrar as nossas 

falas insufladas. 

Maíra – O importante é decidir pelo que devem lutar os e as trabalhadoras do 

Brasil e quais seriam bandeiras revolucionárias e sem contradições. Quais são 

os espaços em que a ENEBio vai estar para ajudar os trabalhadores? Quais 

são as bandeiras essencialmente revolucionárias? Fundamental entender o 

papel do PT, porque se para vocês o PT é a direita, ela sempre o enxergou 

enquanto inimigo e isso está evidente na perseguição incansável 



 

 

protagonizada pela Rede Globo e suas denúncias freqüentes ao Partido dos 

Trabalhadores.  

Nenhuma revolução foi feita sob a bandeira do socialismo ou 

comunismo. E para isso, devemos pensar as tarefas revolucionárias partindo 

da classe explorada, como as mulheres, os negros, etc. As tarefas 

essencialmente socialistas feitas por análises de setores da esquerda terminam 

sempre caindo no PDP, mas a maioria desses setores se importa mais em se 

construir na negação, negando o PDP, o PT, tudo à sua volta, porém se 

esquecendo de diferenciar-se pelo trabalho, pelo exemplo pedagógico da 

superação do que se enxerga enquanto equivocado, compreendendo acima de 

tudo que todas e todos estamos sujeitos a erros e cabe aos companheiros que 

os enxergam, ajudarem na sua superação coletiva. A esquerda tem de passar 

a se enxergar também como um todo, sem divisões fratricidas que impedem o 

nosso avanço em unidade na ação. O PT e o PSDB são diferentes em 

essência e a direita brasileira é tão conservadora que se nega até mesmo a 

não ter pequena parte do poder, que é o governo, pois na prática, é ela quem 

tem o dirigido, através da frente neodesenvolvimentista; além de conservadora, 

a direita parece ter mais noção de unidade do que a esquerda brasileira, pois 

sabe se aproveitar muito bem das nossas frações, incide efetivamente nas 

nossas fraquezas unitárias, mas mantém a guarda da sua unidade garantida. 

Lost – O governo expressa apenas a correlação de forças da sociedade. 

Temos que sair da análise maniqueísta de que ou é governista ou não é. 

Temos que entender a realidade como contraditória. Mesmo sendo um governo 

com base social caracterizada amplamente pela classe trabalhadora, não tem 

força pra pautar medidas mais progressistas. É preciso ter a clareza de que 

isso só é possível com força social organizada. Para tal, o primeiro passo é 

agitar pautas imediatas para avançar o processo de consciência do povo e 

politizar as massas no sentido da organização para a tomada do poder. 

Anita – A tendência da queda da taxa de lucro está colocada por essa crise do 

capital globalizado. E, por isso, o capital tem essa necessidade de se 

fortalecer, acirrando as contradições sociais e retirando cada vez mais direitos. 

As frações da esquerda no Brasil tem objetivos diferentes.  

Cynthia – Não há etapismo na revolução e isso está claro para vários setores 

da esquerda. Não devemos ser dogmáticos com a revolução. Não se faz 

revolução agitando socialismo e/ou comunismo e isso é se distanciar da classe 

trabalhadora, que é quem deve ser o motor da revolução.  

Cané – Os processos revolucionários tiveram sempre suas contradições em si 

e para si. A polarização que tem se colocado na ENEBio é positiva no sentido 

de acumularmos para a entidade avançar. E qualquer organização deve fazer 

autocrítica para avançar. O estrelismo é um desvio do M.E., pois nenhum é 

mais bonito ou mais revolucionário que outro. Para avançarmos, devemos 



 

 

seguir no ciclo organização – formação – luta. Além disso, estreitar os debates 

categóricos dentro da entidade. 

Ivo – Precisamos, para entender o debate, fazer a análise do que ocorreu e 

ocorre em Cuba e Venezuela. As pautas têm que ser colocadas sempre em 

consonância com a classe trabalhadora. Na própria Venezuela, com a 

correlação de forças existente lá, deveria-se ter avançado mais. Em Cuba, a 

última medida do governo foi abertura capitalista das relações comerciais. Com 

a conjuntura polarizada da ENEBio, nunca teremos acordo para as pautas de 

entidade. 

Ramon – Nossas pautas são as pautas colocadas dentro do PDP. Não se agita 

o socialismo. O PT faz apenas agitação, sem fazer a propaganda e busca 

conciliação de classes. A crítica ao PDP não esta só nas suas alianças, mas 

em todo o seu projeto. Certas palavras chaves da classe proletária não podem 

ser compartilhadas com a classe burguesa 

Lucas – A agorecologia deve ser uma pauta agitativa da entidade, a ser 

propagandeada, entendendo que quem faz agroecologia não é universitário 

apenas, mas povo organizado.  

Tathi – A direita é muito unificada e trabalha para quebrar a esquerda. A 

esquerda tem os mesmos objetivos estratégicos e são pautas que unem a 

classe e por isso, devemos avaliar como as diferentes visões da esquerda 

podem somar num processo de construção da unidade para a mudança da 

sociedade. 

Julie – Temos que avaliar como positivo esse debate realizado da forma como 

está se dando, às claras e sinceramente, e como isso acumula para a entidade 

a médio prazo. Existem diferentes análises, mas não estamos avançando em 

como e onde a gente faz esses debates. Há a necessidade de debater, mas 

esses espaços devem ser bem pensados metodologicamente, estruturalmente 

e onde vão acontecer. Senti necessidade de um espaço para aprofundar a 

questão sobre as manifestações de junho. Em São Paulo, a direita “deu um 

pau” na esquerda organizada e eles ficaram sem saber o que fazer. E isso 

refletiu no recuo da esquerda paulista. 

Anita – A estratégia não é a tomada do poder, ela é uma tática para um 

objetivo que é a superação da sociedade de classes. O PDP não é antagônico 

com o projeto neoliberal que vem sendo desenvolvido. Uma coisa deu abertura 

para que a outra acontecesse. O papel da esquerda, desde a revolução russa, 

aliado ao papel da direita provocou a repulsa do povo à esquerda organizada 

no Brasil. 

Maíra – O ME é cíclico, mas é muito importante e ainda é formador de quadros. 

Para avançar enquanto entidade, a ENEBIO deve sempre pautar a unidade e a 



 

 

cirticidade no sentido de avançar, e não de destruir para se autoconstruir. Por 

isso, o plebiscito popular pela constituinte exclusiva e soberana para a reforma 

política, na tentativa de garantir uma unidade programática da esquerda, surge 

como um grande apontamento. A partir daí, a discussão deve se dar com o que 

pode-se propor para a entidade, no sentido de avançar para a luta do povo. A 

concretude da luta se dá na rua e a direita disputa tudo, inclusive as ruas, e é lá 

que devemos estar. 

 

No turno da tarde, o debate continuou, facilitado por: 

Lenílton Barbosa (Leno) 

Consulta Popular 

Leno – Cita Carlos Marighella: “O essencial na revolução é a questão do 

poder”.  

Lutadores e lutadoras do povo têm de ter uma análise concreta da 

conjuntura. Diversos fatores vieram dando sinais da mudança da conjuntura, 

como, por exemplo, o número de greves crescente, como um dos principais 

sinais do reascenso das lutas de massas. Isso indica uma alteração de caráter 

e qualidade da luta de classes.  

Sobre a questão das mobilizações de junho, observando os aumentos 

de greve no Brasil, a qualquer momento poderíamos ter o reascenso das lutas 

de massas. E foi o que ocorreu. Estamos numa transformação da qualidade de 

lutas no Brasil, estamos reiniciando o processo que pode vir com um ascenso 

das lutas.  

A história pode ser metodologicamente dividida em ciclos de luta que 

variam de intensidade. O último reascenso de lutas no Brasil, nos anos 80, de 

forma geral, desembocou toda a esquerda na luta pela chagada do PT ao 

governo: o ciclo onde se formaram PT, CUT, etc. Caracterizado por um 

momento de perda de direitos, em conseqüência ao regime ditatorial. A 

passagem da ditadura para a democracia foi controlada pela direita.  O PT 

passou por uma reorganização, perdendo agrupamentos internos, um período 

de descenso, fragmentação da esquerda e surgimento de novas organizações 

de esquerda. Com a eleição do PT e seu consequente abandono do PDP, e 

como reflexo do descenso, a esquerda se fragmentou, gerando grande 

desgaste. Em junho, quando explodiram as manifestações, esse desgaste foi 

sentido na inexistência de referência em organizações de esquerda, com 

grande disputa pela direita e pelas elites do povo na rua. Primeiro veio a 

criminalização, depois desculpas da mídia e “apoio”, para mais tarde as pautas 

se difundirem e se desorganizarem.  



 

 

As mobilizações massivas e espontâneas sem capacidade de 

organização têm possibilidades ínfimas de alterar estruturalmente a sociedade. 

Seu caráter espontâneo é importante para lançar as massas à luta, mas sem 

um projeto estratégico orientando o rumo do processo, o levante das massas 

termina morrendo. O papel das organizações de esquerda, numa mobilização 

espontânea que tem tendência de negar a organização, é também de lutar 

contra isso e demonstrar a necessidade de ferramentas de organização da 

classe. As organizações são necessárias e instrumento histórico de luta da 

classe trabalhadora, não podemos nos conformar com o grito das 

manifestações de “fora organizações”, pois elas são fundamentais para a 

tomada do poder.  

Existe um setor da classe trabalhadora que está se colocando em cena 

agora e temos que disputar essas pessoas. É importante compreender qual a 

força do nosso inimigo e qual a força das organizações de esquerda; conhecer 

nossas fraquezas, virtudes, etc. A análise de conjuntura utilliza um método de 

análise da realidade, o materialismo histórico dialético, pois ao exercitarmo-no, 

criamos as condições para intervirmos na realidade, transformando-a.  

A conjuntura do Capitalismo na America Latina é de hegemonia política, 

cultural e militar do imperialismo. A crise estrutural do capital possibilita a 

mudança da estrutura organizativa da sociedade. Percebe-se uma polarização 

do mundo China x USA. No Brasil, entre o modelo defendido pelo PT, chamado 

de neodesenvolvimentismo, e o do PSDB, neoliberal ortodoxo, os e as 

revolucionárias devem se posicionar e dar respostas à sociedade, entendendo 

as contradições que se colocam para ela.  

O caso do mensalão e a forma como foi conduzida significou uma 

derrota para a esquerda do Brasil e vai se expressar futuramente, 

principalmente pautado pelo debate moralista e projetando a figura de Joaquim 

Barbosa, que está saindo como cara pública da ética e tem um projeto de 

sociedade e nação reacionário. O neodesenvolvimentismo não nega o 

imperialismo, mas tende a desenvolver sua burguesia interna mais do que o 

neoliberalismo. Com a crise estrutural, a tendência de saída da crise pelos 

capitalistas é o loteamento do Brasil, crescimento da política energética, etc. A 

burguesia interna não é contra o imperialismo em si, mas lutam pela elevação 

do seu patrimônio, ao passo em que vivemos num capitalismo dependente, o 

qual, em alguns momentos, pode fazer com que a burguesia interna perca mais 

do que ganhe, colocando-se eventualmente, portanto, contra o império. 

Há, na América Latina, o projeto pró-imperialista, materializado em 

propostas como a ALCA, onde haveria a flexibilização do câmbio e fragilização 

da economia brasileira. Dirigido pelos EUA, com representações nos governos 

da Colômbia e México. Há também o projeto da ALBA, liderado pela Bolívia, 

Venezuela e Cuba, que procura construir uma alternativa de Projeto Popular 



 

 

para o povo e construção de força social, horizonte estratégico pensado pela 

Via Campesina, pensando a política da América Latina.  

Nós, da esquerda, temos que nos preparar para o que está por vir, 

fazendo uma autoavaliação a fim de que, a partir disso, a esquerda dispute a 

sociedade efetivamente e como um todo, em unidade. O plebiscito popular se 

coloca como uma alternativa de buscar a unidade entre a esquerda, fazendo 

trabalho de base, formando e atuando na realidade concreta.  

Bruno – É importante trazer os pontos para compreendermos as diferentes 

análises. A culpa das mazelas não é apenas do governo, nunca reduzimos a 

isso. Os momentos de análise de conjuntura são fundamentais para a entidade 

e talvez não seja o mais correto para esse momento já colocar 

encaminhamentos, já que é um momento inicial dessa análise e temos apenas 

um facilitador. Sobre a questão internacional e sua crise estrutural, com a 

reestruturação do capitalismo, o papel do Estado varia de país para país. O 

estado termina se isentando dos gastos públicos e abrindo demanda para a 

iniciativa privada e os bancos. O papel do Estado atualmente para nosso país é 

se isentar dos papéis de políticas públicas. As mobilizações vieram da pauta do 

transporte, diante desse ataque brutal de perda de direitos e diante do PT que 

não cumpriu com o que era esperado. A crise pra classe trabalhadora se reflete 

na classe trabalhadora multifacetada, subemprego, dificuldade de 

reconhecimento da classe trabalhadora enquanto classe. As mobilizações de 

junho começaram com reconhecimento da pauta, que era o transporte, depois 

indo para pautas gerais e estruturais. O PT teve um papel fundamental na 

diminuição da consciência da classe trabalhadora, onde se colocou como 

alternativa de esquerda, traindo essa classe que o elegeu. A população crisou 

com a representatividade que está colocada e as velhas práticas da 

organização política. Como faremos para alterar essa ideia na base da 

ENEBio? 

Ivo – No espaço da manhã faltou um debate mais aprofundado sobre o 

surgimento do PT e do seu bloco histórico, como CUT, MST, reestruturação da 

UNE. O PT não implementou uma política radical e cooptou os movimentos 

sociais e centrais sindicais. Em junho, o rechaço a partidos e organizações foi 

também fruto desse processo. A própria CUT se moveu muito timidamente 

nesse período, com 2 paralisações tímidas e sem diálogo com as bases. O 

ciclo do último período está se acabando e temos que fazer uma análise desse 

novo ciclo que vem surgindo e, se não tivermos atentos sobre essa mudança, 

vamos deixar o momento passar novamente. A Via Campesina não é um bloco 

único. O MST foi um exemplo de anti-governo durante FHC, mas porque não é 

agora no governo PT, um governo que não fez nenhum reforma agrária? 

Ramon – Existem análises de conjunturas diferentes e isso faz com que 

entendamos as tarefas prioritárias de maneiras diferentes. Concordo que o 



 

 

Brasil se coloca como capital dependente e desponta como grande economia 

política no sentido mundial. Alguns elementos colocados no Brasil estão sendo 

colocados em outros países, como o bolsa família no Japão, então há de se 

analisar se realmente estamos colocando o PDP no Brasil; eu acho que não. A 

esquerda estava sim nas manifestações de junho, inclusive conquistando 

vitórias. Se em 5 anos nos anos 80, com correlação de forças desfavorável, foi 

possível construir força com a criação da CUT, PT e MST, é necessário 

realmente essa correlação de forças para construir os instrumentos da 

mudança? 

Ian – Há grande dificuldade em agitar e propagandear para grandes massas, 

além de tudo a esquerda atual nunca experimentou grandes lutas de massas. 

Mas as manifestações de junho foram importantes para a percepção do povo 

de que, se colocando em luta e na rua, pode-se mudar a estrutura da 

sociedade. Mesmo assim, com todas as dificuldades, em Salvador, o Levante 

Popular da Juventude (LPJ) conseguiu garantir uma agitação mínima que criou 

referência ao redor da organização da sua batucada, minimamente. Sabe-se 

que o PT pecou na propaganda, na politização, e isso é uma critica que 

fazemos, já que na Venezuela, por exemplo, cada vitória do povo é agitada e 

propagandeada como vitória da revolução bolivariana. A CUT abandonou o 

trabalho de base e isso é sabido, sua manifestação em julho não foi uma boa 

forma de dialogar, mas isso é reflexo do movimento sindical e de seu histórico 

de descenso. Há dois modelos em disputa de fato na sociedade, e temos que 

minimamente ter responsabilidade com o que traz alguns ganhos para a classe 

trabalhadora, que, atualmente é o modelo neodesenvolvimentista, o qual se 

contrapõe ao projeto neoliberal ortdoxo, mas permanece negligente às 

transformações estruturais da sociedade. Portanto, tenhamos cuidado e 

responsabilidade ao apontarmos para o neodesenvolvimentismo, pois embora 

o Projeto Popular nos posicione as bases estruturais para o aprofundamento da 

revolução e seja o que defendemos, é o neodesenvolvimentismo que tem dado 

respostas à vida do povo no plano real de suas vidas, por maiores que sejam 

as contradições. O que temos de fazer é trabalhar, acumular forças para 

reverter esse quadro e conformar um Projeto Popular para o Brasil da classe 

trabalhadora, como solução para os problemas do povo brasileiro não só na 

palavra, mas na ação. 

Cané – Muitas vezes vacilamos quando colocamos o termo cooptação. O MST 

tem 29 anos, é gigantesco e não há nenhum movimento de tanto tempo e que 

organize tanta gente na América Latina. O MST tem o vínculo com a base e é 

prematuro e perigoso não entendermos o caráter massivo, popular e 

revolucionário do movimento. Quem decide o caminho do MST não são os e as 

dirigentes, são os núcleos de família. Não avançamos no governo PT porque 

enquanto os camponeses eram mortos, os intelectuais não estavam lá.  



 

 

Bruno – Não há sentido defender o PT, sendo que ele representou diversos 

retrocessos para a classe trabalhadora. Para isso, aponta a auto-organização 

cada vez mais recorrente para avançar. A CUT está totalmente dentro do 

governo e não tem mais nenhuma representatividade entre as bases. Reforma 

Universitária é um projeto de universidade para atender as demandas do 

capital. A precarização do trabalho dos professores está colocada nesse 

projeto e temos dificuldade de polarizar com esse projeto. Com os alunos 

dentro da universidade, nosso papel é colocar todas as contradições desse 

projeto para essa classe. A corrupção está fazendo o povo ir pra rua e para 

isso devemos polarizar essa pauta e disputá-la, apontando a alternativa à 

esquerda. Não temos que ter dificuldade de negar o modelo 

neodesenvolvimentista. As pessoas estão comendo, mas bate uma crise e elas 

serão as primeiras a serem prejudicadas. Temos que ver a fragilidade desse 

modelo. 

Thales (estudante de Biologia da UFBA - CABio) – As manifestações de 

junho devem ser vistas com cautela. Pode ser traçado um paralelo com a 

ditadura, que começou com pautas únicas e muito é fomentado para as 

pessoas que estão inseridas, juntamente com o descontentamento com o 

governo e a referência nas forças armadas. Como muitas pautas estão em 

aberto, isso cria muita brecha para o que já aconteceu anteriormente. 

Lost - O MST tem uma grande base e que precisa de uma resposta concreta. 

Não dá para imaginar que a direção vai se abster de um processo tão 

importante e que fatalmente vai impactar diretamente na vida dessas famílias, 

como as eleições presidenciais. E que os dois modelos em disputa real (PT e 

PSDB) diferem no que tange à vida concreta e sentida no dia-a-dia de cada 

sem terra. Além disso, quando falamos de poder, é porque queremos sim o 

poder. Porque, como já dizia Marighella, a questão de revolução é a questão 

do poder. Queremos o poder para instalarmos a real democracia da maioria, 

face à ditadura burguesa atual, “democracia” de uma minoria. Obviamente, 

almejamos uma sociedade sem classes, mas vocês acham que, no momento 

de uma revolução e nos primeiros e longos momentos pós-revolução, a 

burguesia dominante aceitará tudo de bom grado? É obvio que não, é lógico 

que vai haver uma tentativa de contra-revolução e a classe trabalhadora 

organizada deve estar preparada com mão de ferro para conter esse processo. 

É ser muito ingênuo achar que as classes vão desaparecer da noite pro dia 

numa revolução. Não vão. E é nesse momento de tensão que a classe 

trabalhadora deve ter o poder nas mãos para garantir que o Estado temporário 

seja a representação da classe trabalhadora e não da burguesia, arrancando 

os privilégios da classe burguesa para que ela desapareça com o tempo e 

finalmente cheguemos a uma sociedade sem classes. 

Leno – Em 89, a conjuntura internacional era de descenso, com uma ofensiva 

neoliberal contra a classe trabalhadora, que foi sentida em toda a esquerda, 



 

 

inclusive no PT. A reestruturação produtiva impactou no processo de 

distanciamento das direções com as bases, assim como diversos fatores, como 

o desvio de diversos companheiros e companheiras, sintoma do descenso da 

luta de massas. Devemos lutar para que o PT esteja ao nosso lado na luta 

revolucionária, não podemos permitir que nada acumule para a direita. Os 

black blocks agem de forma equivocada porque são espontaneístas, não tem 

um projeto de sociedade e, nas suas ações mais agressivas, armam o 

judiciário contra a luta de massas, que, por sua vez, cria uma série de medidas 

para criminalizar ainda mais as lutas de rua, justificando sua repressão na 

contenção dos ditos “vândalos desordeiros”, antecipando-se à esquerda mais 

organizada. Temos que aproveitar essa democracia burguesa para acumular 

forças e estarmos preparados para o momento em que as massas se animam 

para a luta popular novamente. A alternativa que propomos vai além do PT. 

Anita – O PT esta há 10 anos no poder e não dá pra negar o processo de 

entrega ao neoliberalismo que foi realizado. A dita cooptação do MST sai dos 

movimentos do campo e dos trabalhadores rurais, com a implementação das 

políticas do PT para dentro do MST, causando grandes rupturas dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo.  

Ian – Há um déficit em como lidamos com a propaganda, que temos de sanar, 

incluindo a própria organização da esquerda para disputar e pautar as 

manifestações. O plebiscito vem nesse processo, apresentando-se como um 

instrumento de trabalho popular e retomada do trabalho de base, um método 

de formação política ao experienciar a ação na realidade, muito mais que 

apenas a urna – não menos importante - para depositarmos o voto na semana 

da pátria. Dessa maneira, garante-se a propaganda ao longo do processo 

formativo, casada com a agitação, uma vez que ambas não existem separadas, 

contribuindo, inclusive, para que as bases da ENEBio tragam o plano da 

política para as suas mãos e cada vez mais protagonizem as transformações 

rumo à sociedade que queremos, de maneira participativa, e não apenas 

representativa. 

Lost – Estamos caindo no debate apenas de governo e esquecendo o debate 

da disputa do Estado. As críticas devem ser feitas para apontar para a 

esquerda sempre. O debate que vem sendo feito do mensalão, puxado 

principalmente pela rede Globo, de forma moralista, não nos interessa. Porque 

o problema não está nos corruptos, mas sim nos corruptores. Trocando os 

candidatos, sem modificar o sistema, nada vai mudar, apenas corremos o risco 

de que muito mais políticos eleitos sejam da direita. Sem debater o sistema, 

não vai adiantar sair o PT, para voltar o PSDB. Pelo contrário, iria piorar ainda 

mais e, para ter certeza disso, é só perguntar para as camadas mais humildes, 

pros assentados, favelados, etc. Só que para colocar um outro projeto de 

sociedade na pauta, que não seja nem o do modelo neodesenvolvimentista 

nem o neoliberal ortodoxo, temos que construir força social antes, já que ele 



 

 

não vai sair do nada. Enquanto não conseguimos colocar esse projeto na 

sociedade e polarizar com os outros, quando chega o momento decisivo, temos 

que nos posicionar a favor de menores perdas para o povo brasileiro e 

conseqüentemente maiores possibilidades de avanço, infelizmente, pois é o 

que está colocado, dada a correlação de forças. Temos que canalizar a 

vontade de participação do povo na política. Nas manifestações de junho, a 

esquerda estava presente, é lógico, só que não tinha tanta influência no 

processo. Se ficarmos nessa visão idealizada, a burguesia vem e passa por 

cima, inclusive como fez no Chile no período de Allende. Óbvio que a utopia e 

o horizonte estratégico é uma sociedade sem classes, sem dominadores e 

dominados, mas isso não vem sem luta direta contra a burguesia. O plebiscito 

popular se coloca como uma alternativa de buscar a unidade entre a esquerda, 

fazendo trabalho de base, formando e atuando na realidade contra o nosso 

inimigo central. Ninguém vai fazer revolução sozinho e sozinha.  

Cynthia – Senti falta da discussão sobre o capitalismo verde e sua inserção 

nesse novo momento do capitalismo, com a apropriação dos recursos naturais. 

A ENEBIO e a ABEEF entendem que o debate que mais dialoga com as bases 

é o debate da formação profissional. A ABEEF tenta garantir uma organização 

dos engenheiros florestais formados que militaram na executiva. Além disso, 

com todas as contradições da Reforma Universitária, há o lado positivo a 

respeito da galera entrar na universidade. Ainda, a UNE tem um grande 

potencial de aglutinar estudantes, principalmente das particulares. A ABEEF 

não disputa a UNE, mas entende que essa relação deve ser pensada e não 

simplesmente ignorada. 

Julie – São Carlos também faz diversas críticas ao MST, à Via, ao MAB, etc., e 

isso é saudável. Mas todo movimento tem erros e equívocos. É um tiro no pé 

atacar uma organização que há tanto tempo se coloca em luta com a 

sociedade. Qual o sentido desse “tiro no pé” da esquerda em si mesma e quem 

ganha com isso? 

Emanuel – Florestan Fernandes falava sobre a proximidade necessária do 

estudante junto ao povo. O PT tem uma grande história de luta e acúmulo, mas 

ele não teve tanta influência quanto ele prometia cumprir na melhoria de vida 

da população trabalhadora. Isso não nos representa, inclusive com o REUNI, 

etc., apesar de ter avanços no sentido de ter mais pessoas na universidade, 

mas não tem o mínimo de política para garantir a permanência dessa galera 

que entra.  

Tathi – Não dá para fazer elocubrações sem analisar a conjuntura concreta. Há 

alguma divergência com o Projeto Popular, já que ele vem do povo, para o 

povo? Por que e qual a contra-proposta? 

Ivo – Seria dar tiro no pé se omitir do processo real que se coloca dentro do 

movimento e isso é não acumular para o avanço de consciência da população. 



 

 

A ENEBIO se dá apenas nas relações com as agrárias, de forma 

atropelada, desconsiderando as outras relações possíveis. O projeto popular é 

nacionalista, reformista e se dá em aliança com a burguesia, e daí vem muito 

da divergência. 

Lost – Quando a luta é contra o REUNI como um todo, termina sendo também 

contra o acesso e isso é um problema. A luta é pela permanência e por 

melhores condições dessa galera que está entrando. A ENEBIO não pode se 

isolar no mundo, imaginando que vamos fazer sozinhos a revolução. Por isso a 

importância das alianças, como com a Via, UNE e a construção do plebiscito. 

Só que enquanto se constrói a alternativa, as demandas concretas têm que 

exigir respostas que temos que dar.  

Bruno – A divergência nasce muito no bojo do PT e do entendimento de seu 

papel. A ENEBIO tem relações com a FEAB e ABEEF basicamente devido à 

composição majoritária dos seus militantes. 

Leno – Não dá nem pra falar de desvio de outros movimentos, pois sendo do 

M.E. é até vergonhoso, considerando o tanto de desvios que há no M.E. A luta 

de classes não é coisa fácil, os revolucionários constroem a revolução em 

conjunturas históricas determinadas e devemos ser mais humildes na relação 

da postura desses movimentos. O MST surgiu a partir da atuação política na 

realidade e traz muitos elementos para a nossa construção. Houve uma 

confusão entre Estado, governo e poder e isso complica a análise, quando não 

temos esses conceitos mais definidos. O Estado é instrumento de opressão de 

classe, construído historicamente, e vai se definhar quando as classes pararem 

de existir. Governo é expressão da correlação de forças na sociedade. Já que 

o PT não tem força social, não consegue colocar as pautas estruturais para a 

sociedade. Desde que tenhamos total controle da situação, e isso decorre de 

força organizada e acumulada no povo, devemos sim nos aliar com os setores 

médios e a burguesia interna (burguesia que não é nacionalista, é entreguista), 

para não nos isolarmos e para não sermos presas fáceis para o imperialismo. 

Sozinhos, seremos. O poder político não é o executivo, legislativo e judiciário, 

estes são parcelas do poder em que a classe trabalhadora está tendo um 

pequeno acesso nos últimos anos. O poder é o exército, são as armas. A 

política do PT expressa a base social em que está apoiado. A aliança só se dá 

com setores da direita quando a esquerda tem força pra pautar e dirigir a 

junção, a ser quebrada quando a esquerda definir, como aconteceu na 

revolução cubana e foi essencial para a vitoria da revolução, mas que não 

ocorreu nem ocorre na frente ampla do governo do PT. O Projeto Popular é o 

projeto que constrói a força social para a ruptura, com as pautas que a classe 

trabalhadora se identifica. A espontaneidade serve como primeiro passo para a 

consciência, apenas, e deve ser seguida pelo avanço da consciência da classe. 

  



 

 

Conjuntura da ENEBio 

As escolas inicialmente fizeram um repasse da conjuntura nas suas regiões e a 

construção da ENEBio nas suas respectivas escolas. 

UFMT - Perderam o CABio e construíram a ENEBIO por fora; “reconquistaram” 

o centro acadêmico, apesar de não haver uma construção sólida da ENEBIO 

na atual gestão; o grupo da ENEBIO está mais envolvido com o DCE e as lutas 

do movimento estudantil geral. Realizarão CFS com o CA de geografia e o 

centro acadêmico de psicologia, influenciando e ajudando na criação das suas 

respectivas executivas na escola. Probabilidade de CFPBio no primeiro 

semestre de 2014. Quase todas as pessoas que construíram/constroem a 

ENEBio estão formando.Atual chapa do CA é a “Não vou me adaptar” e hoje 

tem 18 pessoas, mas não se identificam por enquanto com a ENEBio. O grupo 

está disposto a construir o CFPBio e vão tentar trazer a ENEBio com essa 

construção. Vão tocar a AN principalmente com as 6 pessoas mais velhas. 

Estão em processo eleitoral, compõe uma chapa contra UJS e articulação de 

esquerda. 

UFBA - Composição no CABio, gestão bem recente, conseguindo garantir a 

formação dessa chapa que assumiu. Algumas pessoas estão conhecendo e se 

aproximando da ENEBIO agora, aproximaram pelo CA. Teve semana de 

calour@s e de biologia, haverá agora a II Jornada de Agroecologia da BA e 

também o lançamento do segundo filme da campanha dos Agrotóxicos, sendo 

um lançamento de caráter mais estadual. Acompanham também o Fórum 

Baiano de Combate ao Agrotóxico. 

UFBA - AR - Tem um grupo reduzido, estão tentando agregar mais pessoas 

além de se inserir no CA, agora que o EREB acabou. Tiveram um saldo bem 

positivo dentro do EREB. Déa e Lídia construíram o EREB.  

UFBA - Conquista - O grupo do CA é novo, proveniente do processo da greve. 

Grasy e Paolla estão construindo um grupo de agroecologia juntamente ao 

CABio da UESB; estão conseguindo aproximar pessoas nesse processo. 

Precisando de passada em Jequié e Conquista. 

UESB - Conquista - A nova gestão do CABio não constrói a ENEBIO, mas 

Thati, Jan e Bella estão tentando aproximar o grupo da entidade; construíram a 

semana de biologia e estão construindo o grupo de agroecologia. 

UFS - Cané não está tão presente lá. Voltaram do ENEB e disputaram o CA e 

ganharam. As eleições de DCE estão acontecendo nesse momento, por isso 

ainda não estão todos os representantes da UFS no conselho. No CALB 

centraram força em tentar uma composição junto com o grupo que já estava no 

CA, mas não conseguiram e apenas a galera da ENEBIO entrou. Por enquanto 

o repasse é esse, mas o grupo está mantido e ainda não se sabe se o ENEB 



 

 

irá ou não pra lá de fato, pois é um grupo pequeno para uma tarefa grande. 

Kelvyn, Cecília, Thalyta e Stênio ainda vão chegar e poderão falar melhor. 

UFSCar – São Carlos – Reuniram pra terminar de organizar as questões pós 

ENEB. O pessoal agora vai se voltar mais para as questões de São Carlos de 

fato, após serem AN e construírem o ENEB. Estão inseridos no LPJ, frente 

feminista e grupo de mulheres e não ganharam o DCE. Acompanhamos o 

CFPBio também, acabou não rolando de irmos no EREB-NE. 

UFUberlândia - Estão ai desde de 2010, passaram por um processo de 

amadurecimento político. O ENEB 2012 aglutinou muitas pessoas na CO, mas 

depois do ENEB rolou um refluxo, formados. Passaram por um momento de 

poucas pessoas no DA. Optaram por continuar na entidade e pegaram o GTP e 

o seminário das campanhas, não conseguiram tocar muito o GTP. Atropelou 

um pouco das pautas locais, se desorganizaram muito internamente. Sentiram 

uma necessidade de aprofundar no debate político, conseguiram dar uma 

reorganizada. Fizeram um CFPBio da UFU, com 15 pessoas, sendo 5 calouros. 

Estavam pensando na possibilidade de assumir a CO do CFPBio junto com 

UFU Pontal, mas não rolou. Estão indignados pelo debate político não rolar na 

ENEBio, mas vão colocar mais no debate geral da entidade. 

UFAL - Caetés acompanha a ENEBio desde sua reestruturação. Os calouros 

se afastaram do Caetes; 4 pessoas constroem o Caetes - Léo, Anita, Thay e 

Théo. Após o processo do CFPBio Nordeste, estão com problemas de 

rearticulação e afastamento da base, que perdeu o respaldo, mas estão 

tentando se reerguer, se recuperar. Constroem o ME geral na UFAL. Fizeram 

uma luta pra trazer o prédio do bloco da biologia pra dentro do campus, mas 

após dois anos a situação do espaço está novamente precária.Queremos 

tentar usar essa pauta para aprofundar mais, mas está muito difícil. Fizeram 

uma campanha que trazia essa pauta, debatendo ainda a reforma universitária, 

mas agora está estagnada. UFAL, junto com UFBA, pegou a tarefa da AR, que 

ficou concentrada em uma pessoa, Anita. Participaram do SCC do EREB NE.O 

EREB vinha com a ideia de trazer escolas novas e escolas que se afastaram 

da ENEBio. Na retomada do acompanhamento da ENEBio foi importante o 

CFPBio e o ENEB.  

UFLA - O grupo se renovou por completo; tem participado e construído vários 

espaços das executivas, tanto em conjunto quanto separadamente. No CA, 

estão funcionando com comissão interna e externa. Interna trabalhando no CA 

e externa basicamente na ENEBio. Fizeram passadas, participaram dos 

encontros, participaram do plebiscito da tarifa de luz, Lavras vai ser a sede do 

ERA (MST, ABEEF, FEAB, LPJ e ENEBio estão construindo). Duas pessoas 

trancaram o curso e fizeram passadas, foi interessante comparar com a 

atuação da AN com e sem estarem trancados, 



 

 

UNIJORGE - Só 2 pessoas constroem a ENEBio lá. Estão aproximando 

pessoas. Pegaram a tarefa do CONEBio no ENEB e tão aí. Tiveram dificuldade 

de construir o CONEBio e só 1 pessoa está conseguindo acompanhar o role 

 

Bruno - Qual a concepção de executiva de curso? E como atrair os estudantes 

de biologia à entidade? 

Anita - O patamar das discussões na ENEBIO não corresponde ao que está 

posto nos nossos estatuto e carta de princípios; a ENEBIO deu um salto 

qualitativo no que diz respeito à política e composição das suas forças. 

Julie - Os pré-ENEBs objetivam a aproximação inicial dos estudantes de 

biologia a partir do contato com o encontro nacional. As forças políticas têm se 

maturado na entidade e consequentemente a ENEBIO amadureceu. Estamos 

caindo no risco da lista nacional funcionar mais do que qualquer instância e 

qual o sentido de aprofundarmos no debate em conselho nacional, se esse 

aprofundamento não se reverte em trabalho e novas escolas para construir a 

ENEBIO? Corremos o risco de perder a identidade da entidade. 

Ian - Em reflexão juntamente com outros compas da FEAB e ABEEF e 

ENEBIO, foi possível ver a necessidade que a ENEBIO tem de fomentar sua 

identidade, mas que está se perdendo. Falta a compreensão que a disputa 

política é algo que fomenta a construção da entidade e não o contrario. A 

ENEBIO não tem que depender de nós e sim do nosso trabalho de base. 

Nesse sentido, temos que tomar o cuidado para que os espaços como o 

CONEBIO não virem espaços de cúpula. E há as escolas que não estão aqui 

presentes e tem a mesma necessidade de aprofundarem o debate. 

Ivo - Existe uma maioria política dentro da entidade com a presença do levante 

popular da juventude. Nós não avaliamos que as assembléias finais aglutinam 

pessoas. Mas dentro do processo que debatemos, várias propostas, inclusive 

de entrar ou não para a Via Campesina, se não capilarizarmos o debate, será 

caótico. 

Bruno - Estamos entrando em um processo de burocratização da entidade. 

Temos uma divergência muito grande de concepção de M.E. Tivemos um 

processo de atropelo de todas as instancias da entidade. Acabava criando 

conflitos. Colocando um exemplo de que temos um boné da UNE na 

ornamentação do espaço e que eu não me sinto representado. Não acredito 

que temos que transpor o disputismo e a burocratização do M.E. para a 

ENEBio. O ENEB não é o espaço para sanarmos todas as nossas 

discordâncias, mas elas tem que ser apresentadas. Qual a concepção de 

CONEBio que queremos? Colocar toda a centralidade decisória no CONEBio?  



 

 

Emanuel - O que é o elemento de paixão do estudante para ficar na entidade? 

A minha dificuldade é passar para os calouros minha idéia da Entidade. Não 

vou esconder nada dos estudantes. O que afasta a galera é a falta de debate. 

Ian - Disputismo e disputa são diferentes. O processo de amadurecimento de 

forças políticas dentro da entidade tem ajudado no amadurecimento da 

Entidade. Enxergo que temos a necessidade de mais espaços nacionais. 

Temos CONEBio e ENEB. A FEAB tem três espaços nacionais. Plenária de 

Entidades de base (PNEB), Congresso nacional e um Conselho Nacional. O 

PNEB tem o caráter de as escolas da FEAB trazerem o debate para uma 

plenária nacional, por exemplo. Temos que pensar uma outra estrutura que 

contemple as outras pessoas. 

Ivo - Dentro dessa conjuntura de amadurecimento político que a gente passa, o 

que temos é que a construção coletiva não rola. Não temos repasse nenhum 

de nada. Nem das passadas nem do planejamento nacional. Temos um debate 

de prioridade. Nos parece contraditório que a ENEBio tenha um histórico de 

construção coletiva e que está sendo negado. Um elemento implícito que 

acontece é que algumas escolas se articularam e criamos um campo dentro da 

ENEBio. Esse campo é chamado de frente anti-governo. 

Julie - Gostaria de discutir o que os COCADAs entendem ser o papel e a 

função da ENEBio. Não faz sentido construirmos a mesma ferramenta se 

temos objetivos distintos. Estamos usando os espaços errados da forma 

errada. Os debates têm que acontecer, mas não da forma e no local que estão 

acontecendo. É necessário aprofundar o debate sim, mas e o trabalho de 

base? Vamos virar uma entidade de cabeçudos? Estamos vendo sempre os 

mesmos rostos. Será que não estamos fazendo algo errado? A disputa não 

pode implodir a entidade. 

Ian - Pensar as articulações regionais do Nordeste nunca cumprirá o papel de 

articular o nordeste todo, se ela não está inserida no nordeste todo. Poderemos 

reorganizar as regionais da ENEBio para que sejam mais eficientes. Por 

exemplo, dividir o nordeste em dois, e a região norte subdividida. Estamos 

perdendo o trabalho com essas escolas por não sabermos nos organizar. O 

que é necessário na entidade são propostas para resolver as questões da 

Entidade, com falas propositivas para darmos um rumo na ENEBio. 

Anita - A perspectiva colocada para nós é que a nossa forma de inserção é 

conflituosa. Nós não vemos a construção coletiva a partir dos COCADAs 

ocorrer. A gente tenta condensar isso em outros espaços, mas infelizmente a 

estudantada não possui rotina de ler. Esse momento é de caracterização do 

momento político da entidade. 

Leo - Como posso me inserir na ENEBio e ajudar no processo de acúmulo 

como um todo? Eu vejo aqui uma ferramenta para aglutinar estudantes de 



 

 

biologia do Brasil. Com uma carta de princípios muito bonita, entretanto não vi 

ainda construção coletiva. Principalmente com relação ao CFPBio. Isso ocorreu 

também com o EREB-NE, foi um atropelo. O EREB-NE agora foi um EREB 

Bahia. E isso ocorreu por essa conjuntura de disputa e atropelo. Se eu estou 

aqui dando a cara a tapa é porque acredito nesse trabalho. 

Bruno - No documento que rolou no ENEB, havia várias escolas que 

assinaram e concordaram com o documento. A base pede mais debate. 

Quando vi uma nota no site da UFS assinada pela ENEBio me preocupei 

muito. Não vamos concordar que nossa entidade faz análise do governo Dilma 

como governo de composição. Temos que pensar como contemplar as 

divergências e alcançar sínteses. Qual o sujeito da ENEBio? É uma entidade 

do campo? E nossas alianças? 

Paolla - Estamos conversando sobre o distanciamento da ENEBio e tal. 

Entanto vemos a Entidade com um empecilho para assumir pautas que vem a 

dialogar com o povo de fato. A massa estudantil está na UNE não na ANEL ou 

outros espaços. Temos que nos aproximar da Via pelo mesmo motivo. Para 

tornar a entidade cada vez mais popular. 

Abílio (estudante de Biologia da UFBA que constrói a ENEBio) - Me 

considero anarquista, anti governista. Nem um governo nem outro. O que eu 

acho é que a galera tem mais se estressado é sobre o consenso das bandeiras 

de luta. Que não tem consenso. Como vamos defender uma bandeira? Este 

espaço que deveríamos discutir as políticas da ENEBio não deve ocorrer. O 

que esta faltando é redescobrir o que é o consenso dentro de um grupo.  

Cané - Em 2007, em Viçosa, existiu o disputismo sim. A carta foi construída 

quando todos os eixos foram debatidos. Construção coletiva não é colocar o 

que todo mundo falou. Em Londrina falamos sim da importância da Via 

campesina por trazerem uma campanha e uma organização profunda. A 

organicidade é o ponto básico e fundamental. Como vamos alavancar isso? 

Estamos muito mais focados em se disputar do que refletir um princípio de 

organização. Tiramos o horizonte estratégico em Sergipe e não estamos 

utilizando.  

Julie - A ENEBIO não é composta somente por escolas que compõem forças. 

Varias outras escolas constroem a ENEBIO organicamente sem estar dentro 

de outra força. E na assembléia final do ENEB nós centralizamos o debate 

entre as forças e despachamos as outras questões para o CONEBio. E as 

escolas novas não estão presentes no conselho. Foram desrespeitadas. 

Retiramos todo o incentivo para que essas escolas continuem. 

Tathi - O que falta na ENEBio e na esquerda em geral são os valores. Falamos 

de valores e não os colocamos em prática. Precisamos ver quais são os 

princípios da nossa carta e ressignificá-los. Nela fala que lutaremos em 



 

 

conjunto com os movimentos sociais, mas entramos em crise ao construirmos 

junto com a Via. Precisamos dar prioridade para as pautas da Biologia. Não 

temos respeitado e temos excluído os outros grupos. Colocamos a nossa 

organização acima da ENEBio, o que não pode acontecer. 

Bruno - Não somos contra a Via ou o MST. Temos várias ações com a Via. O 

debate que levantamos foi com o propósito de entrar para a Via. Isso perpassa 

por um debate profundo sobre o movimento. Como esta ação vai se relacionar 

com a ENEBio? A partir do momento que entremos para a Via, vamos estar 

sujeitos a orientações da própria. Temos que avaliar como está sendo o 

método de construção. 

Anita - O foco central da construção da entidade é estar trabalhando o 

processo de consciência com a classe trabalhadora. A galera está atuando de 

forma contraditória. No ENEB de São Carlos, criou-se um clima para aprovação 

da Via Campesina. Temos que ter muito bem demarcado o que é o M.E. e 

como se dá sua articulação na luta de classes. O pessoal traz várias análises 

de que a Via é um palco de articulação, na qual eu discordo totalmente. A 

dinâmica da luta de classes é concreta, que não é apaixonante. Não temos que 

construir em cima de valores que tiramos do nada. Não falta construção de 

valores. 

Cané - Temos que respeitar as instâncias e seus acúmulos no histórico da 

Entidade. Estamos dentro de um planejamento estratégico. Temos que colocar 

o debate das ferramentas em questão para avaliarmos de que forma vamos 

aglutinar as outras escolas de biologia que não estão aqui representadas. Para 

não centralizar os avanços somente entre nós. 

Ivo - A ENEBio não tem que ser uma junção de programas. Não existem 

apenas essas organizações e uma ampla maioria de escolas independentes. 

Como tirar síntese se nós não debatemos as discordâncias? A reflexão que 

quero colocar é que a construção não é pela hegemonia e pronto e foda-se a 

minoria.  Não vamos avançar se não mudarmos a prática. Vamos nos pautar 

estritamente por quem tem força e maioria? 

Cynthia – Nós da ABEEF estamos na construção da Via Campesina. Que bom 

que outras organizações que não compõem a Via, lutam em conjunto. Compor 

a Via por dentro além de enriquecer o debate da própria, nos banha por uma 

organização que é a que mais consegue incidir na conjuntura contra o 

agronegócio. A articulação com a Via Campesina Brasil consegue se constituir 

enquanto socialista. Ali estão os movimentos sociais do campo. Temos que 

avançar para dentro da cidade, mas não podemos ignorar os movimentos do 

campo. Nós trazemos a proposta da Via, pois é um espaço de construção de 

força de fato. No Rio de Janeiro, esse ano, construímos lutas unitárias. 

  



 

 

Construção histórica do Patriarcado e Feminismo  

Facilitadora – Maíra Guedes – Marcha Mundial das Mulheres 

 

No centro do patriarcado está a divisão sexual do trabalho. Urge a 

necessidade de entender o patriarcado como um sistema para compreender a 

divisão de trabalho. E entender que o capitalismo é muito mais recente do que 

o patriarcado. O patriarcado atravessou modos de produção, é a propriedade 

privada do homem sobre a mulher. A violência contra a mulher e o patriarcado 

são engrenagens diferentes, mas que se interligam, sustentados pela 

hierarquia. Invisibilização do trabalho doméstico e de cuidados, racismo muito 

presente nisso, inclusive. A violência contra a mulher como ferramenta de 

controle do corpo, da vida e da sexualidade da mulher para sustentar a divisão 

sexual do trabalho. Entendendo homens e mulheres como grupos sociais.   

Divisão do espaço público e privado. A mulher que está na rua merece 

ser tratada como objeto, é o que está colocado para as mulheres 

cotidianamente. A auto-organização é um espaço que muitas feministas 

enxergam como espaço de autoajuda, mas na luta é preciso esse 

reconhecimento antes e depois prosseguir a luta. Dentro do movimento 

feminista existe tática, busca pela unidade, projetos diferentes. O ataque é 

constante às pautas das mulheres, pela direita e, por vezes, pela própria 

esquerda. O aborto existe desde que existe parir, é irracional isso. 70 % das 

mulheres nunca gozaram, por exemplo. Isso muda quem são as mulheres. As 

mulheres recebem menos que os homens exercendo a mesma função, como 

todo mundo sabe. No estado da BA, a violência e o controle do corpo e 

sexualidade é muito forte. 

A história das mulheres lutadoras do povo é muito invisibilizada também. 

A revolta dos búzios, por exemplo, é um acontecimento bastante liderado por 

mulheres. 

O feminismo que estamos construindo é pela alteração da sociedade 

como um todo. Quando as mulheres se auto-organizam, conseguem construir 

suas pautas nos espaços. “Quando uma mulher avança, nenhum homem 

retrocede”, não retrocede no projeto, mas perde poder e privilégios sim. Não é 

uma disputa contra os homens, mas sim com eles e entendendo que o 

feminismo consiste em perda de privilégios para os homens sim e isso é bem 

complicado até dentro das organizações de esquerda. Os homens não querem 

perder seus lugares de direção, por exemplo.  

As meninas são educadas para maternidade e cuidados domésticos, 

com a centralidade da sua vida no homem. Que mulher eu preciso ser para ser 

a mulher ideal para servir ao homem? Isso faz parte da ideologia de 



 

 

dominação. E o que o capitalismo faz? Apropria-se do patriarcado. Auto-

organização é a atuação do sujeito político organizado, os homens já estão 

auto-organizados em todos os lugares, mas ainda causa ânsia falar de auto-

organização das mulheres nos movimentos. Historicamente, todas as 

conquistas das mulheres foram devido à auto-organização e convencimento 

dos homens da esquerda. As mulheres da esquerda constroem mais unidade 

na luta feminista que a própria esquerda.  

Na década de 70, uma concepção de feminismo liberal ganha expressão 

e deixa-se a linha de feminismo anti-capitalista. O patriarcado é o inimigo 

também dos transgêneros, LGBTs, mas se expressam de formas diferentes. 

95% dos travestis são prostitutas. A aproximação do travesti em ser mulher, 

remete em situações de opressões igualitárias, mas reitera-se que as 

opressões são colocadas de formas diferentes. A legalização da prostituição é 

um feminismo liberal. O movimento LGBT precisa de mais feminismo. Gênero e 

diversidade sexual não podem se confundir com feminismo e patriarcado. 

Temos de pensar de forma coletiva e não liberal. Nosso feminismo não pode 

ser aquele que idolatra e sente-se representado por pessoas como Margaret 

Tatcher. 

Algumas lutas feministas importantes - legalização do aborto, creches, 

lavanderias, questões relacionadas ao trabalho. 

 

Cynthia – Relato de um caso em que viveu em um espaço onde tinha uma 

presidente e mesmo assim os homens de certa forma falavam com tons que 

intimidavam essa mulher. 

Anita – Devemos inserir a discussão de fato na entidade, quem são as 

mulheres que estão inseridas na entidade e como inseri-las. 

Julie – Em 2011, no ENEB do Rio de Janeiro, iniciou-se esse debate do 

feminismo e no ENEB de São Carlos, em 2013, deliberamos que devemos ter 

espaços auto-organizados por mulheres em outros espaços da entidade. Muito 

importante esse debate estar acontecendo no CONEBio. No ENEB de 2012, 

tentamos tirar um espaço fixo para a auto-organização das mulheres da 

ENEBio, para além dos GDs. A conjuntura tem mudado e precisamos de novos 

desafios de aprofundamento teórico. 

Bruno – Precisamos saber até onde temos que ir para entender as 

necessidades de relacionar a auto-organização feminista com os LGBTs, 

entendendo as problemáticas de ambos os grupos. O debate da família é uma 

coisa delicada de se tratar no movimento LGBT por motivos óbvios. 

Cynthia – Resgate histórico do debate realizado na ABEEF, onde perceberam 

a real necessidade de terem espaços de auto-organização das mulheres. 



 

 

Paolla – Há a necessidade de um curso de formação feminista na ENEBio, 

entendendo que em outros movimentos esse curso já vêm ocorrendo, com 

efetividade na vida das mulheres enquanto pessoas humanas e construtoras 

dessas organizações. 

Ian – A luta é do povo e pelo povo, e se há uma vanguarda que influencia o 

constante progresso dessa luta, então que essa enxergue as contradições da 

real luta popular. A falta de debate com a família é um afastamento da classe 

trabalhadora, pois a família é uma instituição que está colocada para ela e com 

quem ela tem de lidar. Negligenciar a família só mostra falta de trabalho com a 

classe trabalhadora. 

Ádria – A luta do feminismo liberal não dialoga com a luta de classe, que seria 

a luta da classe trabalhadora. 

Anita – Indicação de um texto sobre gênero do Mauro Iasi. 

Cynthia – É bom dar um recorte a respeito do debate e pensar como 

materializá-lo, talvez numa Campanha Basta de Violência Contra a Mulher e 

como pensarmos formas reais de acúmulo para o debate. 

Julie – Como foram pensadas formas para debater sobre a questão de gênero 

e do movimento LGBT e as reais importâncias dentro da ENEBio e foi discutido 

como seria o processo de acúmulo para tratar desses debates? Há a 

necessidade de darmos espaço para os grupos auto-organizados da ENEBio e 

entender que não são os outros que vão protagonizar essa formação, apesar 

da necessidade de ser repassado para a ENEBio como um todo. Por exemplo, 

não temos movimento negro na ENEBio. Temos que formular mais enquanto 

grupos auto-organizados da ENEBio, mas tomar cuidado para não encher 

nossos espaços e criar mais estruturas. 

Dea – Não é invertendo os papéis (trabalho de homens e de mulheres) que 

avançaremos. A necessidade de avanço da classe seria do mais imediato para 

uma conquista maior, a luta pelo feminismo se inclui na luta da classe 

trabalhadora. 

Bruno – Estou preocupado em não estar sendo entendido, parece que há uma 

interpretação de que não estamos na luta pelo povo, entendemos que temos 

algumas pautas que não dialogam imediatamente com o povo, mas 

entendemos que são pautas necessárias e nossas pautas são de vanguardas, 

compreendendo que a classe trabalhadora tem cor, sexo, etc. A FENED tem 

um acúmulo muito importante do debate sobre as mulheres e precisamos 

acumular e agregar esse debate com outras organizações também. 

Maíra – Muitas das respostas estão sendo colocadas. Sobre a fala de Dea 

sobre a inversão de papéis, não seria uma inversão, mas sim uma necessidade 

de ocupação do trabalho a partir do entendimento que se uma mulher precisa ir 



 

 

trabalhar, o homem pode exercer as atividades que são colocadas como 

inferiores pela sociedade, sendo esses trabalhos domésticos entre outras. Há 

um livro que foi lançado pela Expressão Popular, chamado “Mulher na 

Sociedade de Classe - Mito e Realidade”, que auxilia nessas questões. Como 

deveriam ser colocadas as reivindicações das mulheres? O papel da marcha 

das vadias compreende o papel da mulher na sociedade, por exemplo? Temos 

que ter atenção em relação ao que pautamos e como fazemos para que 

tenhamos melhor clareza do que lutamos, temos que entender que não basta 

ser mulher para representar outras, porque existem algumas que lutam em prol 

do capital. As reivindicações das mulheres têm que ser colocadas de uma 

forma que alcance uma compreensão dos homens para associar-se no 

processo também, precisamos colocar se a ENEBio é de fato uma entidade 

feminista para que possa agregar as estudantes de biologia. A campanha da 

Via Campesina é de suma importância no processo de luta sobre o feminismo, 

tendo essa um bom debate sobre a luta das mulheres, há ainda uma série de 

lutas que são tratadas por várias executivas de cursos, essas também podem 

unir forças entendendo que há uma única bandeira que é a luta do povo. 

 

 

Tenho em mim esse rasgo de nascença. 

Uma fenda entre as pernas. 

Têm dias que sangro antes do sol, 

E me escorre entre joelhos e pés, dor e cansaço. 

No silêncio farfalha uma fome sem data. 

Tenho em mim esse rasgo de nascença, 

Uma fenda entre as pernas. 

Nunca me foram necessárias santas. 

Por demais, o grito. 

A voz, em punho, na cor das ruas. 

Não sou mulher, 

Sou mulheres! 

(Zeferinas) 

 



 

 

Histórico do Movimento Estudantil 

Elen Rebeca – Diretora de Universidades Públicas da União 

dos Estudantes da Bahia (UEB) 

 

Elen - Quem aqui entrou por cotas na Universidade? Ney e Leo, apenas.  

Quem são os sujeitos da ENEBio? Não cotistas.  

Quantos vieram de escolas públicas? Apenas uma pessoa.  

Não se deve apenas trabalhar no movimento estudantil e sim para além 

da universidade para cumprir o papel na sociedade. Citação do documento da 

Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) “Das universidades aos 

bairros” no sentido de iniciar no movimento estudantil para poder então formar 

quadros e alcançar o movimento nos bairros e na sociedade. 

[leitura do texto da frente sandinista] 

Contexto histórico - Qual o papel da universidade e qual a importância de 

disputá-la no M.E.? Para quê e para quem está sendo construído o M.E.? A 

Disputa de ideias é fundamental inclusive dentro da UFBA, que tem um leque 

de forças e organizações, inclusive da direita, representada pelo DEM. A 

universidade é um reflexo de uma sociedade capitalista, e que vem colocando 

pautas cada vez mais conservadoras. O M.E. nunca foi muito organizado. Logo 

no início, o sujeito que estava na universidade era branco e da elite e, por isso, 

não se faziam necessárias as pautas políticas e a organização orgânica.  

 Em 1910, aconteceu o primeiro congresso dos estudantes, 

compreendendo o papel dos estudantes dentro da universidade e da 

política.  

 Em 1937, cria-se a UNE, pautada principalmente no debate da reforma 

universitária, mas que se colocou também contra o nazi-fascismo na 2ª 

guerra. Protagonizou a luta massificada “O petróleo é nosso!”. Antes do 

golpe de 64, existia a UNE Volante, o setor de comunicação que 

propagandeava e agitava a entidade e suas lutas pelo Brasil. 

 

Temos que compreender que o papel do M.E. é ajudar a transformar a 

universidade e a sociedade, portanto, o que devemos pautar e pelo que 

devemos lutar para que isso aconteça? Criar uma síntese de um projeto 

político que possamos defender, apesar das divergências que se colocam, 

como a fragilidade da esquerda, que causa uma grande fragmentação. 

Uma das políticas governamentais, marco da nossa geração, foi o REUNI, que 

é um programa de expansão das universidades federais, reconhecendo a 



 

 

entrada do povo negro e pobre na universidade, em contraposição à 

permanência, que ainda é um grande problema. O papel da esquerda é criar 

uma síntese sobre o REUNI, compreendendo que é uma política com inúmeras 

contradições e que está dentro de um sistema burguês. Queremos mais 

REUNI, para mais acesso. O REUNI é uma política com inúmeras 

contradições, temos de ter uma síntese do movimento estudantil sobre isso, 

porque não é só coisa boa nem só coisa ruim.  

O PROUNI é uma vitória por ter mais alunos dentro da universidade, mesmo 

que particulares. A contradição está no fato de toda universidade que assume o 

PROUNI ter isenção de alguns impostos, por exemplo, dinheiro que poderia ter 

sido destinado para universidades públicas. As cotas também são uma vitória 

histórica do nosso povo negro, que passa a ter maior acesso às universidades. 

O SISU – ENEM como forma de entrar na universidade também traz avanços, 

trazendo uma avaliação mais qualificada, melhor formulada e com mais 

questões da atualidade, que nivela melhor os alunos de escolas públicas e 

particulares, embora ainda estejam muito distantes os ensinos de uma e outra. 

Dessa forma, há ainda diversos desafios para montar o Projeto Popular para a 

Educação, que devem ser encarados na forma da luta com o povo, para o povo 

e do povo. 

Alguns dados - jovens de 15 a 27 anos representam 26,4% da população. 

Cresceram 77% no governo PT o número de jovens que têm acesso à 

universidade pública no Brasil. Há no Brasil, 50 milhões de jovens, na qual 6,4 

milhões estão dentro da universidade, portanto só temos 15% da juventude 

trabalhadora dentro da universidade. Ainda, apenas 25% dos estudantes estão 

nas universidades públicas e 75% nas universidades particulares. Temos 

algumas ferramentas de possibilidade de disputa dentro da universidade, como 

os CA’s e DA’s, que servem como locais de trabalho de base dentro do curso; 

DCE’s, como lugar mais amplo para questões mais gerais da universidade; 

executivas de curso, UEE’s, que ajudam a compreender as políticas do estado; 

por isso, a disputa da UEB se coloca como central, bem como a disputa das 

executivas; UNE, muito mais em disputa nesse período, por isso temos que 

construir força para essa disputa. Temos muitas críticas à majoritária da UNE, 

a questão dos 40% da meia-entrada, que fomos contra, mas fomos arrastados. 

Precisamos crescer a disputa dentro da UNE, a FEAB voltou para a UNE (ela 

que começou o processo de saída das executivas). Quando a FEAB sai, a UNE 

se afasta muito do MST, agora, com a formação do campo popular, o MST 

volta a chamar a UNE pros espaços e vice-versa, o que é muito importante na 

construção de relação de movimentos do campo com o movimento estudantil 

da cidade. Até José Maria, dirigente do PSTU, já colocou pro seu partido voltar 

pra UNE; queremos esse pessoal do PSTU também. O último Conselho 

Nacional (CONUNE) foi bastante politizado, temos que fazer materiais com os 

acúmulos de lá. Os desafios futuros principais são: 



 

 

a) Construir o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana 

do sistema político; 

b) Lutar contra os outros leilões do petróleo que virão. Inclusive a UNE se 

colocou com relação a isso na forma da disputa; 

c) Afastar dos desvios de práticas do M.E., dentro das suas forças ou não; 

d) Unidade, fundamental para se conseguir impor derrotas à burguesia. 

 

 

Ney - Estamos no mundo academicista e chegamos no campo social, e apesar 

das teorias estudadas, sempre vai haver divergências de realidades. Um 

exemplo está nos carros da polícia que circulam em bairros nobres para os que 

circulam na periferia, com intuito de segregar e caracterizar as realidades, o 

contexto histórico das dificuldades do povo deve ser levado em consideração 

nas avaliações. Temos que conhecer a realidade na prática para saber do que 

estamos falando. Conheço um pouco devido a minha própria realidade na 

situação de sujeito homem, negro, estudante cotista e trabalhador terceirizado. 

Em sua maioria, o povo é pobre e vive na periferia. Tem todo um contexto que 

leva o sujeito a cometer crimes. A realidade é muito difícil, eu me encaixo entre 

trabalhadores do curso noturno, que entraram por cotas sociais e raciais, e o 

fato de ser um trabalhador terceirizado me coloca no centro da contradição. 

Tathi – Algumas forças de esquerda têm desconsiderado os espaços de 

organização dos estudantes, inclusive a UNE como ferramenta de disputa que 

está colocada em diversas vertentes. Porém essas forças não se colocam em 

luta para disputar a UNE, por isso, o que se vê é a majoritária da UJS tomando 

conta da entidade. E não havia disputa até que alguém pautasse algo diferente, 

como o campo popular. O papel do M.E. é a disputa das ferramentas de 

construção, pautando a correlação de forças para modificar a realidade e não 

abandonar o espaço apenas por divergência política. Se a UJS estivesse na 

ENEBio, você abandonaria a ENEBio por causa disso? Quem cala consente, 

permite que as coisas aconteçam. Tem que vir no sentido de construir. 

Ney - Quando se faz determinadas críticas, existem duas vertentes, as críticas 

construtivas e as não construtivas no sentido apenas de apontar sem disputar e 

acabar caindo no erro de acumular para a direita. O que está em jogo é a 

ENEBIO que é a bandeira de concordância de todos e a partir disso construir 

um processo de acúmulo de força nas concordâncias, para alcançar o objetivo 

comum, e não desconstruir por desconstruir apenas. Fazem-se necessárias as 

criticas e também a construção coletiva a partir das concordâncias e não 

apenas enxergando as divergências. Não é só meter o pau por meter o pau. Se 

você quer mudança, entra no espaço e constrói, leva a disputa. Coloca a 

disputa ali. Tem que ter propriedade pra colocar alguma coisa. 

Ian - Antes a visão que tinha da UNE era só o que a ANEL pautava, que eram 

espaços pra nada com acúmulo nenhum, só com festa, maconha e 



 

 

despolitização. O primeiro espaço que estive foi o Conselho de Entidades de 

Base (CONEB) e pude conhecer de fato todas as forças. Percebi que tem 

espaço de disputa sim. A partir da avaliação do CONUNE, percebo que há 

possibilidade de transformar a entidade. Além disso, não dá pra desconsiderar 

o peso que tem 10 mil estudantes reunidos discutindo a política do país, 

discutindo a educação, além das diversas forças políticas presentes.  

Leo - Enquanto indivíduo não me sinto representado pela UNE nem pela 

ANEL, porém estou disposto a conversar com qualquer outro militante que 

queira rearticular o M.E. (sai da plenária) 

Bruno - A UNE está longe de representar. Temos que buscar alianças pra 

avançar, tem que haver as alianças no M.E. para agregar as forças em prol de 

uma pauta comum. A categoria dos professores tem se debruçado muito sobre 

a reforma universitária, a cartilha do ANDES é enorme e dizer que não temos 

acúmulo é uma falácia. A reforma universitária vem como uma proposta 

neoliberal. Se a nossa luta é da compreensão de um projeto de mudança, o 

nome disso não é REUNI. Há concordância no que tange a entrada de gente 

na universidade e da interiorização desta, porém a luta não é por mais REUNI 

e sim por um novo projeto educacional inclusivo e público. Entrou gente, mas 

não devemos lutar por mais REUNI. Devemos lutar para elaborar nossa 

reforma universitária e quem tá elaborando isso são os professores e técnicos. 

Estão reelaborando também a atuação da OE na UNE até junho. Vi muito mais 

a periferia do que a UNE fazendo luta. 

Elen - Não existiam cursos noturnos antes do REUNI, e quando se fala em 

vitória é no que diz respeito à esperança de vida do povo dentro da 

universidade. A ideia é sim lutar por uma alternativa diferente do REUNI, porém 

enquanto ele acontece, porque já está acontecendo, nosso papel é organizar 

os estudantes que estão entrando na universidade frutos do REUNI, em sua 

maioria da periferia das cidades. O que vamos fazer com o REUNI dentro da 

universidade? Vamos negar ou ver como atuamos com essa conjuntura? Saiu 

um dado que a UNE representa 93% da juventude que está dentro da 

universidade. Por que é importante que as executivas tragam o debate acerca 

da UNE e a integrem? Para qualificar o debate da UNE, descer mais o debate 

para a base. Temos que aproveitar essas contradições para avançar. Uma 

crítica feita é que as discussões não fiquem apenas nos fóruns e sim desçam 

às bases, e devemos lutar por isso na UNE, construindo cotidianamente a 

entidade nas bases. 

Bruno - Sempre foi feito o debate de polarizar ou não a questão sobre a UNE, 

que mexe muito com o sentimental. No que tange à unidade, deve-se analisar 

bem com quem iremos nos unir. A disputa do DCE na UFMT contra a UJS é 

uma grande oportunidade de apontar os erros. Temos a copa ano que vem, 

projeto de massacre dos indígenas e quilombolas, financiamento das 



 

 

empreiteiras. Vejo mais parceria entre o Campo popular e a UJS e, às vezes, 

não dá para diferenciar quando se olha. Temos que desmascarar o que ocorre 

dentro da UNE, e ainda quando vocês do Levante Popular da Juventude 

vestem a camisa da UNE no CONUNE, é muito difícil de distingui-los da 

majoritária. Acho que o campo popular é o que mais se aproxima pra se unir 

com a UJS. Temos que explicitar o papel que essa juventude cumpre para o 

M.E. A tese de reorganização vem para trazer um projeto alternativo, que 

contrapõe o partido. Quando a FEAB entrou o LPJ lançou uma nota 

rechaçando a tese de reorganização da esquerda. 

Ney - O REUNI está colocado, apesar de sabermos que não contempla 

totalmente nossas expectativas, mas precisamos trabalhar em cima do que 

está colocado, e qual seria a outra alternativa? Voltar apenas a ter os cursos 

diurnos, que seria tirar a galera da universidade? Como estou inserido num 

curso noturno, sei como é essa contradição. Não basta chegar falando que o 

REUNI é errado. Não dá pra desconstruir sem uma proposta de construção.  

Ivo - Não vou entrar na polêmica do REUNI. Algumas falas me preocupam. 

Não entendi quando se coloca que “estamos falando da realidade”, nós não 

estamos falando da realidade? Temos fundamentação teórica diferente e 

vamos parar com isso, deixem claro pra quem é novo aqui entender. Todos 

estão. Temos análises diferentes da realidade, fundamentos teóricos 

diferentes. O LPJ avalia que a UNE é democrática, mas no CONEB, enquanto 

Aloísio Mercadante estava na mesa, a oposição de esquerda teve que negociar 

com a UJS pra ter fala. Três falas de três minutos num debate de 3h para 

apresentar divergência. Que democracia é essa? Não colocamos no espaço a 

possibilidade de se debater as coisas, condições para debater igualmente as 

coisas. Não é a mesma coisa, mas aqui no CONEBio, na análise de conjuntura, 

disseram que ia ter uma metodologia de debate e não rolou. Só uma visão foi 

colocada. Temos que ter clareza que o papel que a majoritária tem na UNE é 

de arrefecer as lutas dos estudantes. Soltando notinhas, apenas. O campo 

popular não dialoga com a oposição. Há uma ausência de denúncia dos 

processos que acontecem na UNE. Não dá pra ver diferenciação política do 

campo popular com a majoritária.  

Rebeca - O PROUNI, assim como o REUNI, garante o acesso aos estudantes, 

sobretudo à classe trabalhadora, mas não permite a permanência. As mulheres 

normalmente têm uma jornada que não permite inserção no movimento 

estudantil nem em nada. Nas universidades particulares, quase não há forças 

políticas da esquerda disputando a universidade, deixando tudo aberto para a 

direita disputar sozinha. A esquerda precisa disputar as universidades 

particulares. Muitos estudantes das particulares se formam limitando-se 

estritamente ao aumento da renda do que por afinidade em sua formação. 

Além disso, não têm pretensão nem tempo para se dedicar ao M.E. e muito 

disso se deve à ausência de forças políticas organizadas nesses espaços.  



 

 

Tathi – Temos que sair do comodismo, de apenas apontar sem disputar e não 

entender a importância do REUNI. Como vamos pôr nossas pautas 

nacionalmente sem construir a UNE e disputá-la? Não concordamos que o 

REUNI está lindo, é uma brecha para continuarmos avançando e disputando. 

Hoje, temos contato com a cultura popular na universidade. Na UESB, tivemos 

uma intervenção do movimento negro pela primeira vez.  

Elen - As críticas devem ser colocadas de um modo mais concreto. Devemos 

fazer o esforço de educar as massas e há um campo que coloca o “socialismo 

já”, temos que ter cuidado para não sermos vanguardistas. O PT não é um 

partido revolucionário, a partir dos rachas internos se torna ainda mais 

desgastado, porém ainda é uma alternativa da classe trabalhadora e 

praticamente a única que ela reconhece. Nas mobilizações de junho, tivemos a 

esquerda apanhando. Às vezes, colocando-se enquanto alternativa, nos 

confundimos com a direita quando batemos no PT. Temos que tomar cuidado 

com o modo que essas críticas são feitas. A UNE é uma entidade plural, a 

única que não está nela é o PSTU. Temos que fazer mais que apenas 

demarcar. A UJS é composta pelo PC do B e existe há 29 anos. 

Cynthia - A mudança da conjuntura em junho acumula para um 

posicionamento correto e um avanço no que tange à conformação do Campo 

Popular para disputar a UNE. Baseado no trabalho de base, no sentido de 

disputa politizada e construção concreta, o Campo Popular conseguiu agregar 

outras forças da juventude e se propõe à construção para além da negação 

despolitizada, não se enquadrando nem no adesismo, nem no oposicionismo.  

Quando se fala que não fazemos oposição à majoritária nem à OE, é no 

sentido de mudar na prática, no trabalho de base, e enxergar que precisamos 

de mais unidade no Movimento Estudantil e menos birra. 

Tathi - O nosso papel é ocupar e politizar os espaços da UNE, levar o acúmulo 

teórico do campo para a UNE. Vi no Conselho Nacional de Entidades Gerais 

(CONEG) que falta referência. 

Abílio - Não acredito na UNE, muito a partir do estudo do meu histórico de vida 

e militância. Meu problema com a UNE começou em 2003, com a revolta do 

buzu em Salvador. Meu pai era de esquerda e sempre me interessei por isso. 

Quando fui para rua naquele momento, não lembro da bandeira da UNE nesse 

espaço. Comecei a trabalhar e entrei na universidade, era bolsista. Chegou o 

PROUNI, mas não consegui entrar na universidade. Usei a grana para pagar 

um cursinho e conseguir entrar. Me considero da classe trabalhadora mesmo 

estando na universidade. Me incomoda, não percebo a aproximação quando se 

usa o termo da classe trabalhadora. Acredito em sociedade civil organizada. Só 

vou acreditar na UNE quando vir ela fora do governo. 

Ney - A respeito do que Ivo colocou, quando falei da realidade, é a respeito da 

realidade imediata. Moro aqui no bairro, onde 90% não terminaram o ensino 



 

 

médio. Não acho que vocês não trabalhem na realidade, mas a revolução não 

é amanhã. Por isso, devemos somar forças e não desconstruir por desconstruir 

porque isso só acumula para a direita. Campos fragmentados tendem a 

fragmentar ainda mais. E por que não se inserir na UNE e disputar? 

Anita - A conjuntura tem reflexos dentro da ENEBIO. Gosto muito das falas de 

Ney, acho um diálogo importante. Negar a UNE, não se fazer presente no 

espaço é um posicionamento de não legitimar esse espaço. A UNE é um braço 

de intervenção do Estado. Somos minoria até na entidade. Entendo que não 

reconhecem a UNE porque não veem a necessidade de resgate de 

ferramentas que um dia no passado estiveram a serviço das lutas. A UNE hoje 

cumpre um papel de intervenção nas práticas do governo, apenas. 

Emanuel - O debate não deve acontecer no CONEBIO, e sim termos acúmulo 

antes, dentro da entidade. Falta compreensão dos dois lados e respeito a 

ideologia política de cada lado. 

Elen - Estamos entre camaradas e temos que saber reconhecer e diferenciar 

adversário de inimigo. 

Ian - Sabemos quais são as práticas da UJS. A intervenção é totalmente válida 

porque não se apaga a história, porém ela pode ser questionada e sobretudo 

transformada. 

Ney - Não se pode negar que o povo está inserido nos movimentos sociais, no 

Brasil, sobretudo o MST. Se faz necessária a organização de mais povo para o 

avanço da esquerda. Por isso, a necessidade de se colocar nessas 

ferramentas de massa. 

Julie - Está colocada a UNE para todos nós atualmente, ela entrou em pauta 

para a ENEBio com força nos últimos tempos, tem trazido debates políticos 

interessantes pra ENEBio, e acreditamos que estamos no papel de observador 

de uma forma boa. Ver as pessoas da ENEBio lá dentro faz com que esse 

debate surja inevitavelmente da própria base, que somos nós aqui, COCADAs. 

Não podemos esquecer no nosso debate é o papel da ENEBio no M.E., 

acabamos nos centralizando aqui no debate do papel da UNE do M.E. Não 

estou dizendo que a ENEBio deve ignorar a UNE (são Carlos esteve no 

CONUNE), mas é pensar taticamente a ENEBio. Porém, diante da necessidade 

de reorganização de algumas coisas na entidade, essa conversa teria sido 

importante. A ENEBio na nossa visão tem a função de trabalhar o sujeito 

universitário dando formação teórica e prática, CFPBio ajuda na 

instrumentalização, para ela militar e até é onde acontece a passagem para a 

militância, de modo que a ENEBio seja um primeiro momento de militância pra 

essa pessoa atuar futuramente em qualquer lugar que contribua com a luta de 

classes (partido, movimento social, UNE ou não). E temos feito essa formação 

de uma maneira qualificada? Temos feito essa formação ou pensado nela? 



 

 

Bruno – Tenho dúvidas se faz-se necessário reforçar o histórico agora. 

Quando a Consulta Popular colocou o debate da UNE para sua juventude no 

LPJ, logo surgiu a proposta da ENEBio entrar pra UNE. Barramos essa 

proposta por saber que era uma manobra pra base da ENEBio entrar no campo 

popular que estava em formação da UNE. Visto isso, depois veio a bandeira da 

ENEBio da articulação nacional no CONUNE. É um trabalho de base da força 

sendo feito dentro da ENEBio. A ENEBio não pode ser usada como ferramenta 

para pautar uma única linha política de um determinado grupo.  

Ivo - O PC do B não vai vir para a esquerda, pois compõe o Estado.  

Anita - Não é a ferramenta que vai mudar a realidade e sim a realidade 

concreta. Para nós, a Consulta Popular é da direita. A intervenção não foi para 

negar e sim como questionamento. 

Cynthia - Não estamos em organizações que estão bloqueadas pra debate, 

espaço pra debate tem e é muito bom que aconteça, mas devemos passar à 

ação, pois a realidade não se trata apenas de teorias.   

Elen - Devemos compreender os pontos de consenso e não só as 

divergências. Se os primos acreditam que a ENEBio não deve entrar na UNE, 

então por que o PSOL ainda compõe a UNE? Sociedade civil organizada é 

onde as massas estão, então os e as revolucionárias devem estar onde o povo 

está, senão a revolução ficará na cabeça e no ego dessa patologia que Lenin 

chamou de esquerdismo. 

 

 

"Ou os estudantes se identificam com o 
destino do seu povo, com ele sofrendo a 

mesma luta, ou se dissociam do seu povo, e 
nesse caso, serão aliados daqueles que 

exploram o povo." 
 

Florestan Fernandes 



 

 

Reforma Universitária 

Naiara Aguilera – EXNEEF e Levante Popular da Juventude                               

Naiara Luttigards – Coletivo Contra Corrente 

 

Naiara Aguilera - Entender a educação do país é entender como se deu seu 

processo histórico neste. A educação sempre se colocou como privilégio de 

uma classe dominante, burguesa. Em 1808, foi criada a primeira faculdade no 

Brasil, e em Córdoba, na Argentina, em 1818, já havia o debate sobre um 

projeto de universidade. No Brasil só se fala de um esboço sobre essa reforma 

durante a ditadura militar, colocando-se a educação superior muito mais que os 

outros estágios do ensino. A primeira mobilização grande se deu em meados 

dos anos 50, no intuito de inserir o povo na universidade, que até então era (e 

ainda é) ferramenta de uso da elite. A implantação do REUNI deve ser 

compreendida como reforma/ tática política. Lutar por um projeto de 

universidade que dê melhores condições ao povo é um processo 

extremamente pedagógico que auxilia no acúmulo de forças. Esse debate da 

reforma me confundiu muito no movimento estudantil, sempre fui muito contra 

esses programas chamados assistencialistas, que escondem um debate de 

fundo. O que vocês entendem por reforma? Mudança, reestruturar, inovar?! 

Muitas vezes colocamos reforma como uma coisa necessariamente ruim. Rosa 

Luxemburgo em “Reforma ou Revolução” coloca que para a social-democracia, 

lutar cotidianamente por reforma é o único processo para conquistar a classe 

trabalhadora. Sendo a reforma o meio e a revolução o fim. 

Tivemos a implementação do sistema departamental, vestibular 

unificado, sistema de crédito, pós-graduações em 1968. O M.E. tem 

protagonismo nas lutas pelas pautas da universidade, já que quem tinha 

acesso à universidade já tinha condições de entrar, muito por isso não 

pautavam essas questões mais populares.  

Na década de 90, tivemos um ano muito ruim para a classe 

trabalhadora. É no mesmo período que vem o FIES no governo FHC. Nas 

escolas públicas, tivemos as piores condições e índices de qualidade. 

Demanda social muito grande nesse período. O projeto era pensado pelas 

elites e para as elites, na década de 90, na gestão de FHC, que desacreditava 

os estudantes da época. Sou cotista por escola pública e sei que em minha 

turma, a minoria considerava a possibilidade de se fazer vestibular, o que vem 

mudando muito a partir do REUNI, do modelo neodesenvolvimentista. A gente 

não quer um modelo de projeto de educação neoliberal nem 

neodesenvolvimentista, mas temos a compreensão que, entre os modelos em 

real disputa na sociedade atualmente (que são apenas esses dois), o 

neodesenvolvimentismo é o que nos dá minimamente uma inserção para 



 

 

colocar as nossas pautas. Para revertermos esse processo, só nos resta 

acumular cada vez mais forças para fazer nascer o Projeto Popular para o 

Brasil do povo brasileiro, com possibilidades concretas de disputa na 

sociedade. 

Naiara Luttigards – Nos últimos períodos, houve diversificação do 

financiamento para a educação, bem como dos tipos de instituições de ensino, 

acompanhado de uma explosão das universidades privadas no intuito de 

financiar o Estado. As reformas que ocorreram têm caráter privatizante e 

neoliberal, que vêm do período FHC. O número de universidades cresceu, o 

numero de universidades privadas cresceu. Temos que perceber como está a 

qualidade dessas universidades e cursos e entender que projeto e que caráter 

de organização estão sendo vendidos nesses projetos. PROUNI é um 

programa de compra que garante uma série de bolsas nas universidades 

privadas e a escola que adere ao programa é isenta de imposto tributário. 

Quando falamos que somos contra, levantamos que esse dinheiro poderia ser 

investido na própria educação. O REUNI é vendido com cara de expansão, e 

de fato é, mas essa expansão não vem acompanhada de uma estrutura de 

permanência dos estudantes bem como o número de servidores. O número de 

docentes no REUNI não aumenta proporcionalmente ao número de estudantes. 

E o numero de técnicos administrativos também não. Como esses estudantes 

serão mantidos? O programa estabelece uma série de metas. Em termos de 

conteúdo e formação desses cursos do REUNI, perde-se muito. E a infra-

estrutura é péssima e não acompanha o crescimento da quantidade de alunos. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) tem três 

momentos - comissão de estrutura, avaliação institucional e ENADE. O sistema 

de boicote é uma denúncia ao que representa esse sistema. Essa reforma está 

em curso, é um plano que está sendo muito bem implementado e apesar do 

discurso de que está entrando povo, temos que entender que se trata de um 

projeto neoliberal privatizante do ensino superior público. Temos que nos 

colocar contra esses projetos e essa reforma, pontuando a necessidade de 

construção de uma nova sociedade que supere inclusive a necessidade de 

uma universidade. 

Ramon - Essa reforma universitária de 2004 tem um caráter neoliberal, na 

aparência se coloca como se aumentasse vagas e vivêssemos numa 

universidade perfeita, mas o que se reflete é a precarização dos cursos e das 

condições de trabalho dos professores e servidores.  

Ney - Cada curso tem um valor em verba que é convertida de acordo com as 

suas demandas, isso não ficou claro na fala de Ramon. Com relação aos 

Bacharelados Interdisciplinares (BIs), talvez outros cursos sofreriam mais. 

Paolla - Venho de uma universidade do interior, que tem cursos frutos 

diretamente do REUNI e apresenta vários problemas, inclusive com prédio 



 

 

inviabilizado de ser utilizado, mas @s estudantes que entraram não foram 

barrad@s. Os estudantes que entraram na universidade, conseguem se 

movimentar de dentro dela e pautar as demandas, não se calam nas 

contradições dentro da universidade, mesmo tendo acesso a ela. 

Tathi - Somos contra a forma como as políticas da reforma universitária são 

colocadas, mas percebemos em si contradições, que permitem avanço para o 

povo que está entrando. Essas condições podem ser pautas pra organizar e 

ampliar o M.E., e é onde temos que canalizar nossa força. Temos a proposta 

de construir junto, pelo trabalho de base, com esse povo que está entrando, a 

partir das contradições. 

Ney - A formação no tempo previsto dos cursos em geral não acontece, não 

apenas pro BI, mesmo antes do REUNI. Há ainda o isolamento dos 

terceirizados da universidade. Ao se colocar a diminuição e precarização 

apenas de servidores e professores, temos que nos lembrar dos terceirizados 

também. Devemos nos atentar pra questão dos terceirizados, cuja situação 

muitas vezes é pior. 

Bruno - Na UFMT, os estudantes estão vivendo a realidade de campanha 

contra o REUNI e utilizam as consequências das pautas do REUNI pra 

mobilizar. A galera não se sentia representada pelo REUNI, mesmo @s 

estudantes que eram de cursos frutos do REUNI. Eles polarizam a proposta do 

governo, querendo mais avanços. Os debates da sociedade e educação 

andam juntos, temos que pensar o que propor pra educação e entender como 

isso se liga à sociedade. Quando o governo traz uma proposta dessas, traz em 

si uma política. Trouxe o que seria um projeto neoliberal, num programa do 

FMI. Colocou a disputa na sala de aula, no modelo educacional. As propostas 

de flexibilização dos currículos vem no sentido de disputa das consciências. 

Qual a proposta do campo popular para isso? Seria a proposta implantada pelo 

PT? Se dermos brechas pro neoliberalismo, daremos brechas pra derrubar a 

classe. 

Ivo - Esse debate não teria se cumprido na entidade no ultimo período e há a 

necessidade de encaminhar um posicionamento da ENEBio quanto a esse 

assunto. Quando se colocam contra o REUNI, por ser política neoliberal, não 

quer dizer que não acreditem que aumente a presença do povo na 

universidade ou que não tocariam lutas com prounistas e reunistas. Quais os 

cursos que estão sendo criados pelo REUNI? Alguns muito diferentes. Há a 

questão de que não é só @ estudante na universidade, mas em qual curso e 

de que forma. Seria política de mascarar a realidade e que inaugura um ciclo 

de precarização. O capital financeiro está muito presente no PROUNI com 

grupos estrangeiros com universidades privadas. 

Ramon - Diferenciação dos custos por cursos existe, mas a verba vem 

enquanto média geral do curso e a universidade divide. REUNI estabeleceu 



 

 

duas metas - 18 estudantes pra cada professor(a), ao invés de 12 pra 1 (era 

até pouco tempo). A meta agora é 22 pra 1, coisa que não existe em nenhum 

país do mundo. O REUNI traz metas inalcançáveis. Existe quase 50% de 

evasão dos cursos, entretanto, o REUNI propõe um mínimo de 90% de 

aprovação. A tercerização na universidade aumentou muito nos últimos 

tempos, especialmente na área de hospitais e para a lógica do capitalismo 

quanto mais terceirização, melhor.  

Tathi - A nossa proposta não é negar e acabar com o REUNI, por entender a 

entrada do povo como algo muito importante e que nos permite trabalhar com 

isso. Temos que ter espaços para discutir, organizar e mobilizar esse povo que 

entra, pensando a longo prazo. Fazer trabalho de base e acumular força. 

Bruno – A proposta do REUNI não acabou ainda, devem vir outras coisas por 

aí. Uma das pautas é de fato os Bacharelados Interdisciplinares. No primeiro 

ciclo, o REUNI é generalista e depois vai afunilando, mas ficam pouc@s 

estudantes. Os contratados e servidores têm um grupo de pessoas que podem 

ser demitidas, caso necessário, e um núcleo duro. Precisamos conhecer os 

principais órgãos que financiam esse projeto. Nesse sentido, vai ocorrer o 

seminário de educação, proposto pelo ANDES, onde poderemos compreender 

o projeto do ANDES para a educação. 

Ivo - Como acumular forças pra derrotar o neoliberalismo, se não se aponta pra 

negar políticas que seriam neoliberais, se não nos posicionarmos como 

contrários a isso? A resposta é - educação pública, gratuita e socialmente 

referenciada e que o dinheiro do PROUNI e FIES esteja nas universidades 

públicas. O aumento da quantidade de alunos por professor precariza essa 

relação e tende a gerar currículos muito técnicos e se afastar da educação 

popular que propomos. 

Julie - A contribuição de São Carlos (nos baseamos no texto “Ensino Superior 

em Disputa - aliança de classe e apoio à política para o ensino superior no 

governo Lula”, de Patrícia Vieira) é que há um governo conciliador, que não 

muda a estrutura e o interesse continua o mesmo, o conflito permanece. A 

partir da reforma, tiramos algumas vantagens que não devemos ignorar como a 

criação de contradições. É ingenuidade pensar que qualquer governo, na atual 

conjuntura, fosse ou seja capaz de mudar a estrutura que está posta. Temos 

que entender as limitações e trabalhar com elas. Se dissermos não à reforma, 

somos contra tudo. Se somos a favor, também. Difícil tirar posição concreta. A 

reforma afetou os estudantes de forma diferenciada por região, por escola. 

Nosso papel é entender os pontos específicos das reformas e elaborar nosso 

projeto de universidade, que mude suas estruturas. Pensando na realidade da 

ENEBio, não seria nem sim nem não, mas a elaboração da nossa proposta de 

universidade. 



 

 

Ney - Contraditoriamente ao que seria de interesse das elites, a classe 

trabalhadora vem entrando na universidade. Os professores universitários se 

entendem como classe trabalhadora, mas a diferença econômica e de 

opressão é relevante.  

Marcus (estudante de Letras, Coletivo Contra Corrente) – O governo de 

Lula é apoiado pelas reformas assistenciais e pela reforma universitária com 

seus programas (PROUNI, REUNI e SINAES), fazendo disso plataforma 

eleitoral eterna. 

Naiara Aguilera – A divisão social do trabalho pode confundir, mas vejamos a 

classe trabalhadora como a classe que é mais oprimida. Sobre a reforma 

universitária, precisa-se fazer uma reflexão sobre o que ela é, o que queremos, 

e qual discurso que convence os estudantes sobre o a importância do debate 

do REUNI, pois a questão não depende apenas do modo como iremos nos 

posicionar, o que importa é conseguir dialogar com o povo brasileiro, pois as 

transformações que queremos dependem de todo o povo, e não apenas de 

nós. Não dá para se colocar contra o REUNI, pois, apesar dos problemas, é 

uma estrutura que mexe com as consciências e estruturas da sociedade. 

Tathi - Não somos contra o REUNI, somos contra como ele é colocado. Somos 

contra a privatização e o neoliberalismo.  

Anita – A gente não se propõe a excluir e negar tudo que está posto e 

construir, e nessa perspectiva totalizando do que é a universidade nesse 

contexto. Precisamos analisar a totalidade do processo e compreender a 

política que está colocada nessas reformas. Precisa-se de tempo para essas 

discussões anteriores para conseguir trazer um debate mais qualificado. 

Naiara Aguilera - O modelo neoliberal foi o vivido nos anos 90, em que o povo 

não tinha vez nos espaços políticos e de formação. Hoje vivemos o modelo 

neodesenvolvimentista, que trouxe muitas diferenças perceptíveis, uma delas é 

a própria Reforma Universitária, contribuindo com a democratização do acesso 

e expansão do ensino superior. A segunda parte do REUNI está por vir, e como 

não se resolve tudo da noite para dia, tudo indica que suprirá as demandas 

relativas à permanência, além de intensificar a expansão. 

Rebeca - Temos que ter cuidado com o momento e com o que falamos quando 

entramos numa sala de universidade privada, no sentido de corrermos o risco 

de não dialogarmos em absolutamente nada com os estudantes e afastá-los 

ainda mais da militância e da entidade, já que são alunos com perfis muito 

diferentes do perfil de alun@s das universidades públicas. 

Julie – Devíamos trazer elementos debatidos anteriormente nas escolas para 

servir de acúmulo. 



 

 

Dea - Contra o REUNI, a partir do entendimento do sistema neoliberal que está 

por trás desse processo. Se não se pensar no processo que vem acontecendo 

e pra onde está caminhando, caímos no erro de exaltar a educação privada pra 

sempre e ocorrer algo semelhante ao que houve com a educação básica. 

Ian – Separar a economia da política é um erro que acaba trazendo à tona 

análises também equivocadas. Ser contra o REUNI vai acumular em quê pra 

ENEBIO? 

Ivo - Não se pode pautar num fatalismo que está posto, e sim entender o 

movimento mais amplo, entendendo o papel e a essência no qual o sistema 

capitalista quer falsear a realidade. Deve-se pensar no sistema que está 

imposto por trás destas reformas. 

 

Relatoria Questão Racial/ Negritude e Questão 

Energética/ Ambiental  

Sobre os espaços de Questão Racial/ Negritude e Questão Energética/ 

Ambiental, os facilitadores, de última hora, não puderam vir, e a C.O. não 

conseguiu outras pessoas para substituí-los a tempo. No mesmo dia, estava 

acontecendo a 1º plenária estadual do Plebiscito Popular na Bahia, num local 

bem próximo ao lugar em que estava ocorrendo o SPE/ CONEBio, dentro da 

Universidade. Além disso, a Via Campesina estaria lá para fazer uma análise 

de conjuntura. Como um dos pontos de discordância sobre a relação da Via 

com a ENEBio é a análise de conjuntura que a mesma faz, nada mais justo que 

irmos ouvir de fato qual é a análise que a Via está fazendo do momento atual. 

Então, decidimos, por consenso, irmos à plenária. A avaliação foi feita 

coletivamente no dia anterior à plenária, no final desse dia. O momento da 

tarde da plenária daria materialidade à análise de conjuntura feita pela Via - 

como se estruturaria o Plebiscito Popular. Reunimo-nos no horário do almoço 

para avaliarmos se continuaríamos lá ou não e então deliberamos que ficaria lá 

quem quisesse até as 15h (a plenária voltaria às 14h). A partir desse horário, 

nos encaminharíamos para dar continuidade às atividades da programação. 

 

“Por menos que conte a história, 
não te esqueço, meu povo. 
Se Palmares não vive mais, 
faremos Palmares de novo!” 

 
José Carlos Limeira 



 

 

 

La Vía Campesina 

Cícero Araújo – MST 

Cícero – O contexto sociopolítico que deu condições para o nascimento da Via 

Campesina se origina com a ofensiva neoliberal, na qual o agronegócio surge 

como novo modelo agrícola através da chamada “Revolução Verde”, 

consolidando-se na agricultura brasileira por meio dos agrotóxicos e dos 

favorecimentos (privados e estatais) concedidos à sua estruturação. Tal 

modelo gera enormes contradições, que suscitam a necessidade de 

organização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo para conquistarem 

suas vitórias, bem como de setores industriais e de serviços, ligados à vida e 

produção camponesas. 

Em 1997, ocorreu a marcha nacional pela reforma agrária, cumprindo 

um papel fundamental na articulação da Via Campesina Brasil. 

A Via Campesina é um movimento autônomo, plural e cultural, que 

aponta como seu inimigo o Agronegócio e luta pela Reforma Agrária Popular, 

pautada na Agroecologia. A Via Campesina faz o esforço unitário de se projetar 

do campo para a cidade. Um exemplo desse esforço é a sua aproximação das 

executivas de curso (FEAB, ABEEF, convite para a ENEBio). Compreende-se 

que a luta pela terra não se encerra nela mesma e que é necessário se pensar 

a sociedade na sua totalidade. 

Lucas - Traz o tema do último ERA-Nordeste e reflete que a unidade é 

necessária para se avançar nas lutas pela transformação social. Enquanto 

ENEBio, essa se dá na atuação revolucionária das e dos seus profissionais 

biólogos na sociedade. A ENEBio perde tempo não entrando na Via 

Campesina, tendo em vista que poderia estar acumulando muito mais do que 

acumula, organizada na Via Campesina. 

Kelvyn - Que nossa discussão recomece do ponto onde parou no ENEB, 

debruçando-se na análise de conjuntura da Via Campesina Brasil e no que ela 

acumula para a entidade, para que não percamos tempo. 

Julie - Leitura do texto “Relação ENEBio – Via Campesina”  [anexo 1] do texto 

de repasse da plenária nacional da ALBA, da qual a ENEBio participou. 

Lost - Temos que compreender a tática enquanto elemento instrumental 

flexível e de frequente diálogo com a conjuntura do momento; sua conformação 

depende da correlação de forças que determina a dada conjuntura e expressa 

os passos para efetivar a ação na realidade que a altere, de modo a acumular 

forças para a classe trabalhadora. Devemos apontar o inimigo e evidenciá-lo, 



 

 

nesse sentido derrubar o agronegócio é quebrar uma perna do imperialismo 

que rouba nossa nação e a Via é quem mais tem a capacidade no Brasil de 

fazer isso. 

Kelvyn – Número e quantidade importa e é o que demonstra força de fato, 

compreendendo que a correlação de forças é subdividida em social e política, e 

na política a classe dominante ganha por monopolizar meios de comunicação 

de massas, por exemplo. Um dos grandes problemas da ENEBio é não 

enxergar qual o seu papel na luta de classes, pois uma vez visualizada, já 

estaria na Via Campesina. 

Bruno – A Via Campesina apoiou Dilma no segundo turno. Entrar na Via é 

apenas fortalecer o projeto popular na ENEBio. 

Emanuel - O debate não está sendo garantido, pois quem cumpre com o papel 

de facilitação apresenta apenas um lado.  

Cynthia - A Via Campesina é um espaço amplamente democrático e que 

possibilita a vivência do internacionalismo; os cursos de formação da Via 

ajudariam no processo de amadurecimento da entidade. Além disso, a 

autonomia dos movimentos que integram a Via Campesina é totalmente 

garantida. 

Cícero - Quero que a ENEBio entre na Via Campesina de uma vez, porque é 

importante os estudantes e formados enquanto biólogos fazendo jornadas e 

brigadas no Haiti, podendo fazer contribuições para além do nosso país, 

fazendo brigadas também na Palestina, entendendo as atividades da Via 

Campesina como o plantio de azeitona, entre outros; gostaria da entrada dos 

camaradas de biologia pelo fato de que as contribuições enquanto biólogos 

seria de suma importância para atender e auxiliar os companheiros nos 

assentamentos. Pergunto quem é o nosso inimigo de fato? O governo atual 

com sua contradições, mas possibilitando um diálogo, ou um de direita que não 

há sequer abertura para isso? 

Ivo - O que mais me preocupa é por que a CO fez necessário trazer um 

companheiro da Via Campesina. É preciso ter outra pessoa na mesa para 

colocar o outro lado. A confiança política se faz nas práticas e entrar na Via 

Campesina é compor um campo político. A unidade tem que partir dos 

programas que estão expostos, não de um único projeto político. A Via 

Campesina coloca como sujeito central da revolução o campesinato. 

Entendendo que vivemos no meio urbano, essa é a análise da ENEBio? 

Kelvyn – Vamos ter um pouco de cuidado com as falas. Eu vejo uma 

polarização de argumentos sobre a Via Campesina, e não entendo por que há 

uma necessidade de ter outro facilitador na mesa, pois a discussão é 

justamente sobre a Via. Há uma necessidade dos grupos que compõem a 



 

 

ENEBio em unir forças, entendendo o real foco. Não é a ENEBio que está 

fazendo um favor para a Via, é a Via Campesina que está possibilitando a 

entrada da ENEBio, assim compreendendo o quão se faz necessário essa 

entrada para que a ENEBio acumule mais em conjunto com a Via Campesina, 

organização que enxerga o campesinato enquanto protagonista da Reforma 

Agrária Popular, pois essa é a sua bandeira central. Quem mais defende a 

união campo-cidade no Brasil é a Via Campesina, não entendo como as 

pessoas possam achar que ela ignora a cidade e só tem olhos para o campo, 

uma vez que até mesmo a Reforma Agrária é uma pauta que diz respeito à 

cidade, afinal de contas o alimento produzido no campo irá para a sua mesa, e 

hoje grande parte vai envenenado pelos insumos do agronegócio, enquanto se 

criam barreiras para que a militância da ENEBio se organize e se 

instrumentalize da melhor forma, na Via Campesina, para ajudar a reverter 

esse processo e acumular forças para a realização da Reforma Agrária 

Popular. 

Tathi - Peço desculpas para os companheiros se eles sentiram ofendidos em 

alguns momentos pelas minhas falas. Há a necessidade do diálogo entre a 

entidade, sendo preciso ouvir as partes para, se possível, chegarmos a um 

consenso sem a necessidade de votações. Temos que ter acúmulo sobre algo 

para então poder fazer críticas. 

Ney - Se o espaço é para debater a Via Campesina, quem mais deveria estar 

na mesa além da Via?  O seu oposto? O Agronegócio? É preciso que a crítica 

seja construtiva, e não destrutiva, senão destruiremos a entidade.  

Cané - Trago dados concretos da realidade do movimento dos trabalhadores 

rurais sem terra (MST), sobretudo acerca do meu acampamento, corroborando 

que a prática é o critério da verdade e que não saberemos o que de fato é a 

realidade enquanto não abrirmos mão dos nossos privilégios, em prol da luta 

do povo. 

Emanuel - Não falo que não legitimo a Via Campesina, justamente porque não 

tenho acúmulo sobre o assunto; nunca me foi apresentado, na entidade, o que 

é a Via Campesina. O grande problema é haver apenas um ponto de exposição 

na facilitação do espaço, comprometendo o meu processo de formação de 

opinião. 

Anita - A ENEBio está retrocedendo e tendo o seu avanço impedido pelo 

atropelo do debate. Não necessitamos de facilitadores no SPE, pois a ENEBio 

é construída pela base e suas discussões se darão como fruto das discussões 

dentro dos COCADAs; precisamos debater o que é a entidade. 

Ivo - Como se deram os processos para a construção dos nossos debates? 

Será que a base da ENEBio tem compreensão do que é a Via Campesina?  



 

 

Bruno - Qual a concepção que temos na entidade? Qual o nosso papel 

cotidiano para a influência dos COCADAs? As vantagens de se estar na Via 

Campesina não bastam, temos de discutir as divergências de análise de 

conjuntura. 

Cané - Vamos debater as divergências e disputar pelos nossos projetos 

fazendo o trabalho de base; o primeiro espaço da refundação da ENEBio foi no 

encontro da juventude do campo e da cidade, da Via Campesina, e é esse o 

projeto que está sendo defendido aqui. Perderemos a batalha por nos 

fecharmos em debates que não acumulam para o avanço da ENEBio em suas 

ações. 

Lost - Não podemos nos isolar na sociedade e 4 milhões de pessoas 

organizadas na Via Campesina no Brasil são muito diferentes de 20 militantes 

da ENEBio no CONEBio. Ou vamos fazer a revolução só com nós 20 aqui no 

CONEBio? Não podemos cair no vanguardismo de não nos aliarmos com 

ninguém, nos isolarmos e achar que assim, conseguiremos atuar 

concretamente na conjuntura. Bater na Via acumula para qual lado? Temos de 

saber identificar nosso inimigo. Sobre o “processo de formação de opinião”, ele 

deveria ser garantido também previamente, nos COCADA’s, pois se já se 

debate a Via Campesina há anos na ENEBio, é no mínimo contraditório dizer 

que nos espaços gerais da entidade ou no seu grupo de base nunca se tenha 

falado sobre o que é a Via Campesina, pois a ENEBio tem até cartilhas sobre 

isso e vocês acabaram de falar que a construção se faz nas bases, nos 

COCADA’s. 

Kelvyn – O conceito de debate que está sendo colocado na ENEBIO começa 

em 2010, com mesas compostas com ideias bilaterais, o que não acumulou 

para o debate e melhor entendimento. Outro exemplo é o debate da construção 

da campanha permanente conta os agrotóxicos no ENEB do Rio Janeiro, são 

basicamente os mesmos argumentos utilizados acerca da Via Campesina e as 

mesmas posturas, mesmo assim em assembleia foi aprovada por maioria e em 

nada alterou a autonomia da entidade/ cocada’s até hoje.  

Tiagão - A aliança com a Via é uma aliança estratégica, ou a gente se alia ou 

seguiremos por aí cegos e excluídos. A própria re-estruturação da ENEBio em 

2007 foi baseada nas práticas da Via. Se hoje estamos organizados dessa 

maneira, muito disso foi por causa do auxílio da Via num momento bem 

complicado da entidade. Até no debate sobre o avanço da economia verde no 

Brasil e na campanha “Biólogos no centro do olho do furacão”. A Via 

Campesina é o maior instrumento contra a economia verde.  

Cícero - O desafio da ENEBIO é construir unidade na luta, porque o inimigo 

que temos no campo é comum. Temos que fazer construção de lutas conjuntas 

pela soberania do país. A congregação das organizações acumula para o 

movimento. 



 

 

Espaço Campanhas + GTPs 

O espaço começou atrasado pela dificuldade que algumas escolas tiveram 

para garantir o “acorda”, como também do não cumprimento de algumas 

tarefas dos tempos educativos. 

Por conta da ausência de escolas com a tarefa dos GTPs, entendemos que 

seria incoerente discuti-los e avaliar sua construção, debater acerca das 

construções e contribuições de cada GTP, além do fato previamente explicitado 

em plenária, sobre a concretude da não ocorrência do ENEB 2014 em Sergipe, 

a grade foi refeita em consenso entre a C.O. e as/os cursistas, ficando da 

seguinte maneira - 

* final da manhã – Espaço Campanha+ GTP’s 

* primeira metade da tarde –Espaço Campanha + GTP’s 

* segunda metade da tarde – Avaliação do ENEB 

* noite– Avaliação do ENEB 

* manhã do dia 30/11 – Encaminhamentos do ENEB 

* tarde do dia 30/11 – Avaliação da AN 

* noite do dia 30/11 – Planejamento da AN 

 

Kelvyn - UFS se colocou como indicativo de pegar um GTP, porém com a 

problemática do ENEB, se não tiver perna pra garantir o ENEB, o GTP vem 

como forma de contribuir com a entidade. 

Anita - Durante a construção do GTP nos anos anteriores, houve acúmulo 

sobre a importância da ferramenta, como trabalho de base na inserção das 

escolas novas. 

Ivo - resposta da AN com relação ao GTP, conforme estatuto, a fim de 

acompanhar e fomentar essa ferramenta. 

Tathi - UESB de Vitória da Conquista se soma ao GTP de Agroecologia junto 

com USP e UNESP- Bauru. 

 

 

 

 



 

 

Avaliação das campanhas 

Ivo – A organização do seminário foi um atropelo das demandas, não tínhamos 

perna e foi um atropelo, porém foi positivo pra galera ter um contato mais 

próximo com a entidade. A construção coletiva não foi efetivada por conta dos 

COCADAs que não mandaram as contribuições no prazo estabelecido. A partir 

do momento que a campanha é nacional, a construção também deve ser 

nacional. Durante o acontecimento das ferramentas da ENEBIO, a AN estava 

dando prioridade ao ERA. A forma de avaliação e de como foi colocada, foi 

bastante equivocado no sentido de propagandear a entidade como ela é, que 

existem militantes do Psol. Até quando vamos propagandear uma ENEBio 

antipartidária? 

Julie - A avaliação da UFSCar foi muito positiva quanto às campanhas apesar 

da propaganda ter sido fraca. A galera tinha propostas novas, mas não se 

ouviu muito sobre a campanha de fato. 

Tathi - Houve espaços da campanha contra os agrotóxicos, seminário sobre o 

CFBio  e na campanha de formação profissional não houve muitos espaços. 

Bruno - A proposta da campanha é pautar a realidade do biólogo na realidade. 

É importante o debate profundo sobre o objetivo da campanha de formação, 

aplicando na realidade dos estudantes.  

Kelvyn - Unidade na ação é uma ferramenta importante para potencializar e 

massificar o trabalho de base. Temos que fazer o exercício da análise de 

conjuntura. O aspecto pra campanha nacional não dar certo é partir do 

idealismo. Não negamos os erros, mas ponderamos que os acertos são 

coletivos, contudo os erros sempre ficam só para alguns. A fragilidade da AN 

foi levada em consideração, mas tudo foi ponderado. A AN não participou, 

porém não questionou a autonomia da escola sede mesmo não concordando 

com tudo que foi colocado. Com relação ao documento síntese, avaliamos que 

não pode ocorrer esse tipo de prática e condenamos a acusação geral para a 

AN, dizendo que seria comandada pela Consulta Popular e o LPJ. Esse tipo de 

crítica, da forma como foi feita, apenas reforça o antipartidarismo, que tanto 

vimos a quantidade de problemas que causaram em junho. A AN não negou 

verba para ir aos seminários, porém não teve como pagar 1200 reais três dias 

antes da data, além de avaliar que seria melhor investido em passadas e 

compra de materiais. Mais detalhes da nossa avaliação no material que 

socializamos pela lista da ENEBio (Carta de Esclarecimento à ENEBio sobre o 

II SFCN, Agosto de 2013). 

Ivo – Em nenhum momento a AN se posicionou dizendo estar sem perna para 

estar no seminário. É complicado colocar a situação agora e ser obrigação 

unicamente de nós entrarmos em contato com a AN. Temos que ter clareza 

sobre a influência das forças nos COCADAs e por isso se fala do LPJ. Não 



 

 

foram enviadas as contribuições a tempo e avaliaram que como a AN já estava 

com o dinheiro, era só comprar as passagens. 

Anita - Não conseguiram tocar as campanhas de nenhuma forma. Tem 

demandas e ferramentas essencialmente da entidade que foram encaminhadas 

em espaços nacionais a partir de debates coletivos com as escolas, e então 

como já havia problemas na AN em cumprir e acompanhar os processos de 

construção dos espaços, isso deveria ter sido socializado inicialmente. O 

processo deve ser analisado de forma mais profunda para evitar desgastes 

desnecessários que poderiam ter sido evitados. 

Kelvyn – Interessante ouvir essa fala, logo da UFAL. Defender autonomia é 

compreender qual a postura da C.O. em acusar que a gestão é levada pelo 

LPJ, sendo que existem militantes da ENEBio lá que não são desse coletivo. 

Agora, qual a autonomia que uma escola (UFAL) tem, enquanto CO, para 

expulsar um militante de um coletivo da ENEBio? A falta de comunicação bem 

como outros fatores são coisas que devemos sanar e nunca serviram de 

justificativa ou pontos que disfarcem esse boicote político, caracterizado de 

autoritarismo e muitos outros desvios. 

Bruno – Em resposta à fala de Kelvyn, acho que análise errada leva a 

campanha errada. Foi tirado um consenso que a campanha seria colocada 

levando em consideração a economia verde, foi votado e todas as escolas se 

colocaram para construir. Definir como prioridades as passadas e materiais ao 

invés das campanhas é um equivoco da AN. Como chegou a cartilha da 

campanha em cada escola? Como foi o reflexo? Teve como fazer um trabalho 

de base desse jeito? 

[esclarecimentos] Kelvyn - Em nenhum momento foi colocado por nós que a 

construção da campanha foi errada, e sim que deveríamos fazer a análise 

conjuntural. A votação foi feita que para definir o plano de fundo e tiramos a 

economia verde para a campanha de formação profissional. Algumas escolas 

sabem que a AN se articulou sim para ir aos seminários, porém os COCADAs 

estavam endividados no momento pós-CONEBio. E realmente a campanha 

está desarticulada do início do ano pra cá, mas está vindo uma série de 

elementos para acumular na campanha contra os agrotóxicos, e mesmo com 

todas as limitações ela conseguiu chegar nas escolas, só não foi bem 

propagandeada. Bem como não houve como fazer uma correlação com a 

campanha de formação profissional. 

Ivo - A falta de presença nos espaços da campanha se dá por falta de 

articulação ou porque a ENEBio tem muitas demandas e não está dando pra 

acompanhar? 

Ian - A campanha contra os agrotóxicos teve dificuldade de se articular, porque 

o próprio MPA, que é a figura principal dessa campanha, teve outras demandas 



 

 

e não teve como construir de forma mais concreta a campanha.  A campanha 

vai se articular junto a Via Campesina pra se estruturar na transversalidade 

com o campo e a periferia. 

Tathi – Pede esclarecimentos sobre qual o motivo que fez a C.O. do CFPBio - 

Alagoas não receber um militante da ENEBio da AN e não deixá-lo participar 

do espaço para acompanhar. Qual o conceito que tem de construção coletiva, 

unidade e respeito? 

[questão de ordem da C.O.] – teremos um espaço na qual essa questão 

sobre o CFPBio-Ne poderá ser mais debatida. 

Bruno – Temos que ter a clareza se as escolas têm pernas para construir as 

campanhas e se não tiver, o que fazer para ajudar a construir? E se estão 

sendo espaços esvaziados, há a necessidade de haver os seminários no ano 

seguinte? 

Julie - Articulação Nacional é uma estrutura que ainda temos que amadurecer, 

sobre o que cabe a ela ou não. Quando fomos AN também não conseguimos 

participar de todos os espaços (como do seminário da campanha), vai das 

pernas do grupo. A questão foi não ter avisado sobre a falta no seminário com 

antecedência ou ter deixado o povo na última hora sem facilitadores? Ser AN é 

uma tarefa muito complexa, visto que é uma estrutura que tem muitas funções 

de comunicação e funções muito abrangentes e é uma estrutura muito julgada. 

E ela tem se centralizado muito mais nas demandas relacionadas à 

comunicação do que em outras. Sobre a Campanha Nacional, São Carlos 

avaliou que as pernas são poucas, mas se houver uma proposta de execução 

tranquila, então pode ocorrer. A ideia é não assumir o que não pode. 

Kelvyn - Ano passado o comitê nacional da Campanha Permanente Contra os 

Agrotóxicos e pela Vida estava muito mais ativo, tentando abranger vários 

cursos e contribuir na campanha envolvendo saúde, meio ambiente, etc. O 

próprio comitê estadual de Sergipe deu uma desarticulada por causa das várias 

demandas. O MPA fez um convite à ENEBio da UFS para fazer o link dos 

movimentos sociais com a universidade e ocupar esses espaços. E também 

tentar juntar as executivas e dar corpo para o comitê. Uma pauta mais concreta 

e que dialoga com a realidade dos e das estudantes é a alimentação do RU 

vindo do campo, com agrotóxico, etc. Tentamos alinhar a realidade do 

estudante a esses espaços.  

Sobre o seminário de construção das campanhas, ficou claro que as 

pernas são poucas, mas ele rendeu bons frutos, já tem muita coisa pra fazer e 

ver como está o andamento dessa campanha a nível nacional. Temos que 

estimular as escolas a participarem mais ativamente dos comitês, resgatar as 

propostas dos seminários e avaliar como está se dando as articulações dos 



 

 

comitês. Essa é uma forma prática de dar orientação para os grupos. Ao invés 

de criar novas propostas, podemos reavaliar as que já existem. 

Paolla – Em Vitória da Conquista, se conseguiu tocar muito bem a campanha 

dos agrotóxicos dentro da universidade, os movimentos sociais estavam muito 

bem relacionados e próximos da universidade e foi fundamental esse contato 

com os movimentos como o MPA e o MST. 

Tathi - Informo que de 12 a 15 de dezembro, acontecerá a II Jornada de 

Agroecologia, no Assentamento Terra Vista, sul da Bahia, onde podemos 

estreitar mais os laços com os movimentos sociais e o M.E. 

Bruno - Primeiramente, temos que pensar qual o papel que as campanhas têm 

para as entidades. Podemos trazer as campanhas relacionadas aos mega-

eventos e entender as conseqüências dessas propostas políticas para o povo 

brasileiro, bem como isso afeta diretamente as nossas diretrizes políticas, 

remoções urbanas, quilombolas, indígenas. Isso tem um impacto muito forte. 

Os impactos já são visíveis! Podemos conseguir linkar isso tudo com o que 

está proposto pro ano que vêm (2014), que será um ano de grandes 

mobilizações, tendo em vistas que os países que sediaram grandes eventos 

como a copa, entraram em crise depois dela. Nesse sentido, os biólogos 

precisam se identificar com as ruas. Como queremos a ENEBio identificada 

com essas novas propostas? Proposta de fazer um seminário que esteja 

casado com toda essa conjuntura, se identificando com a realidade. 

Ian - Questionamento sobre em cima de que acúmulo a ENEBio pode tocar 

esse debate? 

Bruno - Dentro dessa perspectiva, isso é algo que deve ser trabalhado 

exatamente para conseguir debater esses eixos. A formação profissional, por 

exemplo, a gente não tinha acúmulo nenhum e conseguimos nos debruçar 

sobre isso. A gente tem o impacto desses acontecimentos muito presente na 

nossa realidade, então é importante entender essa relação do biólogo com a 

realidade futura. 

Ivo - No espaço do lançamento do plebiscito, um companheiro do MST colocou 

que um dos três elementos centrais da conjuntura pro ano que vem era esse. A 

lei geral da copa abre brecha pra coisas que não existem na constituição, 

ferindo os direitos humanos. As jornadas de junho trouxeram uma 

característica da juventude, que de uma maneira geral foi negar a copa do 

mundo e os mega eventos. Em todos os atos de Uberlândia, por mais que a 

pauta geral fosse transporte, a copa foi muito pautada. Conseguir entender, pra 

além da conjuntura da ENEBio, a copa do mundo para o ano que vem, vai ser 

um elemento central, e vai ser uma forma concreta da ENEBio se pautar. O 

projeto de restrição da meia-entrada foi colocado pela FIFA, por exemplo. 



 

 

Avalio como uma análise conjuntural muito acertada que vai permitir um 

trabalho de base, sendo a rua um espaço pedagógico. 

Julie - Questionamento de como as escolas estão no sentido de pernas para 

lidar com esses elementos? 

Ney - A gente tem que avaliar pela questão da dificuldade de tocar vários 

elementos por conta de dificuldades estruturais dos COCADAS e ver a 

necessidade de ter pernas para tocar novas campanhas além das que já 

estamos tocando. 

Bruno - É preciso um espaço no CONEBio para debater esses eixos para que 

se consiga tocar uma campanha. Esse espaço serve para discutir esses eixos, 

sair daqui com os materiais para as campanhas. Se não tem pernas, tentar 

socializar textos de debates, debater nas realidades, fazer acúmulos da 

realidade é um começo. Nesse sentido é que se torna necessário ter uma 

formulação mais aprofundada das campanhas. O espaço de seminário da 

campanha não é um espaço fixo, então o CONEBio deveria servir para debater 

minimamente a campanha e tirar eixos principais sobre a questão dos grandes 

eventos. Os debates iam se convergir a partir dos acúmulos locais. 

Ian - Muito positivo o início do debate, com a ideia de fazer com que as bases 

da ENEBIO se coloquem para o debate com a sociedade. Não podemos nos 

basear de uma maneira generalizada da sociedade, visto que houve pautas 

difusas durante as manifestações. Primeiro temos que dialogar com esse 

sujeito da entidade. Não é negando a necessidade de o debate ser feito, mas 

não podemos tirar uma campanha do nada, com a visualização de que não 

temos pernas para levar essa campanha. O debate dos megaeventos não 

estão dentro da realidade da entidade.  

Kelvyn - Sobre a proposta dos grandes eventos, vai ficar difícil conseguir dar 

corpo aos atos, isso já é algo inerente. Não basta saber que a copa do mundo 

vai acontecer, existem várias contradições que não estão explícitas. A 

campanha tem que estar no dia-a-dia da nossa base. A gente na UFS não 

debateu isso, mas percebemos que é importante manter uma campanha que 

esteja mais dentro da nossa realidade.  O que a gente pode fazer como base é 

orientar a militância da ENEBio como se inserir nesses espaços. Não dar um 

passo maior que as pernas e trabalhar com as nossas limitações. De qualquer 

forma essa demanda vai chegar para a gente e teremos que dar essa resposta. 

Leo - Reforço a campanha dos grandes eventos. A campanha faria totalmente 

o link com a formação profissional, uma vez que os megaeventos estão aí e 

sabemos o que isso demanda da economia brasileira. Os processos licitativos 

relacionados a esses eventos não foram colocados publicamente. Os 

megaeventos influenciam diretamente na precarização da educação, que 

interfere diretamente na nossa formação profissional e é nesse contexto que 



 

 

defendo essa campanha. Faço a leitura que os atos de junho foram 

espontâneos, mas que estavam colocando a realidade nas ruas. Reafirmo que 

isso gera acúmulo e casa com as bandeiras da entidade. 

Anita - Contemplada pela fala de Leo. A entidade não tem pernas para tocar 

essa campanha, no entanto essa campanha não vai exigir tanto da entidade. E 

pode aproximar o perfil do estudante que a gente não consegue trazer para 

dentro da entidade, contextualizar a militância da ENEBio nesse momento. 

Podemos buscar essas outras formas de aproximação também. 

Ivo - Não concorda com Ian de que “a ENEBio não está introduzida nessa 

realidade”. Na realidade de Uberlândia, muita gente da biologia se inseriu de 

maneira orgânica nas mobilizações, se colocando como sujeitos das 

mobilizações. Pautar isso não é do nada, a proposta é que a gente paute e tire 

os eixos disso no CONEBio. O que a gente enquanto ENEBio vai colocar? A 

proposta do plebiscito popular já é uma coisa estruturada, a campanha da copa 

viria estruturada a partir do que a gente vai debater. 

Julie - concordo que é uma conjuntura real do próximo ano, mas acredito que 

não daria tempo da gente trabalhar isso, por isso, proponho linkar pontos 

específicos e produzir um material mais específico no sentido de denúncia, 

materiais mais pontuais, mas acredito que não há a necessidade de realizar um 

seminário pra isso, visto que não temos pernas. Definir aqui o material! 

Lembrar de colocar bem forte o símbolo da ENEBio. Colocar uma orientação 

sobre o plebiscito, manter a campanha sobre os agrotóxicos e tentar recuperar 

esse espaço. 

Tiagão - Ninguém nega o processo de mobilizações desse ano, e que todo 

mundo foi pego de surpresa. Sou contra um seminário de campanha para o 

ano que vem, pois não vamos ter tempo para elaborar o material. Além disso, 

vamos ter pernas para tocar uma campanha? Vamos ter parceiros? Nada 

impede de produzir um material que mostre o posicionamento da ENEBio. 

Precisamos de flexibilidade de atuação no próximo ano, mas não tocando isso 

como campanha. Temos que ser uma referência organizativa, sem 

sobrecarregar estruturalmente o ano que vem. Devemos tocar a campanha 

permanente, mas não tocar uma segunda campanha. 

Lost - Concordo com a fala de Tiagão. Ano que vem, muito provavelmente, vai 

ser muito complicado! Pode até ser prejudicial para a esquerda uma pauta sem 

possibilidades de vitórias concretas (como o “contra a copa”). Essas derrotas 

podem acarretar um processo difícil de refluxo das lutas de massas. Temos 

que enxugar as estruturas para conseguir tocar as pautas que já temos, que 

são poucas e, mesmo assim, não conseguimos tocá-las com qualidade esse 

ano, não por incompetência, mas por falta de pernas mesmo, como todo 

mundo aqui já percebeu e consensua nessa análise.  Sou contra a proposta da 

campanha sobre os megaeventos, pois essa proposta não demarca o inimigo 



 

 

claramente, como a campanha permanente contra os agrotóxicos consegue 

fazer, por exemplo. E por ela ser permanente, ela cria um vínculo à entidade 

que pode ser muito proveitoso. Além disso, é uma campanha consensual entre 

todos nós. Se pegarmos tarefas demais não vai ser possível avançar. Após a 

copa, esse debate dos megaeventos vai desaparecer da mídia e da população 

e ficar restrito na esquerda vanguardista. Por isso, devemos manter uma 

campanha que já esteja estruturada, que a gente e outras executivas já tocam 

e possamos nos ajudar mutuamente. 

Paolla - Sobre a campanha dos megaeventos, não acho que faz sentido. Não 

condiz com a conjuntura que está dada, a juventude vai estar na rua de 

qualquer forma. Reforço a importância de continuar construindo a campanha 

contra os agrotóxicos e reforço o que Julie falou sobre produzir algum material 

relacionado aos megaeventos. Proponho tocar a campanha do “Basta de 

Violência contra as mulheres” (tocada pela Via), até porque haverá entidades e 

parceiros junto com a gente. 

Tathi - Acréscimo à fala de Paolla, de que qualquer uma das campanhas 

colocadas por ela contempla as abordagens políticas que foram colocadas 

durante as falas. 

Ney - Entendo a importância das problemáticas colocadas para o ano que vem, 

e também a da ENEBio não ter pernas para essa campanha. Proponho sanar 

primeiro as enfermidades da ENEBio para depois tocar a campanha 

relacionada aos megaeventos. A ENEBio pode se posicionar de outra forma 

mas não tocando a campanha. 

Bruno - As campanhas que a entidade fazem são geradas de análises que são 

realizadas durantes o CONEBio, não é algo inventado mas sim algo 

amadurecido. É preciso caracterizar a entidade em relação aos novos 

acontecimentos. Não concordo com Tiagão. Nesse viés estaremos qualificando 

nossa militância com relação ao seu protagonismo histórico na realidade 

brasileira. Não vai ser difícil achar aliados nessa campanha. Não acho que as 

discussões da copa vão terminar com o término da copa, pois eles terão 

impactos muito fortes sobre a sociedade. Podemos tirar eixos, conseguir ser 

mais agitativos, e colocar isso como central, pautando isso como campanha. E 

também contemplar o eixo relacionado à luta das mulheres. 

Ian - Que as escolas que não se posicionaram se posicionem 

Kelvyn - Proposta consensual - não é questão de ser contra ou a favor, mas a 

discordância está em que os megaeventos não venham como uma campanha 

central. Se essa proposta for aceita, tem que ser resolvida durante o CONEBio. 

Proponho megaeventos não ser uma campanha, mas produzir materiais 

relacionados a isso e realizar a agitação. 



 

 

Bruno e Dea – Vão reavaliar a proposta de Kelvyn. 

Dea - Não concordo que sejam só faixas e adesivos. 

Kelvyn - Em que momento conseguiríamos garantir o debate dos megaeventos 

no formato de campanha?  

Bruno - Precisa de formulações mais rápidas para a questão. Não vamos 

conseguir fazer um seminário. Mas precisamos ter discussões mínimas sobre 

isso no CONEBio. 

Dea - Proponho mais um espaço para a discussão dos megaeventos. 

Anita - Proponho esgotamento do debate e estender a discussão hoje. E como 

eixo central, os movimentos de esquerda tem que se colocar contra a opressão 

dos movimentos sociais. 

Bruno - Proponho pautar a questão do financiamento. 

Leo - Proponho como eixos as questões feministas (principalmente da 

prostituição) e de financiamento. Linkar esses eixos com a copa do mundo. 

Kelvyn - Questiono novamente a realidade do pouco tempo para trabalhar as 

temáticas. Concordo com a fala de Leo, mas acredito que isso vai demandar 

outros direcionamentos para o material agitativo. 

Ivo - Outro eixo fundamental é de fazer a denúncia da FIFA no papel de 

restringir a meia-entrada. 

Paolla - Devemos colocar a ENEBio para tocar a luta do Basta de Violência 

Contra as Mulheres, mas não colocar ela como eixo de outra coisa, porque a 

luta feminista tem centralidade nas lutas da entidade. Colocar essa luta como 

um eixo principal, e não secundário. 

Julie – A C.O. poderia tentar ver um espaço na grade para talvez reformular a 

proposta, dependendo da situação, e elaborarmos um parágrafo sobre as 

questões para serem colocadas. 

 

Proposta aprovada - A ENEBio não terá uma campanha nacional própria 

em 2014, mas continuará tocando a campanha Permanente contra os 

Agrotóxicos e pela Vida e produzirá material agitativo sobre os megaeventos. 

 

  



 

 

Eixos que estarão dentro do material agit-prop contra os 

megaeventos 2014 e responsáveis: 

 Opressões (Mercantilizarão do corpo) (Léo) 

o Mulheres 

o LGBT 

o Turismo Sexual 

 

 Financiamento Público (Bruno) 

o Menos copa, mais saúde, educação e transporte 

 

 Especulação imobiliária e Remoção (Julie e Dea) 

o Impactos Ambientais 

o Quilombola  

o Indígenas 

o Negros e Negras 

 

 Descriminalização dos movimentos sociais (Anita e Ian) 

o Desmilitarização (descentralizar a policia e avaliar processo de 

formação que a policia está tendo).  

 

 Denúncia da FIFA (restrição à meia-entrada) (Emanuel e Ivo) 

 

 

Aprovado por consenso 

Paolla - Proposta - Se coloca para garantir, enquanto ENEBio, a campanha 

“Basta de Violência Contra as Mulheres”, puxada pela Via Campesina.  

Aprovado por consenso 

Manter a Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. 

Aprovado por consenso 

 

 



 

 

Avaliação do ENEB 2013 

O espaço começa com explanação por parte da última escola sede do ENEB 

(UFSCAR – São Carlos) acerca do encontro, sua avaliação e considerações. 

Julie - Foi muito importante a força que a UFU deu no processo de construção, 

por terem sido C.O. no ENEB anterior e a UFSCar se coloca pra auxiliar a 

próxima escola sede, entendendo a importância que esse auxílio tem. Pessoas 

se inseriram no processo de construção, o que foi muito positivo. A avaliação 

está dividida por pontos: 

Sobre os espaços - O tempo entre os tempos tarefas foi positivo, a metodologia 

usada também foi positiva e incentivou os coordenadores a cumprir as tarefas 

de forma tranquila.  

Sobre as Brigadas - a de AgitProp foi parada, a rádio deveria ter sido mais 

direcionada, mas no geral deram certo. 

O Curso de coordenadores cumpriu o objetivo e, apesar do número reduzido 

de coordenadores, as pessoas que foram tinham o perfil esperado. As reuniões 

da C.O. com os e as coordenador@s foram positivas só pelo fato de ocorrerem 

as reuniões e o dia e os problemas serem repassados. As comissões dos 

coordenadores foram falhas em não ter todos os coordenadores, muitos 

convidados depois não criaram identidade com as tarefas. 

Espaço de Auto-organização - Colou uma galera nova no tempo de reunião 

para decidir a metodologia com isso teve que haver um mini espaço de gênero 

e a metodologia avaliou que é importante o momento de auto organização. 

Mesa 1 - Rolaram problemas de não abordagem de alguns pontos, o que gerou 

confusões, mas que não foi por falta de proposta e de solicitação por parte da 

C.O., e sim o facilitador, que na construção da fala não abordou o ponto. A 

C.O. havia pedido pra ele abordar. 

GT’s e GD’s - Foram positivos a partir da construção da ementa de todos os 

espaços. A metodologia usada foi decidida na noite anterior por conta da falta 

de coordenadores para colocar na pratica a metodologia inicial pensada pela 

C.O. 

Ato - Foi positivo, cumpriu o objetivo e teve retorno de forma concreta nas 

pautas colocadas (a Casa abrigo foi reaberta e hospital escola vai ser 

federalizado), dialogou muito com a população. A construção isolada do 

panfleto para o ato foi negativo, saiu do caráter geral e massivo da assembléia 

pra ficar restrito a algumas poucas pessoas. Mídia e oficina de preparação para 

o ato foi positiva. 



 

 

Assembléia - Tempo de assembléia grande, mas que cumpriu seu papel. Foi 

positivo ter colocado indicações das instâncias antes das propostas. O 

questionamento sobre pessoas que não eram da biologia na construção da 

ENEBio causou extrema repulsa e não deve ser colocado na entidade porque, 

para além de quem constrói as ferramentas de fato, há outras pessoas que 

querem se aproximar da entidade e que constroem ela de fato. E também é 

muito negativo no sentido de atingir mais e mais os estudantes. 

Tempo de encontro - Muito tempo de encontro 

 

Bruno – Temos que entender o objetivo que o ENEB tem e qual o momento 

que a ENEBio está.  O quanto determinada a metodologia reflete o atual estado 

da entidade. Sobre o Congresso MEBio, como os COCADAs estão trabalhando 

nas bases? Acho que esse momento foi colocado de forma complicado. Sobre 

o pré-ato, o ato não necessariamente tem que vir amarrado previamente, e sim 

feito através de uma construção coletiva. Sobre as assembléias, foi muito ruim 

o posicionamento da mesa e falta de respeito por parte dela durante os 

debates. No geral, houve avanço pra entidade, e a dificuldade no envio de 

coordenadores também foi por conta da diferença de calendário entre as 

escolas. Sobre a carta síntese, não concordo em como foi utilizado a 

metodologia, e a carta não é consenso e sim uma síntese dos debates, mas 

não foi o que houve. 

Emanuel - Gostei muito da metodologia do tempo tarefa e do encontro como 

um todo. No meu NB faltou um pouco de comprometimento da galera em 

realizar as tarefas. 

Ivo - De fato, houve avanços nesse ENEB. O GD de agrária demorou pra sair 

por conta do tensionamento que teve que ser feito para as divergências 

aparecerem na carta síntese. Sobre a Mesa 1, peço desculpas por ter dito que 

foi intencionalidade da CO de fechar o debate, porém entendendo que o debate 

não aconteceu e os questionamentos que foram feitos não dialogaram bem 

com a realidade das escolas. Sobre o pré-ato, não houve abertura na 

construção do panfleto no sentido de colocar as pautas mais gerais. A 

assembléia foi um reflexo dos processos que a gente passa, a tensão que foi 

colocada foi na intenção de sanar as questões que foram levantadas. 

Anita - Sobre o ENEB, não havia um encontro metodologicamente planejado 

para evitar os desgastes que ocorreriam e ocorreram. Também tenho 

divergência sobre como foi a metodologia de construção da carta síntese.  

Dea – O ENEB não foi construído coletivamente, em comparação com a 

construção do EREB. Houve em um dos NB’s a poda nas falas. 



 

 

Kelvyn - Na UFS, conseguiram mandar pessoas para o curso de 

coordenadores e, durante o encontro deram suporte para a construção do 

ENEB. As Mesas 1 e 2 cumpriram o papel de pulso firme para garantir a 

pluralidade das opiniões e encaminhar o debate. Na assembléia deve haver um 

entendimento por parte das escolas de qual papel esse espaço cumpre, ou 

vamos garantir um atropelo do processo de amadurecimento das escolas. 

Leo - A ausência dos outros companheiros no ENEB se deu pelo 

enfraquecimento do C.A. depois do CFPBio. A metodologia proposta pela 

UFSCAR veio no sentido de parar o debate no governo FHC e não entrar no 

período petista. 

Rebeca - Anteriormente ao ENEB já estávamos fortalecendo nossa identidade 

junto à ENEBio e dialogando as pautas locais da nossa universidade. 

Avaliamos positivamente a dinâmica do encontro, a metodologia e o enfoque 

dos debates. Já nas assembleias, apesar dos tensionamentos, a mesa além de 

mediar tem um papel de fundamentar as discussões de acordo com as linhas 

previamente estabelecidas pelos COCADAs. 

Lost - A CO tem autonomia de colocar as pautas locais, voltada para quem 

vive as contradições diariamente, colocando as questões da realidade local e 

nesse sentido, o ato e sua construção foram positivos. Sobre a falta de 

comprometimento da galera nos NBs, o negocio é não crisar com quem colou 

ou não nas tarefas, compreendendo a realidade como ela é, individualista e 

egoísta. Não dá pra imaginar que a realidade seguirá o exemplo da ENEBio, 

quando é o contrario que ocorre: a ENEBio é reflexo da sociedade e espelha 

seus vícios, como o individualismo. 

Anita - [Leitura da carta enviada pela UFAL para lista nacional sobre o porquê 

da disputa pelo CONEBio] para justificar o posicionamento da UFAL em sediar 

o CONEBio. 

Ivo – Temos que compreender que a realidade é multifacetada e que nem 

sempre um único posicionamento é o correto. Com relação da mesa foi 

atropelo não levar em consideração as propostas colocadas. A metodologia do 

carrossel nos GDs limitou as discussões, a socialização da carta síntese 

deveria ser feita o mais rápido possível para compreensão dos COCADAs. 

Tenho a clareza de que o que aconteceu com o Jedai é serio, e que em outro 

momento pode acarretar em um problema maior num outro espaço. 

Bruno - Tem que haver a compreensão que o ENEB é o espaço macro de 

deliberação da entidade. O nosso erro pode ser não deixar espaços para que 

as outras pessoas, além das caras de sempre, falarem e contribuam nos 

debate. O ENEB é um espaço de debate, e todos os espaços devem convergir 

para as propostas finais que serão deliberadas.   



 

 

Julie - Qual o debate que está faltando? Para não parecer que o ENEB é 

apenas expositivo e sem caráter de deliberar a partir de um debate que não foi 

feito (qual?). O que ocorreu com o Jedai foi longe de ser alguém que 

simplesmente se coloca, até porque todo mundo sabe e conhece da 

construção concreta dele na entidade. 

Kelvyn - A construção do ato deve ser entendida que não deve ser voltada à 

militância mais orgânica e sim para fora, pra galera mais nova, compreendendo 

e reivindicando as demandas da realidade local. Nesse sentido, vem a 

importância do espaço de agitprop para a compreensão desse processo.  No 

CFPBIO-Ne não houve vítima, foram erros de ambas as partes. O debate sobre 

a UNE deve ser colocado em outros espaços como o CONEBio, para que não 

se restrinja ao ENEB.  

Tathi - O evento como um todo foi positivo. A organização do CONEBio por 

uma escola particular (UNIJORGE) não foi irresponsável a partir do momento 

que a UFBA se colocou a construir junto, que foi o que aconteceu. 

Tiagão – Foi muito positivo o papel dos coordenadores, os NBs fluíram muito 

bem, as culturais cumpriram o papel de cultural, os GDs com metodologia de 

carrossel foram muito positivos. O ato é entendido como um processo 

pedagógico e de diálogo com a comunidade local, e por isso foi muito bom e 

teve respostas concretas. A assembléia foi desgastada, privilegiando os 

debates e acabou não cumprindo as propostas colocadas pelos cocadas 

novos. A CO brilhou!! 

Lost - O ENEB cumpriu o papel macro e principal que é agregar estudantes e 

escolas no sentido de agitar a ENEBio e tocá-los para uma realidade que 

muitas vezes passas despercebida na vida da maioria e o processo de 

construção da ENEBio. Sobre a questão estrutural, comungo da ideia de que, a 

menos que o encontro seja uma cagada completa, não se pode criticar a 

estrutura devido a toda a dificuldade que é garantir um encontro grande como 

aquele, sem grana, muitas vezes sem apoio da universidade, só com boa 

vontade e disposição pra construir um bom encontro, sem nenhum tipo de 

retorno palpável imediato. Nós aqui com o CONEBIO, que é bem menor, 

percebemos isso, imagina um encontro pra 300 pessoas. Pra, além disso, a 

estrutura realmente foi muito boa, o banho quente foi uma ótima conquista. A 

metodologia tava toda bem pensadinha, pensada até nos tempos de 

deslocamento. Não vimos a mesa de abertura e a mesa 2 porque chegamos 

com atraso a São Carlos. E compreendendo que o movimento estudantil é um 

movimento social e não caminha pra lugar nenhum sozinho, avaliamos como 

muito positiva a inserção de movimentos sociais nas mesas, já que não 

faremos nada isolados. A discussão do ocorrido com o Jedai não cabia de 

forma alguma, e por isso não deve ser repetida. Nas assembléias, a maneira 

como as questões foram colocadas não dialogam com a maioria da galera que 



 

 

estava ali, que são o COCADAs novos e que ainda não possuem a 

compreensão da totalidade do processo. O modo que é e como foram 

colocadas as divergências gera uma polarização que é equivocada e inútil 

naquela situação, como terminou sendo. A metodologia dos GDs foi positiva e 

possibilitou que mais pessoas se coloquem nos espacos, para além das 

mesmas caras que sempre fazem. 

 

Encaminhamentos do ENEB/2013 

PROPOSTAS ENCAMINHADAS DO ENEB PARA O CONEBIO 

Proposta, como fazê-las, quando, quem fazer e autor(a) (em itálico) 

Proposta aprovada (em vermelho). 

 

28. Proposta - Nossa proposta é que as universidades estaduais também 

façam um debate mais aprofundado sobre a tema, que é de grande relevância 

para nos estudantes independente de qual universidade está inserido, seja ela 

federal, estadual e privada. Ajudando na aproximação das escolas com as 

universidades privadas, obtendo uma leitura diferenciada.  

Proposta por - UEFS  

Indicativo que as Universidades estaduais e o GTP Educação façam um 

debate e socializem esse acúmulo sobre a realidade das Estaduais, que é 

de grande relevância para nós estudantes, independente de qual 

universidade está inserido, seja ela federal, estadual e privada. Ajudando 

na aproximação das escolas com as universidades privadas, obtendo 

uma leitura diferenciada. Isso deverá ser estimulado pelas AR’s. 

 

29. Proposta - criação de um material de apresentação/convite da ENEBio a 

ser encaminhada para escolas privadas.  

Como fazê-la - a partir de tal material, caberá às COCADAs trabalhar este 

material.  

Quando - o material de divulgação será confeccionado até outubro, sendo 

enviado para os COCADAs através da lista da ENEBio. As escolas terão até o 

próximo ENEB para trazer algum parecer.  

Quem - UNICAMP e interessados em somar.  

Proposta por - UNICAMP  



 

 

Julie - é interessante o material de divulgação, mas que tenha um contato de 

alguém ou escola que acompanhe a escola nova, uma referencia, e quem sabe 

uma divulgação de um próximo espaço tipo o EREB. 

Bruno - interessante mapear as escolas que tem na região e fazer o convite. 

Proposta aprovada por consenso com um indicativo de que a carta de 

apresentação seja utilizada como convite para o EREB que ocorrerá na 

UNICAMP. 

 

30. Proposta - Uma maior colocação da universidade privada dentro dos 

encontros. 

Como fazê-la - A formação de espaços, (mesa, GDs ou ELO) para a uma maior 

discussão sobre problemáticas decorrentes nas universidades privadas.  

Quando - Nos encontros Ereb e Eneb  

Quem - A CO do encontro  

Proposta por - UNIFAL  

Anita – O destaque da UFAL foi para trazer pra galera como funciona a 

construção coletiva dos encontros que ainda não tem identidade. Fazer o 

convite pra galera se inserir. Seria pra galera e não pra gente. Então pode 

suprimir.  

SUPRIMIDA 

 

32. Proposta - Indicativo para que se organize um espaço de vivências nos 

próximos encontros.  

Como fazê-la - Organizando  

Quando - Próximos ENEBs.  

Quem - Comissões Organizadoras dos próximos ENEB.  

Proposta por - UFSCar Sorocaba 

SUPRIMIDA 

 

33. Proposta - Criação de um site único para os eventos para que facilite o 

acúmulo histórico e de material a fim de possibilitar a maior comunicação e 

interação da ENEBio com estudantes.  



 

 

Como fazer - Reunindo os materiais dos últimos encontros e concentrar todos 

em um único endereço eletrônico.  

Quando - Próximo ENEB  

Quem fará - AN  

Proposta por - Unesp Rio Claro  

Bruno - Centralidade no site da ENEBIO, só para os eventos. Criar um site que 

divulgue a entidade. 

Julie - Suprimir a proposta 33 e trabalhar a proposta 35 

SUPRIMIDA 

 

35. Proposta - abrir um espaço para histórico dentro do site da ENEBio, com 

registros dos novos eventos.  

Como fazê-la - as comissões dos encontros futuros se responsabilizam de 

deixar registros e encaminhá-los para a comissão que administra o site. 

Sugere-se que sejam criadas abas dentro do site da Entidade, para que sejam 

adicionados tais materiais.  

Quando - a partir do presente encontro.  

Quem - C.O. + comissão que administra o site.  

Proposta por - UNICAMP 

Julie - tirar os “novos eventos” 

Abrir um espaço para histórico dentro do site da ENEBio, com registros 

dos eventos construídos.  

Como fazê-la - as comissões dos encontros se responsabilizam de deixar 

registros e encaminhá-los para a comissão de comunicação da AN. 

Sugere-se que sejam criadas abas dentro do site da Entidade, para que 

sejam adicionados tais materiais.  

Quando - a partir do presente encontro.  

Quem - C.O. + comissão que administra o site. 

 

36. Proposta - A inserção de espaços de discussão sobre assuntos referentes 

às cotas, e o ingresso de um novo modelo de estudantes nas universidades e 

consequentemente na biologia.  



 

 

Como fazê-la - A formação de um espaço (mesa, GD ou ELO) para a 

discussão desse tema.  

Quando - Nos encontros ENEB’se EREB’s;  

Quem - A organização  

Proposta por - UNIFAL  

SUPRIMIDA 

 

37. Proposta - Abrir um espaço no Eneb para as escolas apresentarem suas 

atividades realizadas durante o ano em suas instituições.  

Como fazê-la - A formação de um espaço exclusivo para as apresentações no 

Eneb  

Quando - Nos encontros do Eneb  

Quem - Representantes das escolas  

Proposta por - UNIFAL  

Leo - No encontro já tem espaços tipo ELO 

Julie - Não rolou esse espaço no ENEB. Foi como indicativo para não 

engessar a CO. Indicativo de abrir um espaço com este caráter. 

Indicativo de abrir um espaço no Eneb para as escolas apresentarem 

suas atividades realizadas durante o ano em suas instituições. 

 

40. Proposta - Indicativo para a formação de uma mesa convidando as regiões 

que possuem sindicato para realizarem esclarecimentos sobre o assunto no 

próximo encontro nacional.  

Como fazê-la - Convidando as pessoas do sindicato para a mesa.  

Quando - Próximo encontro nacional.  

Quem - Comissão organizadora do próximo ENEB.  

Proposta por - Pira e Calabresa (proposta indivídual)  

Destaque - UFAL 

Leo - Se na região houver uma aproximação com sindicatos, isso não entrar 

como uma obrigação. 



 

 

Aprovada por consenso 

 

42. Proposta - Pôr na programação os nomes das mesas e uma sinopse sobre 

a temática a ser abordada.  

Quem - CO  

Como fazer - Ao divulgar a programação do evento especificar o tema da mesa 

e um breve comentário da mesa.  

Quando - Para os próximos ENEBs.  

Proposta por - UFRB  

Lost - Colocar como indicativo 

Indicativo de pôr na programação os nomes das mesas e uma sinopse 

sobre a temática a ser abordada. 

 

43. Proposta - Criar um momento para discussão da campanha nacional que 

abarque todos os encontristas.  

Quem - CO  

Como fazer - A cargo da escola (ex - mesa, espaço, assembléia) desde que 

abarque todos os encontristas.  

Quando - Para os próximos ENEBs.  

Proposta por - UFRB  

Ivo – campanha ser trabalhada no encontro, na comissão de AgitProp 

Bruno - não dá pra exigir da CO que faça um espaço da Campanha 

Dea - tem um processo de construção coletiva nos encontros 

SUPRIMIDA 

 

44. Proposta - Reserva de transporte específico e garantia da presença de uma 

técnica de enfermagem para situação de emergência ao longo do evento.  

Quem - CO  



 

 

Como fazer - Sinalizar o hospital local para possíveis decorrências de tais 

emergências. Mais agilidade no acesso das informações pessoais solicitadas 

anteriormente.  

Quando - Para os próximos ENEBs.  

Proposta por - UFRB  

Ivo - reservar um transporte, se a galera da CO não tiver carro 

Julie - a CO não pode fazer muita coisa, tem que levar pro hospital mesmo. 

Sinalizar o hospital local e disponibilizar carros.  

SUPRIMIDA 

 

45. Proposta - Nacionalizar o tema do ato e que este venha do acúmulo das 

lutas diárias da entidade.  

Quem - Todos que compõem a entidade.  

Como fazer - As escolas passarem suas contribuições para a comissão 

organizadora e esta para uma síntese a partir da qual será organizado o ato.  

Quando - Para os próximos ENEBs.  

Proposta por - UFRB 

Julie - Cada escola vai mandar o que deve ser o ato e vai mandar uma 

síntese? 

SUPRIMIDA 

 

47. Proposta - Indicativo aos COCADAS para que, cada uma em sua 

localidade, debatam com maior profundidade a temática CFBio/CRBio.  

Quem - COCADAS  

Como fazer - Autonomia das COCADAS.  

Quando - Durante o ano.  

Proposta por - UFRB  

Aprovada por consenso 

 



 

 

49. Proposta - O ANDES (Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior – Sindicato Nacional) deliberou no seu 32º Congresso, em março de 

2013, um convite aos sindicatos, movimentos sociais, movimento estudantil e 

entidades acadêmicas e científicas - 

“Realizar um encontro nacional de trabalhadores e estudantes, reunindo 

sindicatos, movimentos sociais, movimento estudantil e entidades acadêmicas 

e cientificas que subscrevam a convocatória (a ser elaborada pelos 

convocantes), objetivando - 

a) um diagnóstico comum da correlação de forças nas lutas educacionais, 

identificando as iniciativas contra reformistas mais importantes e seus sujeitos 

e o estado de organização das lutas dos trabalhadores;  

b) elaborar diagnósticos, táticas e estratégias de luta, enfatizando aspectos 

organizativos, e  

c) construir uma metodologia de discussão de propostas educacionais dos 

trabalhadores, abrangendo o conjunto da educação brasileira (envolvendo um 

cronograma de encontros temáticos e regionais no período setembro 2013- 

maio 2014). Proposta de período - agosto/setembro 2013;  

2.2. Promover encontro nacional objetivando sistematizar uma agenda para a 

educação da classe trabalhadora em junho de 2014, contando com convidados 

internacionais, especialmente latino-americanos, objetivando fortalecer as lutas 

internacionalistas em prol da educação pública.”  

O ANDES-SN tem sido uma organização de docentes do ensino superior que 

tem lutado em conjunto com o movimento estudantil pela educação e 

universidade pública, visto na greve das Federais em 2012, e a atual proposta 

do encontro nacional pode contribuir para a ENEBio avançar no debate sobre 

educação e universidade e na articulação com os movimentos sociais 

combativos da educação em prol de um projeto de educação pública. Portanto 

que a ENEBio, enquanto organização do movimento estudantil de biologia, 

participe da construção desse encontro nacional, incentivando, por meio da AN, 

a participação dos COCADAs nas etapas regionais e nacionais do encontro, 

garantindo um documento de repasse e acúmulo para a Entidade.  

Proposta por - UFMT 

Bruno - já ocorre um debate sobre as políticas públicas educacionais, este é 

um espaço pra gente também formular. Servindo para compreender com quais 

parceiros que podemos atuar. Para conseguir formular e construir 

coletivamente com outras entidades e trazer para a ENEBIO. 

Julie - o ANDES não é tão presente no nosso espaço, há a necessidade de 

aproximar um pouco mais. Seria complicado atuar como construtores de outro 



 

 

encontro, por não ter pernas mesmo. A melhor opção é irmos como 

encontristas e não como construtores. 

Bruno – podemos atuar como participantes, garantir a presença por regional, 

debater, construir e acumular para a entidade 

Julie - se vamos participar teríamos que conhecer melhor o ANDES. Indicativo 

de trazer quem é o ANDES para conhecermos melhor. 

Bruno - é bom entendermos como é a formulação desses espaços e trazer 

para entidade o acúmulo das ferramentas 

Lost - quem quiser participar, irá participar, mas a questão financeira não deve 

ser responsabilidade da ENEBIO custear militantes, devido às suas próprias 

demandas internas. 

Ivo - a ENEBIO liberou grana pro encontro da Via Campesina? 

Kelvyn - a Via garantiu o dinheiro das passagens dos encontristas que foram 

como ENEBio. 

Anita - não devemos crisar por não termos fundo agora para bancar a 

participação da galera. Se tirarmos da ENEBIO participar, cabe nos 

planejarmos para conseguir a verba. 

Bruno – sugestão de tirar “construção” e colocar “participação” 

Kelvyn - não é tão fácil criar uma política de financiamento e esta deveria ser 

priorizada para as demandas da entidade. 

Bruno - o momento exige que nos debrucemos sobre as políticas educacionais 

para criarmos ferramentas e formularmos debate. Este é um espaço para isto. 

Há a dificuldade para o financiamento, mas podemos, pelo menos, garantir a 

participação de uma pessoa da ENEBIO e, se possível, garantir mais 

participantes de outras regiões, a depender do fundo. 

Tiagão - sem discordância que aconteça o espaço. Se for considerar a 

importância de nossa participação em outros espaços nacionais, estaremos 

priorizando o ANDES ao invés da Via, da UNE que iremos acompanhar. 

Lost - Precisamos sair do vanguardismo da ENEBio militar sozinha e nos 

aproximar dos sindicatos. Temos que nos aproximar sim, mas os coletivos que 

existem na ENEBio é que deveriam se organizar para estar participando desse 

encontro. 

Kelvyn - Reforçar a questão da prioridade do que vamos fazer com a grana da 

ENEBio. 



 

 

Anita - vamos construir um planejamento e elencar prioridades e trabalhar em 

cima disso. Temos dificuldade de capilarizar nossa linha e podemos ter formas 

dos COCADA’S auxiliarem para a politica financeira nacional. Avaliar qual força 

social está colocada no momento e compreender a importância de se 

aprofundar nesse debate e garantir a presença minimamente de alguém da 

entidade e financiada por esta. 

Bruno - existem outras formas de conseguir este financiamento, como uma 

articulação com a ANDES, e garantir a participação da ENEBIO. 

Que a ENEBio, enquanto organização do movimento estudantil de 

biologia, participe do encontro nacional, incentivando, por meio da AN, a 

participação dos COCADAs nas etapas regionais e nacionais do encontro, 

garantindo um documento de repasse e acúmulo para a Entidade. Que 

seja garantido pelo conjunto da entidade, pelo menos, uma representação 

da ENEBio no encontro nacional, através de uma política financeira 

especifica, não excluindo a possibilidade de utilização de verba do fundo 

nacional. Que a AN capilarize essa política financeira. 

 

51. Proposta - No Congresso ENEBio (Espaço MEBio) seja explicado as 

alianças (com MST, Via Campesina, etc) pois isso é pouco explorado e os 

novos participantes da Entidade não entende.  

Quem - CO organizadora dos próximos encontros  

Onde - ENEB`s e EREB`s  

Proposta por - IFSP – São Roque/UFRPE 

Kelvyn - a galera é nova na entidade e querem saber como essas parcerias se 

estabelecem. Não ser obrigatório e sim um indicativo. 

Indicativo de que no Congresso ENEBio (Espaço MEBio) sejam 

explicadas as alianças (com MST, Via Campesina, etc), pois isso é pouco 

explorado e os novos participantes da Entidade não entendem. 

 

52. Proposta - -Reforçando a proposta- Propor trabalhos científicos na qual não 

só contribuiria no currículo acadêmico, como incentivaria a instituição a 

colaborar financeiramente com a vinda do aluno.  

Quem - CO`s futuras  

Onde - ENEB`s  

Proposta por - UFRPE/IFSP – São Roque 



 

 

Ivo - o encontro até então não tem esse caráter, mas tem militantes que fazem 

monografias que podem contribuir no avanço da luta e serem debatidas.  

Kelvyn - a nível regional houve essa demanda na região Nordeste. 

Anita - existiu essa discussão, mas não contemplou muito a metodologia no 

EREB. Mas seria interessante resgatar essa discussão e o histórico dessa 

discussão dentro da entidade. 

Ney - foge um pouco do caráter do encontro. Incentivar mais trabalhos 

científicos ao invés de estarmos debatendo a política pode dar outro sentido ao 

encontro por chamar um outro público, mais academicista, que não é nossa 

ideia. 

Abílio - Discorda em tudo que Ney falou. A ideia de “academizar” o M.E. 

desmistifica a ideia de que militante de ME é vagabundo e não quer estudar. 

Acredito que os trabalhos que podem ser apresentados podem ser muito 

relevantes para a entidade. 

Lost - optando por colocar espaço como este, podemos a longo prazo mudar o 

caráter do encontro. Mas a entidade precisa crescer e isso auxiliaria para 

aproximar mais pessoas. É uma via de mão dupla, temos que analisar e pesar 

bem os prós e os contras. 

Julie - é válida a preocupação para não virar um encontro academicista, bem 

como a outra visão. O melhor e válido é ter mais acúmulo sobre o assunto pra 

deliberar com mais empoderamento. 

Ney – devemos ter cuidado para não queimar a entidade com as expectativas 

que podem ser criadas nesse sentido.  

Kelvyn – temos que tomar cuidado para não criar microrrealidades na 

entidade, fato que pode ficar mais agudo, caso os encontros passem a ter esse 

viés mais acadêmico.  

Anita - está rolando no Nordeste uma demanda de acúmulo sobre esse ponto. 

SUPRIMIDA, visto que este acúmulo esta se dando na região nordeste e 

será socializado para o conjunto da entidade. 

 

54. Proposta - Em detrimento a atual conjuntura de mercantilização da 

educação e dos massivos investimentos do governo federal em universidades 

privadas e empresas educacionais, entendemos a importância da discussão de 

políticas públicas e conjunturas que estimulam essa situação, e não 

compactuam com a luta anticapital como também com a emancipação da 

classe trabalhadora. Assim, entendemos que este debate e trabalho deve 



 

 

acontecer dentro da ENEBio, visto que a maior parte dos estudantes 

ingressantes no ensino superior são de IES e tem grande importância na luta 

de resistência e superação do próprio sistema educacional mercantil, 

hierárquico e opressor. Por isso, o Mack-SP reforça a importância da criação 

de ferramentas para dialogar com as IES dentro da entidade e comprometer-se 

de fato a debater e posicionar-se em relação as políticas públicas da conjuntura 

atual de desenvolvimento das IES que não priorizam e incentivam o ensino 

público emancipatório da população.  

Ferramenta - GTP Educação e Universidade – Universidade Privada  

Quem - Mack-SP 

Quando - ENEB 2014 

Kelvyn – Confusão sobre a proposta, se é o GTP que irá acumular sobre o 

assunto e propor ações. 

SUPRIMIDA 

 

56. Proposta - Indicativo para que a próxima CO de ENEB pense um espaço 

para discussões com toda a plenária antes do espaço de assembléia.  

Feita por - Geovana- UFU  

SUPRIMIDA 

 

57. Proposta - Que sejam abertas 15 falas na assembléia nacional do XXXIV 

ENEB, com o intuito de acumular sobre o debate da analise que a ENEBio faz 

sobre a União Nacional do Estudantes, visto que no ENEB 2012 este debate 

ocorreu e houve encaminhamento de observar essa entidade (houve reunião 

da ENEBio no CONEB 2013 e tentativa de reunião no CONUNE 2013) para 

termos uma leitura própria enquanto entidade, visando um debate mais amplo 

a respeito do movimento estudantil geral.  

Feita por - Ivo- UFU  

SUPRIMIDA 

 

58. Proposta - A Constituição de 1988 previu que até 1993 o governo brasileiro 

demarcasse todos os territórios indígenas de acordo com o critério de 

ocupação ancestral das terras. Esta determinação não foi cumprida e, além de 

enfrentarem cotidianamente a lentidão do poder público em fazer cumprir seus 



 

 

direitos, as populações indígenas sofrem atualmente um ataque sistemático e 

violento por parte da bancada ruralista articulada e com o apoio do governo 

federal, que quer extinguir, com apoio de parte do poder executivo, direitos já 

adquiridos e reestruturar as leis para que os processos de demarcação das 

Terras Indígenas, bem como o uso destes territórios sejam definidos e 

dominados pelo setor. Neste sentido, tramitam no congresso várias medidas 

cuja extinção é uma das principais reivindicações do movimento indígena 

nacional ( PLP 227/2012, Portaria 303/12, (PEC) 215, PEC 237, Portaria 

419/11 e o Decreto 7957/13). Tomando como base a carta de princípios da 

ENEBio com destaque aos Princípios 1, 21 e 18, é fundamental que o debate 

constante e o posicionamento à favor destes povos e dessas lutas seja feito. 

Para isso, vemos a necessidade da constante, profunda e contextualizada 

discussão dessa conjuntura em todas as instâncias da entidade. Por fim, 

acrescentamos que é evidente a participação e atuação de outros movimentos 

sociais, coletivos e grupos que pautam a luta em pró a luta dos povos 

indígenas.  

Como - Criação de uma Campanha Permanente para a Entidade  

Quem - COCADAs, AN, AR  

Quando - o mais rápido possível (em virtude da atual conjuntura) 

Julie - É interessante que a gente se aproxime do debate da questão indígena 

e tal, mas não temos propriedade para tocar uma campanha sobre a questão 

indígena. 

Anita – temos que garantir os pontos políticos que foram colocados porque não 

temos como tocar uma campanha na conjuntura colocada. Temos que falar 

com Uill que a ENEBIO achou massa e tal, mas que não temos condições de 

tocar essa campanha.  

Bruno - podemos divulgar alguma coisa pelas ferramentas de comunicação da 

ENEBIO e colocar nosso posicionamento sobre isso.  

Que a ENEBio acumule sobre o assunto com a participação essencial dos 

e das indígenas. 

 

Proposta 60 – Que a ENEBio reforce a luta pela democratização dos meios de 

comunicação, considerando o programa nacional de Banda larga, inclusive, 

que tem como foco a internet 4G, aumentando a banda larga no país, 

facilitando o acesso às comunidades rurais, via rádio e rede elétrica. 

Plenária - Falta de acúmulo sobre o assunto pela entidade 

SUPRIMIDA 



 

 

 

Proposta 61 - Apoio a PEC 122, que criminaliza a homofobia, e repúdio a PEC 

99, que possibilita que as instituições religiosas interfiram em qualquer decisão 

do congresso. Proposta a ser cotidianamente executada pelo COCADAs, 

através de banner e notas, por exemplo. 

Emanuel – uma idéia é a socialização do acúmulo na lista da ENEBio 

Ney – temos que ter um cuidado porque tem surgido muitas PEC’s e muitas 

vezes não há um esclarecimento sobre o que é cada uma. 

Leo - a idéia é boa, mas é preciso esclarecimento sobre as PEC’s, realmente.  

Paolla - A UESB de Conquista pode fazer uma nota e enviar para a lista da 

ENEBio. 

A UESB – Vitória da Conquista fará a nota e enviará para a lista da 

ENEBio. 

 

 



 

 

Avaliação da AN 

Repasse financeiro - Prestação de contas parcial do fundo 

nacional da ENEBio 

 

Kelvyn - esse é um ponto muito importante, que expõe nossa falha de 

prestação de contas anteriores. Por que tem o titulo de parcial? Sendo bem 

sincero, os documentos estavam no meu HD que queimou. Essa lista 

contempla os gastos que exigem mais demanda. O valor inicial da antiga 

gestão foi de R$3.000, faltando R$2.000 que não foi repassado pra gente. O 

próximo repasse foi do ENEB Uberlândia de R$20.296,69. Foram gastos com 

camisas e bandeiras que reforçam a identidade da ENEBio; gastos com 

reunião presencial da AN, com facilitadores, gasolina, passada que a AR pediu; 

passada em Diamantina e em Belo Horizonte, que a UFLA pediu.  

Anita - esclarecimento com relação ao empréstimo ao EREB. 

Dea - foram dois dinheiros... 

Kelvyn - ponto ERA Sergipe. Nós da UFS saímos com uma dívida de 

R$16.000 de alimentação que quebrou nossas pernas. A FEAB entrou com 

2mil, a ABEEF entrou com 2mil e a ENEBio deveria contribuir com 1mil. R$15 

por dia / pessoa, sendo 4 dias de encontro = 60,00 por pessoas de inscrição. 

Conta poupança não libera extrato, só conta corrente.  No gerenciamento nos 

baseamos no limite do fundo, 15 salários mínimos.  

Anita - o CFPBio quebrou nossas pernas até hj.  Ficamos com um prejuízo de 

R$274,00. 

Kelvyn - a AN já se posicionou na lista sobre a questão e não volta atrás, mas 

o CONEBio tem autonomia e se as escolas decidirem devolver o dinheiro pra 

UFAL, será devolvido. 

Anita – há algumas ponderações que precisam de entendimentos. O processo 

de construção do CFPBio veio numa conjuntura de reestruturação da regional 

e, como o CAETES não tinha pernas pra tocar sozinhos, pegaram em conjunto 

com a AN. Tinham algumas coisas em indicativo, mas próximo ao período do 

curso, houve um desalojamento truculento no local onde iria acontecer o curso. 

Na UFAL, o espaço que era a segunda opção também foi negado pela 

universidade. A CO, então teve que dar vários corres, mas não conseguiu um 

outro local e decidiram no último momento pela casa da Anita. Com isso, o 

valor pra cada um ficou alto, principalmente pela alimentação, já que não iria 

rolar o RU. A CO fez uma correria e, como o número de cursistas foi 

diminuindo ao longo do tempo, viram que a casa da Anita caberia de boas. A 

UFS, que tinha se colocado pra ajudar na construção não prestou auxílio, pra 



 

 

alem de enviar nomes para os espaços. Ainda assim, depois da negativa a 

Kelvyn, alguns facilitadores que a AN enviaria não se fizeram presentes. E aí, 

no último dia antes do curso, Kelvyn avaliou que, como AN, a UFS deveria 

fazer o acompanhamento do curso e foi pra CFPBio, mesmo diante da negativa 

da escola-sede. A CO teve que alugar cadeiras, comprar remédios, dentre 

diversas outras coisas, e o prejuízo no final foi de 254 reais, mesmo com as 

contribuições dos encontristas. 

Kelvyn – Importante ponderar que a UFS nessa situação inclusive se 

predispôs a não fazer uso da estrutura do curso e apenas participar dos 

espaços, mas mesmo assim isso também foi negado. Para maiores 

esclarecimentos sobre as inverdades faladas, dar um saque no material que 

socializamos na lista da ENEBio (Documento de Contribuição e Esclarecimento 

à Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia Acerca da AR, do XI COREBio 

e III CFPBio – Região Nordeste / Julho de 2013). Não deveríamos debater 

financeiro na lista. 

Bruno - dos elementos que tão no sentido de questionar a forma como foi 

gasto tal ponto, a gente colocaria aqui. Nosso questionamento seria pra 

reunião virtual caso haja dissonância entre o que ta expresso nas notas e o que 

ta expresso na prestação colocada nesse sentido. Aí, como a gente lidaria com 

as ponderações de outras escolas? Ai também seria a nossa preocupação. 

Querendo ou não, infelizmente, a gente vai ter que dar brecha ou não dar 

brecha pra esse questionamento nacional. Até das escolas que não estão no 

CONEBio. Tendo em vista que infelizmente vai ter que ser feita dessa forma 

que as nossas estão aqui. 

Kelvyn - primeiro queria esclarecer que são dois momentos diferenciados. 

Primeiro seria esgotar os debates sobre o dinheiro dos gastos, a ser feita aqui 

e o segundo momento que seria da reunião virtual. Que ai a brecha seria de 

qualquer relatoria que saia, as escolas podem debater em cima disso. O 

segundo momento, que seria a reunião virtual, seria em cima da ausência ou 

não de notas e comprovantes que, enquanto UFS não vemos problemas nisso. 

Sinceramente, a gente vai dar conta disso, de ponderar todos os detalhes.   

Se for pra ponderações quanto a esses gastos, têm que ser feitas aqui, porque 

pra nós é mais saudável esclarecer do que na reunião virtual.  E a nossa 

proposta é encaminhar uma reunião virtual, com as ponderações já esgotadas 

aqui no CONEBio, pra que na reunião virtual a gente aprove ou não aprove em 

cima de notas e comprovantes. Inclusive, tem algumas escolas que devem 

notas. O dinheiro que passamos pra AR fazer passada na UFRB de R$120,00, 

por exemplo, até hoje não recebemos o comprovante.  Várias pendências que 

na reunião virtual a gente vai dizer quais escolas estão pendentes e quais não 

estão pendentes e isto também vai fazer parte pra que a gente consiga aprovar 

a prestação de contas, que não depende só da UFS. 



 

 

Lidia - agora você acha que esse valor ai de R$ 5 mil e alguma coisa você 

consegue nesse meio tempo achar as notas fiscais desses mil e poucos reais 

que estão perdidas? Porque também vai ajudar a fechar melhor? 

Kelvyn - Sim, na verdade eu acho que o valor vai ser maior, vai ter mais 

dinheiro do que está colocado ai. 

Dea - eu acho que o documento de socialização do financeiro ele seja mais 

completo, mais do que uma tabela. Pra gente aqui está muito claro, mas pra 

outra pessoa que vá querer pegar o repasse do financeiro, pode não entender 

olhando só uma tabela. Ela pode não entender um daqueles pontos e vai 

querer saber de onde foi. Então, um documento do repasse do financeiro para 

além de uma tabela de números e gastos deve ter um texto , pontuando cada 

gasto (porque aquela passada foi realizada?) Porque a gente não faz as coisas 

à toa, então eu acho que devia ser descriminado mesmo.  

Lost - reforçando o que Kelvyn falou, sobre o caráter dessa reunião. Se é pra 

discutir, por exemplo, se não acha uma nota,  o que é que vai fazer? A pessoa 

tem que pagar do dinheiro dela? A gente acha que não gastou, ou vai ser, 

desse dinheiro a gente acha que tem que ter dado X pra passada e mais X pro 

encontro tal. Um debate político da grana! É isso que eu to colocando, sobre o 

caráter da reunião. Foram colocadas duas propostas - a prestação de contas 

seja aqui presencial, e que a gente esgote o debate aqui no CONEBio pra levar 

apenas para a reunião virtual pra bater o martelo, com as notas detalhadas;  a 

outra, me corrijam se eu estiver errado,  que a prestação de contas final seja 

detalhada e que realmente se entregue no prazo de 20 dias pra fazer uma 

reunião virtual e, nessa reunião, a gente debater. 

Dea - é porque a prestação de conta detalhada, entregue no prazo de 20 dias, 

se necessário, como foi a proposta, se necessário fazer a reunião virtual. Ou 

fazer a reunião virtual só pra bater o martelo. 

Lost - a reunião virtual tem que acontecer se for necessária. 

Dea - pronto, tranquilo. A gente já discutiu aqui. A questão é, vai levar pra 

reunião virtual só as ponderações finais daqui ou vai fazer realmente um 

debate? 

Lidia - isso foi umas das questões que a gente trouxe. Outras escolas podem 

vir a questionar, isso a gente não pode controlar. 

Anita - não é nem só isso assim. Tem varias pendências no processo, como 

Kelvyn apontou - tem pendência da AR, tem pendência da UEL, tem pendência 

da UFS em dar um retorno mais detalhado, mais sistematizado e isso precisa 

de um diálogo. E vai ser na lista? Não vai. Então precisa desse momento. É 

nesse sentido a reunião. Como é que vai aprovar a parada com meio mundo de 

pendências? Tem que discutir essas coisas. Encaminhar nesse sentido. 



 

 

Tathi - sobre a questão das outras escolas questionarem, quererem se colocar 

na discussão, acho que o espaço pro debate é esse aqui que a gente ta 

colocando e se as escolas tinham interesse em estar questionando isso, elas 

deveriam ter o esforço de ter vindo ou colocado esses questionamento de 

alguma forma para as outras escolas fazerem aqui. Como Kelvyn colocou, o 

espaço da reunião virtual não é pra ficar debatendo e sim colocar a prestação 

de contas e estar aprovando ou não. Vi um esvaziamento de algumas escolas 

que estavam no EREB e não estão aqui e que não deram noticias, enfim. 

Dea - acho muito complicado você colocar isso, a galera que tava no EREB 

não veio pra cá porque foi uma semana depois. A gente teve um processo de 

construção do CONEBio muito complicado, com relação a data, não é porque a 

galera não quis vir. A galera, inclusive, não tava conseguindo vir pro SPE, ficou 

de vir só pro CONEBio, não deu, não conseguiram dinheiro porque fizeram 

pedágio antes do EREB a semana inteira. Cada escola tem suas 

especificidades então é bem complicado a gente colocar - "ah ta, perdeu o 

momento, não vai dar". Se existe esse momento da reunião virtual, as escolas 

têm que se colocar sim, se ela acha necessário, ela tem que se colocar. 

Inclusive, pelo que você está colocando, aqui poderia ter feito a prestação de 

contas completa. Independente de todo o esforço que aconteceu, era um 

momento aqui de se discutir que o documento não está pronto. Então, é bem 

complicado trazer isso porque a gente sabe que regionalmente a articulação 

está com dificuldades.  

Kelvyn - vou ser bem objetivo, vou fazer uma comparação bem tranquila. Não 

importa passar o dia todo debatendo Via Campesina, agora eu fico muito 

angustiado de ficar meia hora debatendo uma proposta pra saber se vai 

socializar uma coisa aqui e agora ou somente em uma reunião virtual. E se for 

pra continuar nessa enrolação, eu prefiro uma votação, que é muito diferente 

da votação da Via Campesina. E tentar esgotar o debate. Eu prefiro votar a 

proposta de esgotar aqui esse debate e o caráter da reunião virtual é aprovar 

ou não aprovar em relação às notas fiscais e comprovantes. É isso. Dea fez 

duas falas com duas propostas diferentes. Vamos tentar ser um pouquinho 

mais encaminhativos. Debater Via Campesina o dia todo é uma coisa. É muito 

diferente. Tivemos umas cinco falas, porque essas cinco falas não foram pra 

tentar esgotar essas ponderações? Eu não estou conseguindo  entender essa 

postura. Então, eu proponho uma votação pra que daqui pra frente a gente 

consiga encaminhar.  

Bruno - A proposta que a Dea coloca, sobre tentar esquematizar melhor sobre 

cada item, sobre a questão da nota, tentar fazer um documentozinho a fim de 

esboçar esses números, seria bom até pra esclarecer para as pessoas e 

escolas que vão abrir esse documento na lista do e-mail. Receber a proposta lá 

da prestação e explicar pra não gerar esse desconforto que possa gerar várias 

escolas pautando varias contribuições na lista de email. Acho que na reunião 



 

 

virtual é esse lance, nossas ponderações estão aqui colocadas sobre os 

pontos. E aí a gente equipara com o que está colocado na lista e com o que 

está colocado nas notinhas. Além disso, Patê e Glande informaram que tem 

uma grana com a Patê, mas não sabem qual o valor. Podemos entrar em 

contato com eles e saber o paradeirodessa grana. Reitera a fala de Kelvyn 

para encaminharmos. 

Lost - a idéia é de esgotar o debate aqui e levar pra lista só as notas fiscais? É 

isso? 

Kelvyn - É isso, vão ser dois momentos. O primeiro momento, aqui, esgota o 

debate e o que tiver de ponderação, o que tiver de dúvida, vai ser esclarecido 

virtualmente. Todo mundo concorda? 

Tathi - minha fala é mais uma proposta de que, no próximo CONEBio, as 

escolas que não puderem participar se organizem para mandar os 

questionamentos para serem debatidos aqui, já que aqui é o espaço. Não 

desconsiderando toda a dificuldade de estar presente nos espaços.  

Lost - então a idéia é esgotar o debate aqui, né? 

Ivo - Acho que falta as escolas se posicionarem quanto ao dinheiro do CFPBio-

Ne. Bem simples, as escolas que não falaram "acho que tem que pagar por 

isso, isso, isso...", "não tem que pagar por isso, isso, isso...". 

Kelvyn – primeiro, queria pedir desculpas na forma como coloquei a questão 

do dinheiro. Não foi no sentido de querer dizer que a UFAL não trabalhou para 

que não tivesse o dinheiro pra tocar o CFPBIO. Longe de mim falar isso.  Muito 

do que Lost trouxe de reflexão, da gente ficar se acusando, acho que isso é 

muito negativo. Pra encaminhar - já tenho a conta de Anita, posso transferir 

esse dinheiro. 

Lost - A gente da UFBA, não a AR, não discutiu isso profundamente, no 

sentido de devolver ou não devolver. A gente discutiu mais informalmente, 

conversando, a questão que a gente tem é - primeiramente, saindo do político 

e entrando no processo que aconteceu lá, de quem tava lá, que viu o que 

aconteceu. Tiveram dois lados da história, apesar de tudo o que aconteceu e 

foi contestado pela UFAL contra a UFS, nada dava o direito da UFAL usar essa 

autonomia e impedir a participação de um militante da ENEBio, que constrói 

organicamente a entidade. Não dá pra detalhar aqui, mas a UFBA está 

envolvida na história diretamente, e, por isso sentaram pra conversar Kelvyn, 

UFBA e UFAL e foi colocado claramente pela UFAL que, além de ser uma 

posição política, era uma posição pessoal também, que tipo não dava pra 

carregar caixa do curso e depois chegar alguém que não construiu esse curso, 

aparecer e querer participar do curso. Só que tomar uma decisão de mandar 

um militante, não pra outro bairro, mas pra outro Estado, que é uma decisão 



 

 

foda. Que perpassa pela compreensão de valores de militância mesmo e quais 

são os valores que estamos passando pra entidade, nos tratando não como 

adversários, mas como inimigos. Que é do cuidado com o companheiro e com 

a companheira de mandar pra fora do estado, e aí por essa ser uma opinião 

completamente pessoal colocada pra dentro da entidade. Prioritariamente, a 

gente não achou que a grana devesse ser devolvida, enfim, por acabar levando 

pro lado pessoal que foi o que terminou acontecendo também com a UFAL lá 

no CFPBio. Uma opinião pessoal nossa também, sem caráter político. Mas 

compreendendo que não avançaremos a partir desse nível de debate e, no 

sentido de avançar, achamos sussa devolver o dinheiro pra UFAL, superando 

esse aspecto financeiro e deixando apenas a avaliação políticoa a ser feita. 

Tathi - A UESB já conversou sobre isso e tiramos um posicionamento desde o 

ERA, de acordo com as discussões na lista e com a leitura das notas das 

escolas. O valor pode ser pago sim, mas levando em consideração que Kelvyn 

se deslocou para outro Estado, e ele não pôde contribuir efetivamente naquele 

evento, e ele teve que voltar  na conjuntura que foi posta, e levando em 

consideração o valor que a galera da UFAL está pedindo para ser ressarcido 

que é de R$274,00,  o pagamento deveria ser da subtração do dinheiro da 

passagem de Kelvyn, que foi jogado fora, de R$240,00, devolvendo então pra 

UFAL o valor de R$ 34,00, acho que seria justo pra todo mundo. 

Dea - queria pontuar que a UFBA não estava envolvida, ela foi envolvida. 

Queria pontuar isso. As questões para a negativa da participação de Kelvyn 

foram estruturais, as escolas lá decidiram conjuntamente, não foi autonomia da 

CO simplesmente, inclusive porque Kelvyn invadiu a plenária do curso e 

tivemos que debater, mesmo contra a vontade da maioria, a situação de Kelvyn 

com todo mundo que tava lá... 

Kelvyn - questão de ordem. O debate está caminhando pra outro lado. Pra 

gente, quanto gestão da AN, não sei a UFLA, mas como UFS, pra gente é um 

ponto superado já, claro que isso fica marcado na história da ENEBio,mas 

entendemos que ainda será avaliado no momento certo, esclarecendo todas as 

posturas oportunistas e sectárias. É só pra tentar encerrar a discussão. Aí, a 

conclusão que a gente chegou é que a gente não pode usar das mesmas 

práticas punitivas para que sirva de exemplo pedagógico. Assim nesse 

contexto que apresentamos entendemos a importância de devolver o dinheiro. 

É uma grana que o grupo vai usar para construir e ajudar. Isso é mais do que 

legitimo. É isso. Encaminhou. 

Detalhamento - 

Valor Inicial - 3.000 (repasse da gestão anterior; Ainda faltando 2.000) + 20.296,69 

(repasse do ENEB 2012); 

-Gastos com Camisas e bandeira - 3.572,00 (200 camisas e 188 bandeiras); 



 

 

-Gastos com a reunião presencial -1351,00; 

-Passada em Juazeiro - 140,00 / 100,00; 

-Passada da AR (UFBA) na UFRB - 120,00 ; 

-Passada em Diamantina/BH - 259,76 = 260,00; 

-FENEX - 100,00; 

- Auxílio Financeiro (EIV Bahia, EIV Minas e EIV Pará) - 1200,00 (400,00 cada); 

-Seminário das Campanhas - 1116,00; 

-CFPBio Nordeste -1200,00; (detalhar mais esse ponto e ponderar) 

-Empréstimo ao ENEB - 5000,00; 

-Empréstimo ao EREB NE - 907,62; 

-Passada da AR na UFRB antes do EREB - 292,38; 

-Passadas de UFLA (Norte, Centro Oeste, Nordeste, Sudeste) - 960,00 + 402,00 + 

450,00 + 80,00;   

-Passadas da UFS - UFBA, UEFS, URCA, UNIVASF; 

-Entrada das vendas de camisas e bandeiras - 465,00 + 560,00 + 270,00 + 485,00 = 

1780,00; 

-ERA Sergipe 

 - 1000,00; 

-Desconto das taxas - (...); 

-Valor restante na prestação parcial - 6556,00 + 5.000,00 + 907,62 = 12, 463.62 

Valor final -5,781,00 (Fundo Nacional) + 5,000,00 (retorno do empréstimo ao ENEB) 

+ 907,62 (retorno do empréstimo do EREB Nordeste) + porcentagem do rendimento da 

poupança = aproximadamente 11,688.62; 

 

A prestação de contas da A.N. se dará da seguinte forma - 

 1º momento - Prestação de contas parcial (presencial) - esgotar o 

debate no CONEBio e levar as ponderações finais para o debate virtual; 

 

 2º momento - Prestação de contas final detalhada - deve ser entregue 

dentro de um prazo de 20 dias e passada às escolas, permitindo que 

haja uma ponderação e, se necessário puxar uma reunião virtual para 

esclarecer os pontos que não ficaram claros e, a partir disso, aprovar ou 

não a prestação de contas. 



 

 

 

APROVADA POR CONSENSO 
 

A Articulação Nacional, irá ressarcir o prejuízo sofrido pela UFAL durante a 

construção do CFPBio-NE, no valor de R$274,00 

 

APROVADA POR CONSENSO 

 

 

Planejamento da AN  

Kelvyn - pra esse momento acho que seria interessante resgatar com quem 

entende disso, o que tem de planejamento pra gestão anterior. Em cima do que 

a gente já tinha debatido tentar traçar tarefas mínimas da gestão da AN e em 

outro momento garantir uma reunião presencial para que as escolas pudessem 

afinar as questões das divergências, de modo que no decorrer da gestão não 

fosse um fator limitante pra engessar a gestão. Uma proposta que a Julie 

conseguiu organizar que eu acho que pode facilitar e muito a construção do 

planejamento da AN. Proposta de quem facilitava a metodologia em outros 

espaços que é fazer um resgate dos CONEBIO's anteriores. Eu não sei se 

seria muito na lógica desse planejamento fazer um resgate do que já foi 

planejado, porque eu acho que muita coisa, inclusive, se encaixa nessas 

tarefas mínimas que a Julie comentou -  gerenciar o blog,  coisas básicas que a 

gente não conseguiu dar conta na comissão de comunicação, por exemplo.   

Lidia - essa metodologia é a CO que ta propondo? 

Lost - não, foi a que Julie falou mais cedo só que eu não tinha internalizado e 

Kelvyn internalizou melhor. 

Bruno - eu proponho da gente fazer assim - tentar resgatar, porque a Julie 

colocou mais levantamento do que ela já fez enquanto AN, tentar resgatar um 

pouco, trazer uma leitura que é bem rápida tanto do SPE, da  discussão que foi 

feita tanto sobre o papel da AN, como do estatuto, que na verdade convergem 

bastante. A partir disso, a gente ter essa compreensão de pensar o 

planejamento. Até pra facilitar as coisas pra galera mais nova que tem 

compreensão da AN mais pelo que a gente fala, mas não daquilo que tá 

escrito, pra gente ter esse resgate. 

[leitura do estatuto sobre o que compete à Articulação Nacional]. 

Bruno - como a gente pegou a AN, já ta dentro dessa análise do que a gente 

vai planejar. A gente lá de Cuiabá, na verdade, nossa prioridade mesmo seria 



 

 

na nossa localidade. Em Cuiabá tem um grupo muito novo e, por ser muito 

novo, tem uma demanda de formação política muito grande. A nossa 

perspectiva mesmo pra entidade é pegar o CFPBIO pra conseguir fazer essa 

formação e também pra conseguir, utilizando esses espaços, articular o centro-

oeste, que é uma coisa que a gente faz há muito tempo, mas que a gente 

acaba precisando de motivação. Que sem dúvida já abarca a articulação como 

um todo da ENEBIO. E ai, nossa análise era muito nesse sentido assim, era 

nessa perspectiva que a gente tava indo no ENEB, mas a gente fez algumas 

discussões pro que tava sendo colocado pra ENEBIO, sobre o momento que 

ela vivia e ate mesmo pelas críticas que a gente tava fazendo sobre como tava 

colocada a AN, a gente viu que havia a possibilidade da gente ajudar na AN só 

que ao mesmo tempo a gente esperava que mais escolas pegassem a função, 

e ai novamente a articulação nacional está com duas escolas. Cabe a este 

espaço, ter esta medida de saber que são duas escolas que tão tocando a AN. 

Delimitar o que a gente vai realmente fazer na próxima gestão nessa 

perspectiva mesmo de ter os pés no chão. Tendo em vista que a gente cogitou 

pegar a AR, só que a gente sabe também que deixar isso atrelado é 

praticamente impossível.Mas que vamos tentar contribuir ao máximo com a 

questão nacional, mas focando na região centro-oeste. Estamos com a linha 

política de girar duas pessoas que estarão mais a frente da AN, sendo esse 

giro rotativo com uma pessoa mais velha e uma mais nova.  

Lost - a partir das avaliações dos CONEBIOs passados, o que ficou claro é 

que a avaliação é que encher a AN de funções é pedir pra ela não acontecer 

de novo. Não podemos fazer essa centralização de funções que no fim acaba 

não ocorrendo a maioria das tarefas. E aí, tem o estatuto que delimita o que a 

AN tem que fazer e a partir dai estabelecer tarefas e prioridades pra essa nova 

AN. Para a gente estabelecer tarefas e prioridades a gente precisa visualizar o 

que a gente encara como desafio, como tarefa da ENEBIO, a curto prazo já 

que a gestão é de um ano. O que essa AN pode fazer com a conjuntura que a 

gente se encontra hoje? Primeiro, a gente teria que tornar as escolas próximas 

mais orgânicas da ENEBIO, pra ter mais gente pra manter o grosso da 

militância. Segundo, é que a ENEBIO precisa crescer, com muitas escolas 

participando da entidade. Então, entender como tarefa da AN a de garantir o 

máximo de escolas novas se aproximando da gente e as que já estão 

próximas, que se tornem orgânicas da entidade.  Esta é a proposta. 

Bruno - essas foram as demandas que foram colocadas ao longo do encontro. 

Talvez, cabe ai também ajudar na construção. Por exemplo, a questão tanto do 

seminário que vai ter em Lavras; a questão dos encontros regionais, de ter 

também esse mapeamento tendo em vista que a nossa deliberação aqui foi 

que esse espaço seria o espaço pra gente conseguir garantir nossa militância 

já q não vai ter ENEB. De ter esse processo mesmo de tá articulando, 

comunicando na entidade que ta tendo esses espaços para que os militantes 



 

 

da ENEBIO possam se organizando pra ir, garantindo a participação nesses 

espaços. Esses pontos a gente pode ir levantando. 

Ivo - a gente quando fez a avaliação lá, a gente elencou alguns pontos que no 

momento estavam sendo necessários serem pontuados. Elencamos alguns 

pontos de propostas para tentar sanar o que tava acontecendo no momento. 

São eixos bem gerais que eu vou ler aqui que é pra gente pensar como 

concretizar isso. (propostas).  Dos pontos colocados, o que seria para além do 

estatuto é o ultimo - participação da gestão nas instancias, uma prioridade 

nelas; a participação no sentido de acompanhamento, formulação e suporte 

nos processos das comissões organizadoras e a questão da gestão 

transparente, que não fica bem explícito. 

Lost - dando continuidade do que eu tinha falado, nesse sentido que a AN 

tenha sistematizado as escolas que precisam de passadas e o caráter da 

passada, se é agitativo ou de propagandear a entidade. E que a AN pense 

esse material pra gente ter o mapeamento de como a gente vai atuar. inclusive 

não precisa ser as escolas da AN. Ver a conjuntura da escola com relação ao 

MEBio, mas no sentido de crescer.  

Kelvyn - boto fé no que Ivo fala, mas acho que fica um pouco repetitivo. Isso 

poderia entrar como eixos norteadores principalmente na questão do aspecto 

financeiro e na construção coletivas dos espaços da ENEBio. Uma coisa que 

me preocupa é ter que acompanhar todos os espaços da ENEBio, disso 

ninguém discorda. Só que a UFMT já colocou sua limitação que vai se restringir 

mais pra região centro-oeste. Como virá o nível de cobrança depois? Se não 

acompanhar, não tiver pernas como ficaria essa pontuação toda? Mas já 

pressuponho que como estamos batendo muito nessa questão da 

comunicação, acho que essa questão devem ser avisadas da incapacidade de 

conseguir acompanhar certos espaços possa minimizar que outras escolas 

assumam esse papel. Mas não sei se seria uma coisa tão bem demarcada. 

Clara - Temos que ser realista, Cuiabá vai tocar a região centro-oeste... Tudo 

bem, mas a gente de Lavras, temos que tocar quatro regiões. Não pode ser 

obrigatório que a gente tenha pernas pra tocar.  

Bruno - Boto fé, mas não que a gente vá se fechar pro centro-oeste. Não 

vamos nos delimitar nesse ponto da articulação mais ampla pra além das 

questões das passadas, mas a questão da comunicação, de ter articulação 

com as outras escolas, de ligar nesse trampo, aí  é tranquilo de fazer mas é só 

pensando tendo em vista uma delimitação mesmo. 

Anita - um dos pontos é reforçar que provavelmente a gente traga a articulação 

nacional e as articulações regionais são espaços centrais pra uma 

compreensão do que são centrais mesmo. Fazer uma ligação mais direta entre 

as AN's e as AR's apontando nesse planejamento como eixo geral, a 



 

 

centralidade do bom funcionamento dessas ferramentas pra gente avançar . 

Esses outros pontos que foram levantados, com o tempo acabam limitando a 

não centralizar as funções na AN, dá pra fazer essa divisão, aproximando esse 

diálogo, entendendo o ponto político de sair da compreensão do CONEBio, que 

é a do papel da AN e das AR's que agora são centrais no estímulo desse 

processo, acho que é importante ter pontuado ai. Uma das coisas que a gente 

avaliou que está no estatuto, mas que entraria nesses eixos é a garantia dos 

repasses cotidianos, socialização mesmo, o mais rápido possível, como eixo 

central mesmo. 

Lost - Dentre as propostas das AN's e AR's, não entendi como se 

materializaria sua proposta Anita. 

Anita - exemplificou.   

Bruno - um papel que temos que cumprir, que a gente não tirou a campanha, 

mas tirou eixos educativos, é a capilarização da agitação dessas atividades 

tirada aqui. Não é uma atividade com caráter de campanha, mas temos esse 

compromisso de capilarizar essas atividades pra agitar a ENEBio na realidade 

da galera que estejam distantes dos encontros massivos que acontecem e que 

tem o ENEB como protagonista. 

Lidia - A gente podia elencar as prioridades das tarefas que a AN deve 

cumprir. 

Bruno - não sei como foi organizado o planejamento da antiga gestão. Discutir 

melhor com Lavras pra saber como seria esse espaço. 

Kelvyn - primeiro seria uma sugestão praAN, que é estreitar relação com as 

coordenações da FEAB e ABEEF. Garantir esse acompanhamento que já vem 

acontecendo nos espaços das três executivas e isso reflete muito tanto nos 

acarretamentos das regionais. Esclarecendo um pouco a fala, na presencial é 

principalmente pra esmiuçar o planejamento da gestão. Principalmente colocar 

passadas num calendário bem estruturado. Que data?  Quem vai fazer? Qual o 

caráter das passadas? Estreitando as relações com a FEAB e com a ABEEF, a 

gente vai poder conseguir de maneira mais intencional, interferir nos ERA's, 

colocando as demandas da ENEBio e conseguir fazer que esse 

aproveitamento que a gente debateu nos espaços se dê de maneira mais 

concreta. Essa parceria já existe assim na CN das três executivas mas é 

importante que isso fique bem respaldado.   

Tiagão - a CN da ABEEF é de Lavras e os dois grupos são próximos desde 

sempre. 

Kelvyn - Uma coisa que funciona muito com essa parceria é o despertar de 

novos contatos. No nordeste, principalmente a FEAB abre muitas portas pra 



 

 

gente e essa coincidência de Lavras ter duas coordenações nacionais da 

ENEBio e ABEEF permite um leque de contatos muito bom. 

Anita - eu tenho uma proposta que eu acho que não é só da AM e seria 

interessante entrar nesse contexto -  as políticas de finanças que tem como um 

dos pontos de formulação, para além de um saldo de um encontro. E tentar 

acumular para as próximas gestões. 

Bruno - preocupação, o estatuto pede pra gente segurar em nosso caixa 15 

salários mínimos, pelo que eu to vendo a gente ta quase nesse débito. Esse 

segurar do dinheiro não é uma simples burocracia, mas sim pra garantir que no 

próximo ENEB, caso tenha prejuízos, a gente consiga  arcar com esse 

prejuízo.Temos que abrir mais leque e arrumar mais parceiros de executiva, 

tendo em vista que a gente tem esse papel de articular sempre que é colocada 

várias ponderações de não isolar a ENEBio e torna-la massiva, então é 

importante fazer articulação com outros movimentos que a gente tenha 

congruência na política que isso esteja explicito pra toda a entidade que alem 

da congruência política é possível criar pautas concretas com esses outros 

movimentos e abrir o leque de possibilidades. Fazer a AN procurar novos 

contatos, parceiros, executivas pra conseguir afinar a discussão já que existem 

vários debates que possam ser debatidos em conjunto. Começar mesmo a 

buscar, porque a gente sabe que a unidade se faz na luta concreta e de luta 

concreta a gente tem coincidências com varias executivas com pautas 

parecidas . Temos que buscar essas relações. 

 

Propostas  

 AN – UFMT - Terá um núcleo duro de pessoas que tocarão a AN 

com os debates perpassando por todo o coletivo. 

 Ter como tarefa da AN, garantir a aproximação de um maior 

número de escolas e contribuir para a organicidade daquelas que 

já estão próximas da entidade utilizando como uma tática 

prioritária as passadas. 

 Pensar numa forma de socializar os GTP’s visto que não ocorrerá 

ENEB 2014, como perspectiva de organicidade das escolas que 

assumiram as ferramentas. 

 Ter um material sistematizado sobre as escolas em que a AN 

deve realizar passadas e quais as escolas que podem realizar as 

passadas.Construída em conjunto com as ARs. Incluir nomes e 

contatos de referência dessas escolas além do caráter das 

passadas, se de caráter agitativo ou de propaganda.  



 

 

 Gestão financeira transparente, com repasse financeiro 

semestral. 

 Comunicação e articulação com as outras escolas, garantindo os 

repasses. 

 Manter a articulação e comunicação da gestão da AN e AR’s 

como ponto central, fazendo uma ligação mais direta para 

entender a necessidade do bom funcionamento dessas 

articulações. 

 Garantir os repasses cotidianos, socializando o mais rápido 

possível as ponderações geradas, isso está diretamente ligado 

com a divisão de tarefas (manter boa comunicação e 

transparência), principalmente no que concerne às relações com 

a Via Campesina. 

 Que a AN consiga garantir a capilarização das atividades 

agitativas tiradas neste CONEBio. 

 Elencar as tarefas concretas que já são realizadas pela AN. 

 Tentar formular melhor a identidade da ENEBio (ex - Blog), 

levando em conta a problemática da comunicação. 

 Garantir um espaço e um momento para que haja um melhor 

planejamento da AN (indicativo de data - janeiro-fevereiro). 

 Estreitar relações com a FEAB e ABEEF, bem como com suas 

coordenações nacionais, para fortalecer a parceria entre a 

ENEBio e essas entidades. Que isso se reflita nos COCADAs 

principalmente através das campanhas como a do basta de 

violência contra as mulheres, campanha de formação profissional 

e campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. 

 Que a AN procure novos parceiros tendo em vista as pautas em 

comum que podem ser tocadas com outras entidades (ENECOS, 

FENED, DENEM e etc).   

 Formular a política de finanças a partir da possibilidade de divisão 

de tarefas, trabalhando as problemáticas financeiras que existem 

com relação a manter o mínimo valor deliberado pelo estatuto 

para o fundo. 

Todas aprovadas por consenso  

 



 

 

 

Estatuto e Carta 

Encaminhamentos III SPE/XXVIII CONEBio - 

• O CONEBio 2014 será na UFS 

Encaminhamento de ser no 2º semestre de 2014. 

Aprovado por consenso 

 

• Construção como ENEBio do curso de formação feminista em parceria 

com a FEAB e a ABEEF – Construção por UFBA Conquista  

Aprovado por consenso  

 

• Que os cocadas façam repasse das atividades da ENEBio na sua região 

em no máximo de 3 em 3 meses.UESB - Conquista  

Aprovado por consenso 

 

• Que as escolas mais orgânicas promovam espaços de conjuntura 

internacional e nacional em suas escolas, bem como de composição dos 

movimentos sociais, de modo a esclarecer as forças políticas constituintes da 

ENEBio.  Indicativo de que esses espaços também ocorram no CFPBio.  UESB 

- Conquista 

Aprovado por consenso 

 

• Que os convites feitos a entidade sejam socializados na lista nacional, 

garantindo uma discussão nos cocadas para posicionamento da entidade.  

UESB – Conquista  

Aprovado por consenso 

 

• Indicativo de que se insiram os cursos de formação política no estatuto 

da entidade. UFAL  

Aprovado por consenso 



 

 

 

 Proposta 1. Entrada da ENEBio na Via Campesina, mediante convite 

oficial feito pela mesma. Garantindo a não obrigatoriedade dos 

COCADAs construírem a Via, visto que a ENEBio possui a sua 

autonomia mediante estatuto.  UFS, UFLA e UESB – Conquista 

 

 Proposta 2. Que a ENEBio não componha a via campesina (carta-

justificativa em anexo). UFU – Uberlândia  

Votação - 

UFBA -Conquista – 1 

UFS CALECO – 1 

UFAL – 2 

UFLA – 1 

UFSCAR – 1 

UESB - Conquista – 1 

UFBA - Salvador – 1 

UFS CALB – 1 

UNIJORGE – 1 

UFMT – 2 

UFBA coletivo Ar – 2 

UFU DACD - 2 

Proposta 1 – 8 votos 

Proposta 2 – 4 votos 

 

Julie –que seja elaborada conjuntamente uma carta explicativa elucidando 

alguns pontos divergentes, como - linhas políticas presentes na ENEBio, 

autonomia da ENEBio, que a entrada na ENEBio na Via não significa a adoção 

do projeto popular para a entidade, bem como que a ENEBio não está 

subordinada hierarquicamente à Via Campesina. A ENEBio não irá se 

posicionar durante as eleições, independente das posições da Via Campesina.  

Ivo – proposta de alteração para -Compreendeu-se neste momento que a 

entrada na ENEBio na Via não significa a adoção do projeto popular para a 



 

 

entidade, bem como que a ENEBio não está subordinada hierarquicamente 

àVia Campesina . A ENEBio não irá se posicionar durante as eleições, 

independente das posições da Via Campesina. E será garantido um processo 

de avaliação e reavaliação dos resultados e consequências dessa inserção 

[anexo 3]. 

Aprovada por consenso 

 

Será criada uma comissão temporária com representação da UFMT, UFSCar – 

São Carlos e da UFS, para sintetizar o esboço da carta e apresentar para o 

conselho. Outras pessoas podem se somar ao processo.  

Aprovada por consenso 

 

• Indicativo da divisão setorizada de tarefas na região nordeste, para ser 

encaminhada para o COREBio – NE. Esclarecimento - A AR-NE vai mapear as 

escolas do Nordeste e sua inserção na ENEBio e socializar com a entidade.  

Aprovada por consenso 

 

• O PPP do seminário de gênero e diversidade foi aprovado [anexo 4]. Até 

fevereiro serão enviadas as contribuições das escolas sobre o seminário, com 

a compreensão que será realizado no segundo semestre de 2014 com data a 

confirmar.  

Aprovada por consenso 

 

“Se as instâncias já não são tão ativas, se tornaram 

pouco representativas e correm o risco de andar a 

esmo, é preciso incentivar todos a participar, e cada 

um representar-se a si mesmo. 

 

Cada passo em cada tempo. Criar um pouco a cada 

dia. Avançar com humildade. Banhar-se em rebeldia. ” 

 

Ademar Bogo 



 

 

Avaliação do III SPE/ XXVIII CONEBio 

 

Tathi - O CONEBio foi muito construtivo, serviu pra discutir diversas temáticas 

com divergências de opiniões.  Faltou lanche entre os espaços. Faltou muita 

disciplina quanto aos horários e comprometimento das brigadas. E um ponto 

positivo é que conseguimos dialogar minimamente de forma que não ficou tão 

desgastante os últimos espaços. 

Leo - A avaliação que a UFAL faz é um pouco mais profunda pra além das 

questões pontuais que foram colocadas aqui agora, de estrutura e tal. Que a 

gente veio desde o inicio conversando lá é de como de fato se deu a 

construção desse CONEBIO,  no que se diz respeito aos processos de 

reuniões para construção de grade, nome pra facilitadores, data, que foi um 

dos pontos mais tensionados. Na nossa reflexão, a data foi um dos pontos que 

mais geraram esvaziamento desse CONEBIO, por causa dos acontecimentos 

em todo o Brasil, eventos como EREB-NE, COREBIO-SE.  e isso foi realmente 

muito prejudicial para que outros COCADA’s viessem pra cá.  Além desse 

processo de construção do acompanhamento de como se deu a escolha dos 

facilitadores, essa questão que foi ter apenas facilitadores que defendiam uma 

posição X. Pra mim (Leo), foi muito prejudicial pro próprio andamento da 

discussão, porque se tivessem outros pontos de vista sendo colocados em 

contrapontos, em determinados debates, teria fluido muito mais, como foi o 

caso da conjuntura do M.E., que pra mim foi horrível tanto que eu me retirei, 

porque particularmente não tava dando. Não quis colocar nenhum 

posicionamento meu, pois achei que não valeria a pena, por isso me retirei. É 

um meio comparativo pra como o debate fluiu naquele outro com as Naiaras. É 

um coisa pra ser contraposta, o que é um debate com um ponto de vista e 

como foram as discussões e quando você coloca um debate com opiniões que 

se contrapõem, na minha concepção isso é muito didático e dá pra aprofundar 

muito mais o debate e nisso foi muito ruim. Anita - complementar do próprio 

CONEBIO, acho que o ponto central é da ausência de metodologia especificas 

para os espaços. Acho que isso interfere diretamente no andamento das 

discussões e nos debates 

Ivo – a gente não sentou pra sistematizar, mas em linhas gerais é o que Leo 

pontuou e a questão da análise de conjuntura. O principal argumento colocado 

para não ter outra pessoa é que seria uma facilitação e não uma mesa de 

debate e na concretude do que rolou não foi uma facilitação. O que aconteceu 

aqui foi uma exposição que depois abriu pro debate, não foi uma facilitação de 

fato. Foi uma mesa de debate que contemplou só uma visão e que as outras 

perspectivas de análise ficaram reduzidas em falas de 5 minutos, que não 

conseguiram trazer a totalidade da analise.  



 

 

Julie - Eu começo pela construção pela demora de trazer a programação e a 

data, que deixou a gente na dúvida se ia e comprar passagem em cima foi 

super caro. E a programação ajudou bastante a saber se ia ter ou não e a 

gente a se preparar com as sínteses. Acho que com relação a isso, nos 

próximos espaços a gente conseguir isso de quando chegar o CONEBIO que a 

galera vem bem mais afinada e segura . A questão das disciplinas com relação 

ao funcionamento das brigadas, ai já na autocrítica, foi bem capengada. Mas 

também acho que isso se deve a uma coisa que é o nosso tempo educativo. A 

gente tem que pensar nossa metodologia e esses tempos de forma que torne 

possível que os objetivos dos espaços sejam cumpridos. Reformular os 

objetivos das coisas e o tempo que viabilize que esses objetivos sejam 

cumpridos. É uma dificuldade colocada pra qualquer CO. E o que eu coloco 

muito em relação a isso é conseguir avançar e os nossos espaços serem mais 

saudáveis. Eu entendo que as divergências são muitas, rolam muitas 

discussões, mas a gente tem que avançar em antecipar essas coisas e fazer 

encontros em que as pessoas possam dormir mais, comer, dar uma 

tranqüilizada, etc. A gente tem que considerar mais que militante não é só 

cabeça, é cabeça e corpo. Fazer com que os tempos educativos saiam um 

pouco do ficar sentado e falando. Não ficou tão claro o objetivo de cada espaço 

e a metodologia dos espaços poderiam ter sido mais elaboradas. De forma 

geral, além desses detalhes que ficam mais como dica pros próximos, é o 

avanço político que rolou nesse CONEBIO onde teve coisas colocadas aqui 

que a gente nunca tinha colocado antes e que há tempos batia uma dúvida na 

galera de serem colocados. Acho que é importante, apesar de as vezes ser 

desgastante e da gente perder até um pouco do respeito, acho que apesar 

disso rolou um amadurecimento muito grande, todas as coisas que saíram 

desse CONEBIO foram amadurecimentos muito importantes. 

Dea - a gente sentiu um grande incômodo de não conseguir participar da 

construção do conselho mesmo ele sendo aqui. É um ponto que a gente avalia 

como bem complicado. Quando é reunião ninguém fala e depois é complicado 

ouvir "vocês estavam aqui, mas não colocaram essas propostas" porque a 

gente tentou e isso não foi permitido. Tentei entrar em contato, perguntei 

"quando é a reunião? Quando vocês estão se reunindo?" e nada. E a não 

compreensão do primeiro espaço de conjuntura, na avaliação que a gente fez, 

isso prejudicou todo o conselho por que a gente não conseguiu se entender no 

espaço da análise de conjuntura, saímos daqui com varias deficiências da 

discussão mesmo e isso prejudicou todo o resto do andamento do conselho 

porque  sempre voltava a pontos que poderiam ter sido sanados no espaço da 

análise de conjuntura.  Esse ponto foi recorrente e a gente analisa como um 

dos principais pras várias dificuldades que a gente teve durante todo o 

processo mesmo. Com relação a metodologia, ficou bem solta em alguns 

momentos e que isso dificulta as discussões então é massa quando você 

consegue amarrar uma metodologia que seja mais funcional pra cumprir o 



 

 

objetivo não só vamos falar, que seja mais direcionado mesmo. Com relação a 

infraestrutura, o dia da festa do DCE mesmo, foi bem complicado. Se tava 

rolando alojamento lá e a galera falou "Rola de fazer a festa?" e a resposta 

seria “Nesse final de semana não dá por que vai ter uma galera querendo 

dormir aqui". E a falta de organização da plenária, que dispersa e deixa a gente 

meio desconfortável. O espaço da segunda feira que a gente ficou aqui muito 

tempo de noite, a gente avalia que pela metodologia mesmo era um momento 

de aprovar, então era necessário uma discussão. Um ponto bem positivo ter as 

duas Naiaras trazendo dois contrapontos, elementos diferentes que isso fez 

com que a discussão fluísse melhor já que a gente tinha diversos elementos 

pra linkar durante as falas.  

Ian - Quem é a CO? Quais são os sujeitos que estão compondo a comissão 

organizadora? São pessoas que trabalham, estudam e militam. Isso 

impossibilitou de tudo ser muito lindo, se tivéssemos tempo pra fazer, seria 

bem melhor porque só tivemos três meses pra fazer tudo. Claro, que temos o 

acúmulo da ENEBio, de todos os seus  processos, mas o tempo pra construir o 

conselho foi reduzido.  Sobre a construção prévia, na lista de email, quando a 

gente começou a publicar as cosias foi mais de dois meses antes. E o 

processo de construção do CONEBIO, construção coletiva, foi iniciada logo no 

seu inicio. A gente começou aquela comissão na lista de email e já sabíamos 

que seria um processo muito desgastante. A galera vinha não no sentido de 

somar e até mesmo quando ligava era pra perguntar no sentido de fazer 

passada, por que a Unijorge é uma escola nova e “não conhece a ENEBio”. Na 

lista de emails, quando falavam do CONEBIO/SPE era batendo e não no 

sentido de ajudar a gente a construir. Isso dificultou bastante o processo, é 

reflexo do momento que a entidade vive. Não seria diferente. A entidade é 

reflexo de todos os seus sujeitos e não de uma C.O. Nesse processo prévio de 

construção que a galera vinha sempre na contraposição, com relação a data 

que foi uma dificuldade de sair, a gente pontuava que a galera ia comprar 

passagem mais cara porque não tava se deliberando uma data. Sobre os 

espaços em si, CONEBIO/SPE, realmente chamar os NB's de brigadas foi uma 

vergonha pro MST e, fazendo autocrítica, porque eu me coloquei de botar o 

nome e também estava inserido nas brigadas, mas por todos os corres que a 

gente tinha que resolver, isso reflete muito na disciplina, as brigadas foram 

feitas para garantir isso. Concordo que a gente pecou muito na disciplina. A 

metodologia dos espaços, pela correrias e também pela nossa falta de 

acúmulo, não facilitaram de fato o debate; mas o que diz respeito à C.O. sobre 

a análise de conjuntura não ter facilitado o debate, eu discordo completamente, 

porque Maíra facilitou de uma forma que suscitou uma intensa discussão e a 

gente não pode acreditar que o debate só vai ser facilitado quando a gente sair 

dele com todo mundo concordando. Até porque as análises de conjuntura são 

divergentes e muito dificilmente a gente vai conseguir convencer um ao outro 

no espaço, ou no dia, ou no conselho. Com relação a descer e subir pro RU, 



 

 

fila do RU e felizmente a gente conseguiu pegar uma fila muito menor facilitou. 

Outra análise é do amadurecimento político que eu to vendo a entidade 

vivenciar. Em nenhum outro espaço eu tinha visto acontecerem esses debates 

dessa forma como aconteceram aqui, duas horas de debate, onde 

praticamente todas as pessoas se colocaram e tentavam sobretudo dialogar. 

Kelvyn - Não é uma avaliação da UFS, é uma avaliação pessoal minha. 

Primeiro, falar da construção do CONEBIO.  Retomando um elemento 

importante que a primeira sinalização do CONEBIO foi feita com mais de dois 

meses de antecedência, uma coisa única na construção de todos os 

CONEBIOS anteriores. Só que se colocou uma nova problemática que foi 

definir a data do conselho. E uma nova problemática porque a data proposta de 

acordo com as limitações da escola sede chocava com outros espaços da 

ENEBIO. E ai não tinha muito que fazer a não ser a gente se programar pra 

lidar com essa dificuldade. Até porque colocar esse espaço para depois ou 

para o final de dezembro seria mais ou menos inviabilizar possivelmente o 

planejamento da gestão da AN e colocaria a ENEBIO em standby até janeiro, 

fevereiro. E que inclusive teria outros espaços também em fevereiro que teriam 

choque. Peço compreensão das escolas de qual foi a realidade apresentada 

pela escola sede e como reagir diante disso. Por que se essa é a única data 

colocada como possível vamos tentar trabalhar em cima das limitações para 

tentar garantir o máximo de representatividade. E aí eu coloco que a 

dificuldade de definir uma data, o quanto antes, é o motivo central de ter menos 

escolas aqui. Não o choque dos espaços. E eu trago um elemento claro, 

porque o Norte não está presente aqui? Porque todo mundo sabe quanto é a 

passagem do Norte pra qualquer lugar do Brasil, isso com muita antecedência, 

imagina faltando dez, quinze dias pro Conselho Nacional. Trago isso pra tentar 

discordar um pouco das falas que foram iniciadas, isso seria a primeira coisa. 

Com relação aos tempos educativos e das metodologias eu já me sinto 

contemplado, mas é falar que cada CONEBIO tem metodologias específicas de 

acordo com as demandas que apresenta e isso é um pouco que a CO tem que 

ter de atenção pra fazer com que essa metodologia facilite o andamento do 

espaço, mas colocando quais foram as demandas políticas desse conselho e 

trazer uma série de dificuldades que só quem tem mais tempo pra poder 

debater. Dentro da metodologia, queria observar uma coisa, que teve muito 

tempo pra debater e o aspecto desse muito tempo pra debater é que muitas 

vezes os argumentos eram esgotados. E isso é um elemento de que o debate 

está sendo garantido. Então é bom tentar partir de alguns elementos pra poder 

não parecer que somente as metodologias estariam atrapalhando o espaço. 

Com relação a grade dos palestrantes, eu acho que independente de como a 

C.O. levou essa questão da análise de conjuntura, acho que faltou as escolas 

mandarem seus nomes proposta, isso não existiu. Independente da C.O. 

apresentar a metodologia ou não, a gente já sabia quais escolas apresentaram 

nomes.  Uma coisa muito tranquila de ser colocada, só que isso não aconteceu 



 

 

mesmo com esse tempo todo de construção coletiva. Dentro desse processo 

de construção coletiva, um aspecto negativo foi o andamento das reuniões 

virtuais, que acabaram prejudicando e muito a forma como os COCADAs 

poderiam estar contribuindo nesse espaço de articulação, que é limitado mas 

permite uma mínima comunicação. Em cima desse momento que deu um 

avanço no debate político dentro da entidade, é muito importante essa vivência 

e a gente como militante já mais experiente e pra quem ta chegando agora, de 

poder saber lidar com essa dinâmica, de tentar ao máximo fazer esse processo 

pedagógico e não ver isso como uma linha constante na entidade. Mas 

aprender a partir das posturas colocadas como lidar com isso, sem que isso 

prejudique a construção da nossa unidade com a ENEBIO. Um aspecto 

positivo que a gente tem que maximizar é essa forma de ver esses momentos, 

por que já houve casos de desrespeito, mas acho que a gente tem que 

desconstruir esse lado negativo e potencializar qual o momento que a gente ta 

passando porque o debate foi muito interessante e garanto que no próximo 

conselho esse debate vai servir para que as posturas sejam modificadas.  Pra 

que a gente consiga lidar melhor com essa diversidade toda política. Sobre a 

questão da Via ter entrado nos espaços, a ENEBio já acumulou um pouco 

sobre isso, seria importante resgatar. Não sei se vou fazer uma comparação 

meio esdrúxula, mas quando a gente vai debater FENEX, por exemplo, ele tem 

que botar alguém a favor da FENEX e alguém contra, acho que não é a partir 

disso que vai conseguir trazer elementos centrais que vão dizer se o espaço foi 

viável ou não politicamente. Acho que as escolas têm essa compreensão pra 

poder, a partir do debate, trazer as visões que eles acham que estão faltando. 

A C.O. poderia ter intencionalizado melhor qual era a proposta dentro da 

metodologia, se seria uma facilitação ou mesmo de tentar garantir esse 

primeiro momento de análise a partir de uma pessoa e num segundo momento 

de confronto de visões positiva na qual o próprio facilitador poderia estar 

ajudando nesse sentido. Com relação a festa, não sei se no quarto onde eu 

tava a festa não foi um motivo que acabou prejudicando mas do outro lado não 

sei como estava nessa logica acho que faltou contato pra quem estivesse se 

incomodando ir pro outro quarto, acho que pela preguiça acabamos ficando no 

DCE mesmo até porque tava todo mundo estressado assim que deitou, 

apagou. No mais, elogiar a C.O. e dizer que esse CONEBIO var servir de 

parâmetro pra que a gente consiga construir em cima de todas as 

problemáticas apresentadas - apresentar uma grade, iniciar um processo de 

construção coletiva do CONEBIO 2014. 

Ney - Com relação à festa no DCE, só pra ressaltar, que houve a possibilidade 

de dormir na FAPEX. A questão dos horários, a C.O. pecou em alguns 

horários, devido a elementos como deslocamento, a fila do RU, etc. Foi 

complicadíssimo conseguir almoço por conta da problemática que o RU estava 

sofrendo de não ter alimentação nem pros próprios bolsistas, então foi muito 

difícil.  



 

 

Rebeca - Peço desculpas pela indisciplina. Sobre a construção coletiva, com 

relação com a AR-NE, o contato foi mais no sentido de passadas, toda vez que 

houve contato sempre reforçamos que a gente precisa de estrutura, mas uma 

passada não era necessário, pois algumas já haviam ocorrido. A construção foi 

apertada, com pouco tempo, devido às demandas da vida pra tocar, e 

enquanto Unijorge, a gente tentou garantir ao máximo, como no ENEB 

propomos de pegar o CONEBio e eu assumi mais a tarefa, eu ficaria a semana 

e a gente arcaria, enquanto escola, com as minhas despesas e não caberia as 

outras pessoas do DA de estarem aqui acumulando despesas pra gente, já que 

lá tudo é pago, inclusive as provas que estou perdendo nessa semana. No 

mais, agradecer às escolas que puderam estar aqui que garantiram e se 

organizaram pra estar aqui.  

Lost - No meio de toda correria da C.O., a gente não pôde estruturar uma 

avaliação minuciosa. Vou fazer enquanto eu mesmo e quanto CO. Sobre a 

estrutura, nunca dá pra colocar a estrutura 100% por que é muito difícil, a gente 

faz as coisas é na vontade mesmo de construir, na perspectiva que a gente 

tem da mudança da sociedade. A falta de disciplina, a falta de metodologia 

mais amarrada, a gente faz a autocrítica, a gente pode ver se cumpriu ou não o 

papel, que eu acho que cumpriu.  Sobre o processo de construção, o grosso da 

construção foi a estrutura, por que demanda de outras pessoas, de outros 

órgão, porque o político metodológico a gente senta e fecha, como fizemos. 

Retomando sobre o que a gente fala sobre construção coletiva, mas faltou 

muito as pessoas, escolas construírem coletivamente ao invés só de bater. A 

gente propunha as coisas e vinham as críticas, propunha e vinha as críticas, 

não era no sentido de construir, de avançar. E é obvio que isso iria se refletir 

aqui. Uma coisa muito positiva mesmo foi a questão da grana, foi um valor 

barato, a gente não tava obrigando que todas as escolas dessem, a gente 

entende que as escolas tem dificuldade, mas a vida precisa de dinheiro e a 

gente fez outros corres pra garantir isso, pedágios, livro de ouro, passadas na 

reitoria, etc. Enfim, todo um processo de política financeira pra gente conseguir 

que todo mundo pudesse comer e tal e que o dinheiro não fosse questão 

limitante pra ninguém participar. Esse é um ponto eu acho que deve ser levado 

em consideração pros próximos eventos da entidade, que é de baratear ao 

máximo o evento, que isso tem que ser cargo da CO mesmo e das escolas que 

estão próximas para garantir a presença de qualquer escola, esteja com grana 

ou não no momento.  Apesar de todo problema metodológico eu acho que no 

político a gente avançou muito. As pessoas da C.O. são trabalhadoras, e se a 

ENEBio se coloca a estar do lado da classe trabalhadora, ela tem que se 

adaptar a classe trabalhadora e não o contrario, que só assim a gente vai 

conseguir avançar junto. Nesse processo, entender como estava estruturada a 

C.O., porque seria massa se só tivesse gente estudando, com pai e mãe que 

bancasse, mas não é essa a realidade. Sobre o metodológico,eu acho que o 

SPE cumpriu, a análise de conjuntura cumpriu, as pessoas foram se 



 

 

colocando, não dá pra achar que o debate só vai ser bom se for do jeito que a 

gente quer. Ainda mais que tem pensamentos diferentes, vamos aprender a 

caminhar a partir das divergências. Acho que o SPE cumpriu o papel de tornar 

o debate mais às claras dentro da entidade, quais as linhas políticas que temos 

e isso vai fazer avançar pro próximo CONEBIO pra já ter a escola sede 

trabalhando em cima do que aconteceu aqui pra sanar o problema da 

divergência que a gente vai ter que conviver por algum tempo na entidade. 

Sobre o SPE faltou uma metodologia mais elaborada e tal, algumas horas 

ficamos meio perdidos, mas foi a primeira vez, teve alguns elementos que 

ajudaram a não ter sido tão bom. Mas é fazendo a auto critica e não só 

batendo e criticando tudo. 

Ian - todo mundo aqui teve vários problemas, mas quero parabenizar pelo 

esforço de não dormir, de não comer em determinado momento pra gente 

chegar nesse momento até agora. Colocar que a ENEBIO de Salvador está 

cada vez mais crescendo qualitativamente. 

 

A ENEBIO É DE QUÊ?!?!?!? 

DE LUTA!!!!!!! 

 

 



 

 

Anexo 1 

Relação ENEBio – Via Campesina - 

Nesse espaço de articulação da Alba, a Via Campesina teve e ainda tem papel central pois 

esteve acompanhando o processo desde o seu início, com o enterro simbólico da ALCA, até os 

dias atuais onde essa articulação está caminhando cada vez mais para um nível consolidado 

dentro dos países que a compõem, e a America latina como um todo. O objetivo central dessa 

articulação, a Alba, é o fortalecimento das pautas latino-americanas visando uma consolidação 

e convergência entre os movimentos sociais e suas lutas na busca pela construção de uma 

unidade política, que é a principal tática para a revolução no continente e no mundo, 

entendendo a America latina enquanto estratégica nessa luta revolucionária. Alem disso, 

também é objetivo da Alba a solidariedade entre os povos enquanto prioridade de ação, de 

modo que a luta revolucionária continue sendo instigada e apoiada por militantes de todos os 

países, já que essa atitude de solidariedade se demonstrou eficiente na prática, como, por 

exemplo, na permanência do processo de revolução em Cuba graças ao deslocamento de uma 

brigada de 40 militantes brasileiros que acompanharam tais processos. Nesse contexto, a Via 

Campesina se demonstra um modelo de atuação abrangente e revolucionário, que já 

compartilha com a ENEBio diversas lutas e bandeiras na prática, ajudando no processo de não-

dissociação entre campo e cidade e introduzindo as bandeiras latino americanas em nosso dia-

a-dia de luta dentro da entidade. A ENEBio tem o desafio de agregar à luta revolucionária, e 

inserir os processos revolucionários da America latina dentro de seus espaços seria uma forma 

de ampliar essas lutas e consolidá-las em nossa base.  

 

“América Latina tem uma beleza                   
Que não foi a natureza só quem desenhou                     

Foi a força da guerrilha nos braços do povo                     
Que no dia de ano novo enfim triunfou.” 

Ademar Bogo 

 

Saudações aos companheiros e companheiras enebianas, 

Eletra (UFSCar) e Dory (UFLA). 

  



 

 

Anexo 2 

O ponto de partida para a síntese do debate e a consequente proposição que faremos a 

respeito da inserção ou não na Via Campesina deve partir da configuração da mesa do debate 

e como ele ocorreu. Havia apenas uma pessoa compondo a mesa, que era do MST e da Via 

Campesina, não havendo uma proposta de analise diferenciada da luta no campo hoje. Dessa 

forma, o debate ficou enviesado, já que as contradições do movimento não seriam colocadas 

abertamente por alguém que compõe atualmente e legitima a análise colocada por seu 

próprio movimento. Esse fato pareceu ser naturalizado pela CO, que chegou a dizer no 

primeiro dia que “caberia a quem não concorda desenviesar o debate”. Nesses moldes, seguiu 

o debate, apresentamos algumas contradições que enxergamos, contudo sem ser de uma 

maneira sistematizada e com tempo igual de debate, visto que a única pessoa na mesa teve 40 

minutos de explanação e 10 de considerações finais, se inscrevendo ainda durante o debate. 

Com isso colocamos em síntese nossa compreensão da discussão. 

Consideramos a Via Campesina uma articulação de movimentos sociais do campo que possui 

uma estrutura internacional de articulação e luta. Propõe a soberania alimentar a partir da 

agroecologia como resposta a seu enfrentamento ao agronegócio e ao capitalismo em todo o 

mundo. Durante todos os debates do CONEBio, inclusive na analise de conjuntura, foi colocado 

que a Via Campesina  compõe o campo popular –apesar de durante as falas ter sido afirmado 

que não é dessa maneira - que faz a analise de que o governo federal é neodesenvolvimentista 

e que sente a necessidade de ainda manter o Partido dos Trabalhadores no poder. Fato este 

confirmado pelo apoio da Via a Dilma Rousseff no segundo turno da última eleição 

presidencial.  

A contradição colocada durante o debate foi a naturalização de que não seria um problema a 

ENEBio receber orientação para votar no PT no ano que vem por exemplo, já que a base da 

entidade não representa uma força social significativa na correlação de forças. Isso nos 

preocupa muito, pois fica evidente que isso coloca uma perda de autonomia da entidade, 

transformando-a numa ferramenta unilateral no sentido de fortalecer o PT.  

Os movimentos sociais presentes na Via tem sido parceiros históricos da ENEBio. Fato este que 

não significa que a totalidade dos sujeitos da ENEBio, bem como de nossa base, se identifique 

e sinta a necessidade de tocar apenas as pautas das agrárias. Partindo da analise concreta de 

que a Via caracteriza o campesinato como sujeito social central para a transformação da 

sociedade, fica evidente a centralidade colocada para as pautas da entidade a partir de então. 

Não negamos que, de fato são pautas que tocamos na ENEBio, mas que não deve se restringir 

a elas, e que inclusive está colocado concretamente que continuemos a tocá-las. 

O que ficou evidente no debate de análise de conjuntura, que foi unilateral, nos mesmos 

moldes que o da Via Campesina, é que existem leituras diferentes a respeito do governo 

federal dentro da ENEBio, evidenciadas na análise do caráter neodesenvolvimentista ou 

neoliberal do governo federal. Tal debate e sua consequente maturação dentro da entidade 

ainda é muito recente, visto que foi a primeira oportunidade desde 2007 (haja visto que se 

ocorreu anteriormente não existem registros sistematizados para que possamos partir dele), 

em que essa discussão foi feita às claras. O processo de unificação formal com a Via Campesina 



 

 

significará que a ENEBio legitimará politicamente as análises e posicionamentos políticos dessa 

organização, que já tem construída uma análise em torno do projeto popular. 

Com a síntese do debate, fica evidente que as contradições do movimento não foram 

debatidas abertamente e de maneira profunda, e que a ENEBio não está apropriada da 

totalidade que representa tal movimento para além das pautas que ele toca. 

Frente a isso, compreendemos que a ENEBio não deve se incorporar a Via Campesina, não 

significando negar a parceria com esse movimento e a construção de lutas unitárias de acordo 

com a realidade dos estudantes de biologia que sejam convergentes. 

  



 

 

Anexo 3 

Carta de Esclarecimento aos COCADA’s sobre a Entrada da 

ENEBio na Via Campesina 

Salvador, 1º de Dezembro de 2013 

A partir da participação de uma reunião ampliada da Via Campesina na Escola Nacional 

Florestan Fernandes (ENFF), foi apresentado o convite de inserção da Entidade Nacional de 

Estudantes de Biologia (ENEBio) nesta articulação. 

Em 2012, foi apresentado para os COCADAs no Encontro Nacional de Estudantes de 

Biologia (ENEB UFU – 2012) a proposta de inserção da ENEBio na Via Campesina - articulação 

de movimentos sociais do campo que possui uma estrutura internacional de articulação e luta, 

propondo a soberania alimentar a partir da agroecologia como resposta a seu enfrentamento 

ao agronegócio e ao capitalismo em todo o mundo.   

Na dinâmica da entidade, a proposta de inserção na articulação se materializou no 

Grupo de Discussão. Mediante as discussões apresentadas na assembleia do ENEB - 2012, foi 

aprovada a proposta de que o debate sobre a Via ocorresse nos COCADA’s, entendendo que 

possa haver dificuldades de realização desse debate, devido à dinâmica de articulação após o 

encontro. Além disso, foi deliberado a realização de um grupo de discussão específico sobre a 

Via Campesina no ENEB de 2013. Novamente a proposta de inserção nesta construção foi 

apresentada por escolas presentes na assembleia do ENEB São Carlos – 2013, após o Grupo de 

Trabalho realizado. Nestes espaços, as divergências políticas foram demarcadas, no que tange 

à análise de conjuntura do Brasil, qual a centralidade de aliança com os movimentos do campo 

e se os posicionamentos políticos dessa articulação teriam influência ou não na autonomia da 

ENEBio (considerando a orientação da Via nas eleições de 2012). Coloca-se a questão de se 

essas divergências ficaram claras no ENEB. Após a decisão em Assembleia, legitimando tal 

discussão a ser encaminhada para o CONEBio-  2013, que traria o debate evidenciando as 

diferentes análises da realidade.  

As divergências colocadas no CONEBio são - a) da análise de conjuntura do Brasil, em 

relação ao caráter do projeto do atual governo e qual papel que esse projeto cumpre; b) em 

relação à centralidade de aliança com os movimentos sociais do campo, se para atingir nosso 

horizonte estratégico, o sujeito protagonista inicial do processo de transformação seria o 

campesinato, no contexto brasileiro; c) em relação a se os posicionamentos políticos da Via 

Campesina teriam influência ou não na autonomia da ENEBio, sabendo da dinâmica própria 

dessa articulação em dar orientações políticas, baseadas em uma análise da realidade, para os 

movimentos sociais que fazem parte da mesma, questiona-se até que ponto essa orientação 

interfere na autonomia da entidade; d) e se o fato de adentrar nessa organização legitimaria 

ou não esse posicionamento. 

No CONEBio 2013 – Salvador/BA, a proposta da entrada da Via foi oficializada após uma 

votação precedida de um debate. A partir do amadurecimento dos COCADAs na compreensão 

das divergências que estão colocadas, esse documento vem no sentido de reiterar a 

autonomia da ENEBio frente à orientações promovidas pela Via aos movimentos que fazem 



 

 

parte dessa articulação. Como exemplo, a possível orientação de um posicionamento diante 

de um contexto eleitoral, o qual a ENEBio não irá se posicionar.  

Nesse contexto de entrada na Via Campesina, inicia-se um processo de amadurecimento 

acerca dessa dinâmica. Colocando para a ENEBio a demanda concreta de repasses constantes  

aos COCADAs e o retorno dos mesmos para a entidade de como se materializam as relações. 

Tais parâmetros fortalecem a aliança, estando abertos a avaliações.   

  



 

 

Anexo 4 

Plano de Construção 

Oi Povo! 

Durante quase três décadas, os estudantes de biologia de todo país procuram formas 

de organização para discussões referentes à sua vivência universitária, ação social e ambiental, 

ao engajamento político, posicionamento e atuação quanto às questões coletivas.  Desde 

então, o MEBio passou por diversas transformações estruturais, refletindo na dinâmica e 

dialética relações, nas discussões e formas de atuação do Movimento.  

Mudanças ocorreram desde então, configurando um Movimentomais legítimo e interessante à 

participação de mais estudantes, estruturando a Entidade Nacional de Estudantes de 

Biologia.Com a proposta de discutir o contexto social que xsbiólogxs estão inseridos, somada a 

preocupação com a formação destes profissionais, a ENEBio se propõe a discutir diversos 

temas relacionados a tais sujeitos. Dentro de alguns anos, vem crescendo a demanda de nos 

aprofundarmos nas temáticas de Gênero e Sexualidade. 

 

Nóis 

A transformação da sociedade tem sido o horizonte de vários movimentos sociais, 

sendo assim torna-se fundamental definir qual o papel do Movimento Estudantil (ME) junto às 

lutas sociais, que estão mobilizando várias pessoas ao redor do mundo.  Assim como traçar 

seus objetivos e executá-los pelo conjunto das entidades estudantis, o ME deve realizar suas 

atividades juntamente aos seus parceiros e apoiadores. Cabe então, ao ME, a árdua tarefa de 

estar na construção de um novo projeto de sociedade. 

Com isso, um papel importante do movimento é a luta pela Educação, e mais 

especificamente disputar a universidade, pois é o lócus de ação deste grupo social. Para 

realizar tais tarefas, o ME necessita de uma organicidade, e neste sentido a formação de 

militantes comprometidos com as lutas sociais. 

  



 

 

Vamo lá Mulherada pra Rua ... 

O aumento do número de mulheres na força de trabalho, um crescimento de sua 

atividade social e política e a existência de movimento de mulheres e o desenvolvimento de 

iniciativas por parte da burguesia frente às suas reivindicações tem colocado aspectos da luta 

pela libertação das mulheres como pautas dos movimentos sociais.  

Porém, ainda estamos em busca de uma compreensão mais ampla das influências da ideologia 

patriarcal e burguesa, não só nos mecanismos de opressão das mulheres, mas na dominação 

capitalista como um todo. Além disso, entender o papel histórico que os homens 

desempenham nesta opressão, por obterem privilégios materiais, pessoais, afetivos, sexuais e 

etc., decorrente da subordinação das mulheres.  

A violência doméstica, ameaças, desrespeito sexual e a divisão sexual do trabalho são 

problemas com que as mulheres têm de se defrontar cotidianamente no seu convívio social.  

A separação entre as esferas pública e privada é um elemento importante da ideologia 

burguesa. Vários valores burgueses e patriarcais são reproduzidos na vida privada e recebidos 

de forma acrítica e é onde o movimento encontra alguns entraves. O descaso pelas questões 

de transformação pessoal, a redução das lutas políticas às tarefas imediatas do movimento, a 

limitação da luta de classes ao campo econômico, dentre vários outros aspectos, impedem o 

movimento de iniciar a construção de uma moral e de uma ética revolucionárias que orientam 

as relações pessoais e sociais. Isto se dá, na prática, a reprodução de uma dupla moral, 

“revolucionário na rua, reacionário em casa”, orientando o comportamento submisso 

incorporado pelas próprias mulheres, companheiras do movimento, devido à educação 

repressiva que receberam ou ainda porque muitos militantes reforçam nelas o papel feminino 

imposto pela sociedade.  

 

@s Bill, as Bota, @s Trava e @s Trans ... 

Todas as formas de discriminação reforçam a individualização dos sujeitos e portanto a 

dominação.  Vivemos em uma sociedade eMqme se estabelecem padrões, como os de gênero 

e sexualidade,  assim os desviantes de tais são discriminados e excluídos. O modelo dominante 

de homem e de mulher regula não só as relações entre homens e mulheres, mas também as 

relações entre homens e homens, entre mulheres e mulheres. A forma, por exemplo, como as 

mães educam as filhas é tão determinado pelo gênero quanto à forma como lidam com os 

maridos. A conversa dos homens no botequim da esquina e as costumeiras piadinhas são tão 

determinadas pelo gênero quanto à distribuição de salários. Para uma sociedade onde a 



 

 

família patriarcal é um elemento essencial de sua sustentação, é fundamental manter a 

sexualidade associada à reprodução e restrita a um padrão que corresponde a este papel, 

negando aos indivíduos homens e mulheres, o direito de desenvolver suas identidades sexuais 

que não se enquadrem no utilitarismo da burguesia e o padrão heteronormativo. A ideia de 

que não há papel, ou identidade social definida a partir de uma essência ou biologicamente 

inscritos na natureza humana, traz a reflexão de que não se sofre violência pela expressão do 

seu desejo sexual, ou por uma hierarquia de gêneros. Essa concepção entende o gênero como 

a própria violência. Então quando estamos falando de uma violência homofóbica não estamos 

nos referindo apenas a uma opressão ligada ao desejo de pessoas do mesmo gênero. Estamos 

falando que o fato de pessoas do mesmo gênero se relacionarem afetivo-sexualmente, de 

construírem outras noções de masculinidade e feminilidade ou ate mesmo subverter essa ideia 

binária, é nociva para a manutenção da ideia de masculino e feminino imposta pela sociedade. 

Nesse sentido, podemos situar então o movimento LGBT e feminista no campo que pretende 

pensar um novo modelo de sociedade. Que pretende construir novas feminilidades e 

masculinidades, uma nova ideia de família, pois entende que a categoria gênero é produtora 

de desigualdades (assim como as categorias classe social e raça/etnia) e pretende elimina-la da 

sociedade. 

 

Então ... 

A coerência política e revolucionária se manifesta no combate permanente para criar, 

desde hoje, as bases para a construção de um novo homem e uma nova mulher, dos valores, 

enfim, erradicar a ideologia burguesa e patriarcal por parte do povo.  

 

Propostas para o evento - 

Caráter -Fomativo. 

Objetivo - Fortalecer o debate de gênero de sexualidade na entidade, qualificas nossos 

espaços que tratam desta temática e instrumentalização dos nosso militantes. 

Sujeitos -Enebianos e Enebianas do Brasil. 

O evento será construído sobre três eixos, na tentativa de contemplar os debates que 

necessitam atenção da nossa entidade, sendo pensado a partir de uma demanda concreta 

analisada nos últimos encontros da ENEBio. É perceptível nos resultados dos últimos 



 

 

encontros, a crescente procura pelo debate de gênero e sexualidade, sendo assim necessário 

instrumentalizarmos nossos militantes para uma atuação mais objetiva e eficaz na construção 

da ENEBio e na nossa luta diária.  

 

Eixo 1 – Feminismo \Relações Étinico-Culturais. 

O primeiro dia contará com debates e espaços de formação relacionados ao 

Feminismo e suas ondas, histórico de lutas e sujeitos. Ações dos movimentos feministas no 

Brasil, suas pautas e a atual situação dos mesmos. Poderá ser tratada também a importância 

dos espaços de auto-organização das mulheres, assim como o incentivo à criação de coletivos 

universitários feministas, sendo assim um importante processo de formação para ação na 

Entidade e nas respectivas Universidades. Dentro deste eixo, poderia ser abordada a situação 

das mulheres no Brasil, na vida pessoal, econômica e pública e também como se dão as 

relações étnico-raciais dentro das relações assimétricas de gênero.  

 

Eixo 2 – Formação e Contextualização LGBTTTIS \ Corpos em Trânsito. 

Neste eixo, seria contemplado o esclarecimento das diferentes identidades sexuais e 

de gênero, contemplando assim debates como a homofobia e transfobia. Ainda neste eixo, 

poderiam ser abordadas as dificuldades da inserção social dos sujeitos LGBTs, a apresentação 

do movimento LGBT no BRasil e também ações afirmativas relacionadas a tais indivíduos. 

Caberiam aqui também, debates acerca da realidade das universidades e a relação da temática 

com a nossa formação, com o mundo do trabalho, a educação e o mercado. O debate acerca 

d@s indivíduos trans precisa ser fortalecido, assim como nos atentarmos na realidade de tais 

seres sociais, uma vez que poderiam ser sujeitos da nossa luta.  

 

Eixo 3 – As cores da ENEBio - para além do Verde e Vermelho. 

Neste eixo, seriam feitos os debates acerca dos encaminhamentos tirados no ENEB de 

São Carlos para o próximo encontro, uma vez que estaríamos entre os construtores da 

entidade e teríamos passado por um processo de formação e instrumentalização para tais. 

Assim, poderíamos chegar a um consenso no sentido de qualificas os espaços de auto-

organização das mulheres e feminismo para os homens, além de preparar politicamente 



 

 

nossos militantes para que os debates sejam garantidos e esclarecidos nos eventos da Biologia 

e para que próximos encontros sejam cada vez mais coloridos. 

 

Proposta de Grade - 

 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

Manhã  
 

Feminismo 

 
 

Formação LGBTTIS 

 
 

ENEBrilho 

Tarde  
 

Relações Étnico - Raciais 

 
 

Corpos em Trânsito 

 
 

ENEBrilho e Tchau! 

Noite Atividades Culturais Atividades Culturais  

 

Ficaadica - 

A elaboração e realização do evento se dariam ao longo de 2014, uma vez que se vê a 

necessidade de qualificarmos espaços que já estão presentes nos nossos encontros, cursos e 

instâncias.  Porém há uma grande dificuldade de efetivação do mesmo no primeiro semestre 

de 2014, em Lavras, pois estamos construindo o III ERA – SE (Encontro Regional de 

Agroecologia do Sudeste), sendo necessária a participação de outras escolas para 

concretização deste novo projeto. Fica de apontamento então, realizarmos um seminário de 

construção do evento, de preferência presencial, para que possamos pensar temas, a 

programação e datas que contemplem nossos militantes.  

A proposta inicial tirada no último ENEB era de que, este espaço, aconteceria antes do 

próximo ENEB, até então sem data definida por Sergipe. Não é intenção de que o espaço seja 

deliberativo, sendo que haja a elaboração um documento sistematizado contendo o acúmulo 

do evento e este seja repassado a CO do próximo encontro, ficando de autonomia da escola 

sede seguir os apontamentos do mesmo.  

O evento será representativo, uma vez que se torna inviável a participação massiva da 

Biologia, lembrando que esta atividade seria fruto de uma demanda de qualificarmos nossos 

espaços existentes relacionados e gênero e sexualidade. 



 

 

Sendo assim, caminharemos para o fortalecimento de tais pautas na nossa entidade, 

abrindo rumos para uma nova sociedade, livre de preconceitos.  

“Há todo um velho mundo ainda por destruir e todo um novo mundo a 
construir. Mas nós conseguiremos jovens amigos, não é verdade?” 

 
Rosa Luxemburgo 

 

 

 

 

 
 
 

 

“Vem teçamos a nossa liberdade 
braços fortes que rasgam o chão 
sob a sombra de nossa valentia 
desfraldemos a nossa rebeldia 

e plantemos nesta terra como irmãos!” 
 

Abraços e beijos calorosos da comissão organizadora do III SPE/ 
XXVIII CONEBio – Salvador 


