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1. ONDE ESTAMOS 

1.1 PARÁ 

 O Pará é uma das 27 unidades federativas do Brasil. É o segundo maior estado do país com 

uma extensão de 1.247.689,515 km², pouco maior que Angola, dividido em 144 municípios (com a 

criação de Mojuí dos Campos), está situado no centro da região norte e tem como limites o Suriname e 

o Amapá a norte, o oceano Atlântico a nordeste, o Maranhão a leste, Tocantins a sudeste, Mato 

Grosso a sul, o Amazonas a oeste e Roraima e a Guiana a noroeste. 
  O estado é o mais populoso da região norte, contando com uma população de 7.321.493 

habitantes. Sua capital, Belém, reúne em sua região metropolitana cerca de 2,1 milhões habitantes, 

sendo a maior população metropolitana da região Norte. Outras cidades importantes do estado 

são, Abaetetuba, Altamira, Ananindeua,Barcarena, Cametá, Castanhal, Itaituba, Marituba, Marabá, Para

gominas,Parauapebas, Redenção, Santarém e Tucuruí. O relevo é baixo e plano; 58% do território se 

encontra abaixo dos 200 metros. As altitudes superiores a 500 metros estão nas serras de Carajás, 

Caximbo e Acari. Os rios principais são: rio Amazonas, rio Tapajós, rio Tocantins, rio Xingu, rio Jarí e rio 

Pará. 

1.2 BELÉM 

"Cidade Morena " 

"Metrópole da Amazônia " 

" Cidade das Mangueiras " 

"Capital Cultural do Norte" 

Belém  é um município brasileiro, capital do estado do Pará. Pertence à Mesorregião 

Metropolitana de Belém e à Microrregião de Belém. Com uma área de aproximadamente 

1 064,918 km², localiza-se no norte brasileiro, distando 2 146 quilômetros de Brasília, a capital nacional.  

Com uma população de 1 392 031 habitantes, maior densidade demográfica da região norte 

1307,17 hab/km², (IBGE/2010), é conhecida como "Metrópole da Amazônia", e o segundo maior 

destinos de turistas na Amazônia. A cidade é sede da Região Metropolitana de Belém, a segunda maior 

da região.  

Em seus quase 400 anos de história, Belém vivenciou momentos de plenitude, entre os quais o 

período áureo da borracha, no início do século XX, quando o município recebeu inúmeras famílias 

européias, o que veio a influenciar grandemente a arquitetura de suas edificações, ficando conhecida na 

época como Paris n'América. Hoje, apesar de ser cosmopolita e moderna em vários aspectos, Belém não 

perdeu o ar tradicional das fachadas dos casarões, das igrejas e capelas do período colonial. A cidade é 

mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e até internacional, seja do ponto de 

vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como 

o Theatro da Paz, o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Mercado Ver-o-Peso, e eventos de grande 

repercussão, como a Amazônia Fashion Week, o Círio de Nazaré entre outros. 
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2. Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil - FEAB 

2.1 HISTÓRICO   

O movimento estudantil da agronomia teve início há mais de 40 anos. A primeira organização estudantil 

ocorreu de forma conjunta com os estudantes de medicina veterinária e foi criada em 1951, a União dos 

Estudantes de Agronomia e Veterinária do Brasil - UEAVB. Essa organização durou apenas até 1955, 

nesse momento, durante o II Congresso Brasileiro dos Estudantes de Agronomia - CBEA os estudantes de 

agronomia criaram sua própria organização, o Diretório Central dos Estudantes de Agronomia do Brasil - 

DCEAB. O DCEAB sofre duros golpes durante o regime militar, da mesma forma que a União Nacional dos 

Estudantes - UNE e os Movimentos Sociais Populares que em 1968 caíram na clandestinidade através do 

Ato Institucional 5 (AI-5), de forma que as pessoas eram proibidas de se organizar e nem ao menos 

podiam realizar  uma reunião que tivesse um cunho político. Ocorreram ainda muitas prisões de líderes, 

repressões, torturas de forma que as atividades dos Estudantes de Agronomia ficaram praticamente 

interrompidas de 1968 até 1971. 

Foi em 1972, depois do 15º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (CONEA), em 

Santa Maria, que os estudantes passaram a se organizar na Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil, nossa querida FEAB! Hoje a Federação está presente em muitas escolas de agronomia espalhadas 

por todo o Brasil e nesses anos todos de luta esteve presente em muitas causas estudantis, como 

exemplo, podemos citar: o combate a “Lei do Boi” que garantia que 50% das vagas das universidades de 

agronomia fossem exclusivas aos filhos de fazendeiros, a aprovação do currículo mínimo da agronomia 

em 1984 e do receituário agronômico. A FEAB, contra o uso indiscriminado de agrotóxicos, sempre 

esteve presente nas discussões sobre formação profissional do engenheiro agrônomo pela defesa de um 

profissional comprometido com a sociedade. 

A federação é constituída por todos aqueles estudantes que se dispõem para sua construção 

nas escolas de agronomia. Desde grupos de centros ou diretórios acadêmicos, grupos de apoio a 

reforma agrária, grupos de Agroecologia, ou qualquer outro coletivo que se organiza dentro da 

universidade que se disponha a construir essa nossa luta. Esses grupos constituem a base do movimento 

estudantil e através da FEAB atuam no dia a dia da universidade, trabalhando por uma sociedade mais 

justa, pelo ensino público, gratuito e de qualidade. Hoje, os estudantes que compõem a FEAB buscam 

realizar uma discussão diferenciada de Ciência & Tecnologia por acreditarmos na necessidade de 

modelos agrícolas que contrapõem o agronegócio, nesse sentido, temos como proposta a Agroecologia 

como uma das ferramentas para Soberania Popular. Dessa forma estabelecemos uma relação de aliança 

com os movimentos sociais populares do campo e da cidade, sendo que desde 2001 somos uma das sete 

organizações que compõe a Via Campesina Brasil. Construímos a Confederação Caribenha e Latino 

Americana de Estudantes de Agronomia - CONCLAEA, uma organização que reúne os estudantes de toda 

a América Latina e Caribe nas discussões e ações por um ensino de agronomia que seja comprometido 

com a construção de uma sociedade mais justa. Participamos ativamente das discussões do movimento 

estudantil geral, contribuindo para a organização dos estudantes universitários através da organização 

dos Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIVs), no qual a FEAB tem se articulado, há duas décadas, 
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com diversas organizações estudantis e movimentos sociais populares. Esses estágios são realizados 

especialmente, nas áreas de reforma agrária, atingidos por barragens e de pequenos agricultores, e são 

uma importante ferramenta capaz de aproximar os estudantes da realidade agrária do campo brasileiro. 

2.2 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

Nossa federação se estrutura através de uma Coordenação Nacional, Comissões Organizadoras 

de CONEA e EREA`s, oito Coordenações Regionais, oito Núcleos de Trabalho Permanente (NTP), grupos 

de Centros e Diretórios Acadêmicos, grupos de Agroecologia, núcleos de apoio a reforma agrária e 

coletivos estudantis que se identificam com as nossas bandeiras de luta.  

 Coordenação Nacional (CN): responsável por encaminhar as políticas deliberadas no Congresso 

além de realizar as articulações políticas nacionalmente. É centralizada em um único grupo de 

estudantes que assumem essa tarefa por um ano. Atualmente, o grupo de CN da FEAB é a 

ESALQ-USP de PIRACICABA; 

 Comissão Organizadora do CONEA (CO): responsável por organizar e preparar o anual 

Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia, garantindo um espaço de articulação e 

formação dos estudantes de agronomia do Brasil que constroem a federação. Atualmente, é 

composta pelo grupo da escola de Agronomia da UFRA/Belém em conjunto com a CN; 

 Coordenação Regional (CR): a FEAB é articulada pelas escolas de agronomia regionalmente. 

Cada região possui uma CR, sendo um grupo definido no CONEA que fica responsável por 

facilitar a comunicação e a articulação de tais regiões realizando as passadas nas escolas e 

contribuindo com os debates de movimento estudantil em cada uma delas a fim de fortalecer 

os grupos e a FEAB. Em seqüência, a relação das superintendências regionais referente à gestão 

2010/2011, com suas respectivas áreas de abrangência: 

- Regional I: RS / Coordenação Regional: Frederico Westphalen – RS; 

- Regional II: PR e SC / Coordenação Regional: Florianópolis – SC; 

- Regional III: MG, RJ e ES / Coordenação Regional: Montes Claros – MG; 

- Regional IV: MT, MS, GO, RO, AC e DF / Coordenação Regional: Cuiabá – MT; 

- Regional V: MA, PE, RN, PB, PI e CE / Coordenação Regional: Recife – PE e Fortaleza – CE; 

- Regional VI: MA, PA, AM e TO / Coordenação Regional: Marabá – PA e Altamira – PA; 

- Regional VII: SP / Coordenação Regional: Coordenação Nacional – ESALQ – USP/Piracicaba, SP;  

- Regional VIII: BA, SE e AL / Coordenação Regional: Cruz das Almas – BA. 

 Núcleos de Trabalho Permanente (NTPs): São instâncias que responsáveis por contribuir de 

forma prática e teórica com toda a FEAB em relação a temas de nossas bandeiras de lutas. Cada 

núcleo é sediado em uma escola: 

- História e Comunicação: Curitiba – PR; 

- Ciência e Tecnologia: Porto Alegre – RS; 

- Relações Internacionais: Santa Maria – RS; 

- Juventude, Cultura e Valores, Gênero e Sexualidade, Raça e Etnia: Aracaju – SE; 

- Movimentos Sociais Populares: Botucatu – SP; 
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- Agroecologia: Ilha Solteira – SP; 

- Educação: Campos de Goytacazes – RJ; 

- Biomas: Ilhéus – BA e Dourados – MS. 

2.3 BANDEIRAS DE LUTA 

São os nossos propósitos de lutas! Nossas linhas políticas, que norteiam todas as construções 

da Federação. Os posicionamentos a respeito desses temas são definidos a cada ano, nas duas plenárias 

que realizamos ao longo do ano e no CONEA. 

Nossas bandeiras de luta da FEAB são as seguintes: 

  Agroecologia; 

 Ciência & tecnologia; 

 Formação profissional; 

 Gênero e sexualidade; 

 Juventude, cultura e valores; 

  Movimentos Sociais Populares; 

 Relações Internacionais; 

 Universidade. 

3. O Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia – CONEA   

O Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia - CONEA é o Fórum máximo dos 

Estudantes da Agronomia do Brasil e se caracteriza por ter um cunho organizativo e integrativo onde são 

discutidas questões inerentes ao curso, a conjuntura nacional, a situação agrária e agrícola regional e 

nacional, a educação, entre outros. Também se avaliam e apontam perspectivas, com o intuito de 

apresentar propostas que visem solucionar os problemas levantados ao longo do ano e do evento. O 

CONEA acontece todo ano e é nesse momento que todos os militantes da FEAB decidem sobre os novos 

rumos políticos que serão construídos no próximo período. O congresso se constitui como um momento 

de grande importância pra Federação, pois além de deliberar as lutas e articulações políticas do próximo 

período cumpre um papel de formação política e integração entre os estudantes agronomia, militantes 

de todo o Brasil. 

Atualmente, o CONEA conta com a participação de cerca de 600 estudantes, sendo, portanto, 

um dos maiores eventos universitários do Brasil. Além dos estudantes de Agronomia, há também a 

participação de entidades estudantis da América Latina e outras entidades e Instituições da comunidade 

em geral. A integração cultural é um aspecto de relevante importância em nossos congressos. Pelo fato 

de existirem cursos de agronomia espalhados de norte a sul de nosso país o momento onde se realiza 

essas trocas de informações sobre os diferentes formatos de cursos, de ensino, pesquisa e extensão, 

além de toda a troca de construções de lutas pela universidade e por uma sociedade mais justa se faz 

nesse momento. É onde os estudantes se encontram, descobrem diferentes sotaques, diferentes 

culturas, mas constroem o mesmo ideal: a FEAB! Por uma sociedade sem exploração! 

No 54º CONEA: “O Papel da Agronomia na construção do Projeto de Soberania Popular na 

Amazônia”, trabalharemos com a temática do questionamento dos projetos de desenvolvimento 
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colocados para a Amazônia e qual o papel que temos, enquanto agrônomos e agrônomas em formação, 

dentro da universidade, de questionarmos a nossa formação profissional e de nos colocarmos, em 

conjunto com os movimentos sociais, como protagonistas da construção de um projeto de soberania 

popular para a Amazônia e para o campo brasileiro como um todo. 

Nosso congresso será dividido em três momentos: um primeiro momento de formação, no qual 

teremos nossos painéis trabalhando as temáticas principais; os painéis paralelos, trabalhando outras 

temáticas, que se relacionam com as temáticas principais; as vivências, que levarão os estudantes a 

visualizarem formas de organização em torno de nossas bandeiras na prática; dentre outros espaço. No 

segundo momento nos voltaremos para nossa organização, discutindo nossas ações e propondo novas 

ações em torno de nossas bandeiras. E o terceiro momento é o momento de luta, no qual levaremos um 

pouco do nosso debate no Congresso para a sociedade, enfrentando as fronteiras que separam a 

sociedade da universidade.  

3.1 GRADE do 54º CONEA 

 
3.2 METODOLOGIA 

 Inscrições: Assim que a delegação chegar ao local do congresso, a primeira coisa que deve fazer 

é a sua inscrição! Para isso, as escolas devem tirar um “chefe de delegação” para que ele 

concentre toda a comunicação com a Comissão Organizadora. Com as inscrições, cada 

participante irá receber o seu kit do congressista com textos, materiais, etc. É importante que 

cada congressista leia todo o material do seu kit, para que possamos dar funcionalidade a estes 

matérias que foram feitos pensando nos espaços do congresso! 

 21/07 22/07 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 28/07 29/07 

Manhã Chegada  
GI 

 
 

Painel II  

♀/♂♀ 

 

   Vivências e  
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Plenária 
Final 

Painel I GD II Plenária de 
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GD I Socialização 
dos GD’s 
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PNEB II PNEB IV Ato público Plenária 
Final 
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Reunião das 
escolas 

PREB III Sucessão Plenária 
Final 
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escolas 

PREB II Reunião das 
escolas 

Culturais Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Agrocanção Internacional Palco Livre  
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 Abertura: Nesse momento teremos uma mesa formada por pessoas e organizações que 

tenham contribuído com a construção desse congresso. Esse momento é muito simbólico para 

o congresso, pois nos mostra um pouco do que estaremos propondo para os espaços. Além do 

mais, é nesse momento que assumiremos o compromisso para o bom andamento do congresso 

com a leitura de um “Acordo Coletivo” que vai funcionar como uma espécie de Regimento para 

que tenhamos um congresso muito festivo, animado, mas que também respeite o ambiente e 

todos os companheiros e companheiras presentes no congresso. 

 Grupos de Integração (GI): Esse grupo será o que irá permanecer ao longo de todo o 

congresso. Será o mesmo que se encontrará nos GDs (Grupos de Discussão) e o mesmo que ira 

realizar o tempo trabalho. É importante que esse grupo se caracterize como tal, de forma 

simbólica com nomes, músicas, poemas, e tudo mais, para que possamos nos identificar 

enquanto grupos do congresso construtores de nossa FEAB. 

 Troca de Experiências: Esse momento irá nos permitir que possamos trocar acúmulos em 

relação a diversos temas. Seja para observar por curiosidade, seja para contribuir em algum 

sentido com os temas, cada congressista deverá escolher um tema de sua preferência para que 

possa participar dessa trocas com os demais companheiros. Quando a delegação tiver um 

grupo com bastante gente, é interessante que estes se dividam entre os temas a fim de 

acumular o máximo possível quando retornarem para as escolas. 

Os temas das trocas de experiências serão: 

- Drogas; 

- Campanhas: “Contra o uso de agrotóxicos e pela vida!” e “Contra as alterações do Código 

Florestal!”; 

- Movimento Estudantil: Centros e Diretórios Acadêmicos (C.As e D.As), DCEs; 

- Agroecologia; 

- Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIVs); 

- Assistência Estudantil. 

 Painel I: “Histórico e Conjuntura da ocupação e exploração da Amazônia” 

Neste espaço, trabalharemos a problematização da Questão Agrária no Brasil, com foco 

na Amazônia, pontuando o histórico e a importância da luta pela terra na região. Também 

faremos uma análise de conjuntura do campo brasileiro, também com foco na Amazônia, 

trazendo desafios e perspectivas para o atual período. 

 Painel II: “Construção do Projeto de Soberania e Formação Profissional” 

Neste espaço, trabalharemos a produção do conhecimento (para que e para quem é 

produzido), trazendo o avanço do capital na universidade. Também discutiremos o nosso papel 

dentro e fora da universidade nessa produção de conhecimento, em conjunto com os 

movimentos sociais na construção do Projeto de Soberania para o campo brasileiro, com o foco 

na Amazônia. 
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 Grupos de Discussão (GDs): Neste espaço, os grupos formados nos GIs se reencontrarão e 

debaterão os temas colocados nos painéis. Os GDs contarão com a presença de dois 

coordenadores que ajudarão os/as congressistas na condução do debate. É importante 

colocar que os debates trazidos nos GDs serão socializados em plenária de maneira sintetizada 

para agilizarmos o debate. 

 Socialização dos GDs: Apresentação dos apontamentos e dúvidas que foram levantadas nos GD’s, 

de forma coletiva, não individual, contando com um fechamento dos/das painelistas.  

 Reunião entre as escolas: Este espaço, garantido na grade, permite que as escolas possa se articular para 

conversas com outras escolas sobre repasses da conjuntura das escolas, sobre sucessão, dentre outros 

assuntos. 

 Apresentação das escolas/Sucessão: Nesse momento as escolas da FEAB devem se apresentar, 

colocando o posicionamento da escola com relação à sucessão e já se propondo, se for o caso. Trata-se 

de um momento, ao mesmo festivo, por estarmos nos revendo depois de muito tempo e também muito 

sério, pois é onde nos colocamos para assumir as instâncias da federação. 

 Plenárias Regionais de Entidades de Base (PREBs): As PREB’s são momentos de articulação entre as 

escolas pertencentes a uma mesma regional. Ao longo do Congresso teremos 3 PREBs cada uma com 

um objetivo diferente. 

Cada regional é composta pelas seguintes escolas: 

Regional I: Rio Grande do Sul 

Regional II: Santa Catarina e Paraná 

Regional III: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro 

Regional IV: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás 

Regional V: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco 

Regional VI: Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Tocantins 

Regional VII: São Paulo 

Regional VIII: Sergipe, Bahia e Alagoas 

 PREB I: Nesse momento, a proposta é que as escolas de cada regional façam entre si um repasse das 

atividades realizadas no último período, trazendo a realidade do movimento estudantil local, do 

movimento estudantil geral e a construção da Via Campesina. Além disso, é importante que as escolas se 

articulem para casar a participação nas vivências com as realidades locais e se dividam para trazer mais 

realidades diferentes para os debates da Regional. 

 PREB II: Nesse momento, as escolas da regional deverão fazer uma avaliação dos trabalhos no último 

período, passando por uma avaliação da Coordenação Regional e da participação das escolas na 

construção da FEAB. 

 PREB III: Este espaço é para o planejamento da regional, planejando encaminhamentos finais, formando 

um calendário da regional, de maneira a organizar o trabalho como um todo. 

 Vivências: Nesse momento, os/as congressistas terão contato presencial em comunidades e 

áreas de diversas organizações e movimentos da região, com trocas de experiências, culturais, 
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organizativas, históricas com cada uma das comunidades. Momento importante para 

trabalharmos na prática a importância da formação de técnicos para a Reforma Agrária. 

 Socialização das Vivências: Esse é o momento no qual os grupos que foram para cada vivência 

tragam uma socialização de forma lúdica do que foi vivido no local durante o dia. Essa 

socialização cultural pode ser feita de forma artística através de apresentações teatrais, de 

música, de poesias, etc. 

 Plenária de Mulheres: Esse espaço tem por objetivo trazer questões referentes à luta das 

mulheres e à auto-organização das mulheres. Irá acontecer paralelamente à Plenária de 

Gênero. 

 Plenária de Gênero: Esse espaço irá ocorrer paralelamente à Plenária de Mulheres de forma 

que contará com a presença de homens e mulheres não contempladas com a Plenária de 

Mulheres. Trabalharemos nesse espaço o histórico do patriarcado e o feminismo. 

 Plenária Mista: Nesse espaço, contaremos com a presença de todos/as congressistas e, nele, 

nos utilizando como subsídio o que debatemos nas plenárias anteriores ( de mulheres e de 

gênero), debateremos sobre a Legalização do Aborto. 

 Agronomíades: Esse ano, vamos trabalhar com uma forma de integração diferenciada.  Vamos 

aos esportes! Tentaremos trabalhar com uma dinâmica que favoreça a integração e o próprio 

questionamento dos esportes, das mais diversas formas. Preparem seus times! 

 Plenárias Nacionais de Entidade de Base: Trata-se do momento organizativo no CONEA, 

espaços deliberativos, nos quais pensamos nas linhas tiradas para nossas bandeiras no último 

período, no que conseguimos fazer e o que precisamos fazer pelos próximos períodos. As 

PNEBs abordarão os seguintes temas: 

- PNEB I: Análise de Conjuntura, ME Agronomia e ME Geral; 

- PNEB II: Juventude, Cultura, Valores, Raça e Etnia, Gênero e Sexualidade; 

- PNEB III: Movimentos Sociais, Ciência e Tecnologia e Agroecologia; 

- PNEB IV: Formação Profissional, Universidade e Relações Internacionais. 

 Preparação para o Ato Público: Esse momento irá funcionar como base teórica e prática para o 

ato público, contando com uma exposição da importância desse momento e de oficinas, que 

trabalharão a produção de cartazes, músicas e outras intervenções que venham a ocorrer 

durante o ato. 

 Ato Público: Esse é um momento muito importante para o Congresso, pois nele levaremos à 

sociedade nossas pautas estudantis, que também se colocam como demandas da sociedade. 

 Plenária Final: Trata-se de um espaço organizativo do congresso e deliberativo, no qual são 

aprovadas as propostas surgidas no decorrer do CONEA. Na Plenária são definidas as Escolas 

que sediarão o próximo CONEA, a Coordenação Nacional, as Coordenações Regionais, os NTP’S 

e as Comissões Organizadoras dos ERA’S e EREA’S. 

 Culturais: Nesse CONEA, trabalharemos a cultura regional em nossas culturais. Cada regional 

deve preparar um material para trazer, como músicas, danças, poesias, dentre outras, 
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socializando dessa forma um pouco da cultura popular regional de cada canto desse Brasil. Esse 

é um momento de integração no qual visualizamos a dimensão cultural de nosso país. Também 

contaremos com a tradicional “Agrocanção”, na qual as escolas trazem um pouco de suas 

localidades através de músicas, danças, piadas, tudo numa mesma noite! Preparem suas 

escolas! 

4. TEXTOS DE SUBSÍDIOS PARA OS PRÉ-CONEAs 
4.1 PREPARAÇÃO PARA O CONEA e Pré-CONEAs 
 

“Imagina-te como uma parteira. 

Acompanhas o nascimento de alguém 

Sem exibição ou espalhafato. 

Tua tarefa é facilitar o que está acontecendo. 

Se deves assumir o comando, 

faz isso de tal modo que auxilies a mãe 

E deixes que ela continue livre e responsável. 

Quando nascer a criança, a mãe dirá com razão: 

Nós duas realizamos esse trabalho” 

Adaptação de Lao Tse, séc. V a.C. 

 

Para garantirmos uma preparação qualificada dos/as congressistas, é importante que nossa 

militância pense com bastante carinho na preparação dos grupos que virão ao Congresso, cuidando para 

que todos os/as participantes se apropriem tanto do conteúdo, quanto da metodologia, e assim 

possibilitando que todos e todas da delegação façam intervenções e propostas para o CONEA e para a 

FEAB. 

Há alguns anos, as escolas da Federação realizam os Pré-CONEAs, que são espaços nos quais 

organizamos nossa delegação para a vinda no Congresso, apresentando como este funciona e também 

realizando debates sobre as bandeiras de luta da FEAB e as principais linhas temáticas do CONEA. A 

partir dos Pré-CONEAs, muitos grupos políticos já se formaram e ainda podem se formar muitos outros, 

e estes estando coesos e com clareza do seu papel e da FEAB podem contribuir, e muito, para a 

construção da nossa luta. 

Cada escola tem total liberdade de organização deste espaço, porém gostaríamos de dar 

algumas dicas - que representam o acúmulo de diversas organizações - de como organizar a reunião (e o 

momento de estudo) e também sobre algumas metodologias participativas.  

 

I. DICAS PARA ESTUDO INDIVIDUAL OU COLETIVO 

Retirado da cartilha “Trabalho de base. Teoria e prática. Coletânea de Textos.” CEPIS, 

Maio de 2005. 

1. Rotina de Estudo: marcar um horário e um dia facilita a escolha dos espaços reservado para os 

estudos. 
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2. Tempo de estudo: recomenda-se que por vez, se use no estudo, no mínimo 45 e no máximo, 

60 minutos. 

3. Garantir o material: cada pessoa deve ter e zelar por sua cópia individual do texto, livro, 

desenho. 

4. O dia bom: as pesquisas mostram que não se programa estudo em dias de cansaço; no sábado, 

por exemplo. 

5. Ambiente favorável: lugar com claridade, agradável, sem gente passando, sem barulho, que 

concentre. 

6. Postura confortável: apoiar o material sentar-se em vez de deitar-se, posição relaxada, pés 

apoiados. 

7. Uma lição de cada vez: porque isso ajuda a entender, gravar e fazer uma aplicação prática do 

conteúdo. 

8. Folhear o texto: para se ter uma visão do conjunto – olhar o autor, os títulos, palavras, 

desenhos. 

9. Fazer anotações: marcando as passagens importantes, os destaques, as novidades, o que se 

gosta, as dúvidas. 

10. Voltar ao texto: várias vezes para apreender a mensagem, as idéias, fatos, informações e 

exemplos. 

11. Fazer resumo: significa repetir com as próprias palavras as principais idéias, colocando as 

opiniões pessoais. 

12. Discutir no coletivo: as dúvidas, interpretações e divergências surgidas no estudo devem ser 

esclarecidas. 

13. Recordar lição anterior: é necessário repetir o já estudado, antes de continuar ou se começar 

uma leitura. 

Observação: O plano individual, para ter mais resultado, deve articular-se com o plano coletivo de 

estudo. 

 Passos para o estudo em grupo 

Em muitos casos, a organização popular precisa preparar militantes para atuarem como monitores 

que ajudem os iniciantes na compreensão do conteúdo e no esclarecimento das dúvidas. Nesse caso, 

esses multiplicadores devem ter uma preparação que os ajude no repasse criativo e dinâmico do 

conteúdo. 

Para o estudo grupal, sugerimos os seguintes passos: 

 É indispensável ter uma coordenação que estimule e facilite a participação de todas as 

pessoas. 

 Leitura integral do texto para ter uma visão de conjunto do conteúdo. Pode ser um bloco, de 

um capítulo ou do todo. Em voz alta, com uma ou várias pessoas lendo. 

 Reler em pequenos grupos, por proximidade para fixar o assunto e permitir o debate e o 

aprendizado. 
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 Realização de um plenário onde as pessoas possam expressar e debater suas opiniões. 

 Identificar o tema central a coordenação recolhe e ordena a compreensão que as pessoas 

tiveram da leitura. 

 Destacar idéias principais até chegar à idéia central da leitura, vendo argumentos e exemplos 

Ligados a essa idéia. 

 Anotar dúvidas, impressões, passagens, questões despertadas pela leitura e sua discussão. 

 Resumir no grupo e no plenário, em palavras-chave, frases curtas ou até desenhos as idéias 

mais importantes. 

 Interpretar juntos tentando comparar/associar as idéias do texto com as do grupo e com outras 

leituras. 

 Aprender a criticar no sentido de formar opiniões próprias e de fazer apreciações sobre o texto. 

 Tirar conclusões e aprendizados que poderão ser usados na prática das pessoas e do grupo. 

 Encaminhar a próxima etapa do plano de estudos. 

 Estudo em grupo 

Um estudo eficaz, sem ser chato, exige: 

a) Uma preparação aprimorada 

 A convocação das pessoas é parte determinante em qualquer atividade popular. Funciona 

quando é feita pelo contato e o convencimento direto. Avisos gerais ou escritos servem apenas 

para recordar a convocação pessoal. 

 O local da reunião deve ser um espaço aconchegante, que acomode bem as pessoas e um 

ambiente que expresse o tema a ser debatido: cartazes, símbolos, músicas, poemas... 

 Preparação das pessoas encarregadas de animar o debate – elas devem estudar bem o assunto, 

preparar material de apoio e sugerir dinâmicas participativas. 

 Disciplina consciente – Por respeito às pessoas que comparecem, o estudo deve começar e 

terminar na hora marcada. 

b) Uma coordenação firme 

 O processo da reunião é de responsabilidade coletiva. Mas, é comandada pela coordenação. 

Por isso, para a coordenação, chegar na hora, significa chegar antes da hora marcada. 

 Participar e não assistir é a finalidade do estudo. A coordenação anima a socialização do 

debate, questiona as afirmações, resume e complementa sem sir do tema principal. 

 Coordenar não é passar a palavra. É preparar, acolher, animar, sintetizar, garantir o rumo, 

facilitar a participação, possibilitar a tomada de decisão. 

c) Uma realização eficiente 

 Começar na hora marcada, com entusiasmo, de forma que eleve o astral do grupo. 

 Não exceder hora e meia – para não perder o poder de concentração. Se continuar, pausa, 

com amenidades. 

 Abordar os temas (análise, opinião, sugestões, encaminhamentos) de forma clara e direta. 
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 Evitar o monólogo. Frear, com jeito, o ímpeto de quem adora ouvir o eco da própria voz. 

 Evitar a discussão entre duas ou entre algumas pessoas, possibilitar que todas as pessoas falem 

estimular as caladas e as tímidas e conter falas que se desviam do assunto. 

 Só seguir adiante se o assunto foi bem discutido e concluído. 

 Encerrar a reunião de forma agradável, na hora combinada. 

d) Encaminhamentos das decisões 

 Deixar claro as conclusões do estudo, as tarefas a serem encaminhadas, as responsabilidades e 

os prazos. 

 Encarregar gente para acompanhar e cobrar as providências. 

 Combinar as próximas atividades 

Observação: Você pode modificar ou acrescentar dicas tiradas da sua própria experiência. 

 

II. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 

Retirado da cartilha “Concepção de Educação Popular do CEPIS” do Centro de Educação Popular do 

Instituto Sedes Sapientiae, Junho 2008. 

 Técnicas são recursos pedagógicos usados no processo educativo, para facilitar o aprendizado. 

São procedimentos didáticos, dinâmicas e instrumentos técnicos para o uso desses recursos. Como já foi 

dito, Educação Popular não se confunde com o uso de procedimentos – dinâmicas de grupo, recursos 

audiovisuais – que facilitam a integração e geram entusiasmo nas pessoas. Os instrumentos ajudam no 

processo de tradução, reconstrução e criação coletiva do conhecimento da realidade. A “euforia do 

participativo” é enganosa, porque, por si, não prepara ninguém para ser protagonista, para entender a 

realidade social ou para comprometer-se com a transformação social. Às vezes, contribui para que as 

pessoas sejam manipuladas. Chefes bonzinhos consultam, ouvem a opinião, e o trabalhador não 

desconfia que isso só facilita o aumento da produção e riqueza dos patrões. 

O uso de recursos pedagógicos não é neutro – a maneira de fazer uma atividade pode afirmar 

ou negar seus objetivos. Quando a Educação Popular insiste no uso dos recursos pedagógicos, tem 

clareza de que os instrumentos servem para ajudar na incorporação de conteúdos, de forma 

participativa e crítica. Os desenhos, vídeos, dramatizações, poemas... São caminhos para alcançar um 

objetivo. Da mesma forma, as dinâmicas não devem ser vistas como um recurso tático e atrativo para 

animar pessoas e grupos; são recursos para estimular a participação e a cooperação mútua. Entre as 

técnicas pedagógicas estão:  

1. Dinâmicas de Grupo 

São as várias formas de movimentar as pessoas presentes, em uma atividade e fazê-las 

participantes, presentes de corpo, mente e coração. Facilitam o entrosamento, o conhecimento mútuo, a 

construção de confiança e o intercâmbio de idéias e de experiências. Algumas dinâmicas da Educação 

Popular. 

 A Mística 

A mística de um Movimento é o conjunto de motivações e princípios que alimentam a sua existência. 
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Enquanto dinâmica, ajuda a recordar os valores, princípios e exemplos, baseados em convicções que 

unem a classe oprimida. Pode ser feita a qualquer hora, sempre ligada ao assunto do dia. Deve ser curta, 

simples, bonita e, sobretudo, participada. Em forma de canto, poema, gesto, mensagem, silêncio, 

testemunho. Não pode virar um show para ser assistido ou para engrandecer quem a preparou. 

 A Apresentação 

Usa-se dinâmicas de apresentação para quebrar o gelo, facilitar o conhecimento das pessoas presentes, 

ouvir as expectativas, revelar identidades, saber o que as pessoas fazem, pensam e sentem. Para evitar a 

formalidade ou a exibição, onde as pessoas se escondem atrás de cargos e títulos. Existem diferentes e 

criativas formas de apresentação e os educadores devem ir criando outras de acordo com o grupo e o 

objetivo da reunião. 

 A Dramatização 

Serve para iniciar ou verificar se um assunto foi assimilado. Num encontro sobre relações sociais de 

gênero, os grupos podem encenar como vive uma família. Ao analisar a apresentação, o grupo pode 

refletir como se dão as relações sociais de poder. Encenar como fazer uma reunião ajuda a ver os 

acertos, vícios e papéis que acontecem na realidade e o comportamento de diversos atores. 

 Alongamentos e Brincadeiras 

São feitas para descontrair, divertir, promover o entrosamento. Servem como exercícios para o corpo – 

alongamentos, danças, capoeira...; ajuda na movimentação do plenário, além de uma oportunidade de 

revelar habilidades e talentos das pessoas presentes. 

 A formação de grupos 

É uma dinâmica para envolver todas as pessoas, para mastigar o assunto discutido, verificar seu 

entendimento, aprofundar um tema, comparar o estudado com a vida e tirar conclusões para a prática. 

Para levantar questões, o cochicho em plenário, ajuda. Se a tarefa do grupo é a leitura de um texto, é 

melhor que se faça fora do plenário, em divisão por crachá, cor, número, mútua escolha, vizinhança... 

Sempre com grupos pequenos e pergunta clara, para que cada pessoa possa dar sua opinião. O 

resultado pode vir num cartaz a ser explicado em plenário.  

2. O uso da poesia e da música  

A forma poética e musical emociona, envolve, desarma e aproxima, porque pega as pessoas por 

dentro. Para participar as pessoas precisam conhecer ou ter uma cópia em mãos. Devem ser recitadas 

ou cantadas, no momento e ambientes adequados. A experiência da primeira leitura pública bem feita e 

solene, seguida de leitura coletiva, tem sido proveitosa. Pode ser no começo, meio ou fim da atividade 

sempre ligada ao assunto tratado. Cada região ou grupo pode e deve ter sua própria seleção. 

 O uso de recursos áudios-visuais 

Quando se fala que o “o povo tem que entender o que eu digo, tem que ver o que eu digo”, reforça-se a 

idéia de que “a comparação é a cesta aonde o povo leva a mensagem para casa”, ou que “um só olhar 

vale mais do que mil palavras”. Este recurso vale por ser mais atrativo, provocar várias interpretações, 

revelar a experiência das pessoas; porque, mesmo sem escolaridade, se pode captar a mensagem. No 

processo de aprendizagem, 60% são recebidos pela visão; 20% pela audição; 10% pelo tato; 5% pelo 
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olfato; 5% pelo paladar. 

Por isso, o poder da mídia. Entre os diversos recursos áudios-visuais, lembramos: 

 Desenho, cartaz, filme... 

Quando usados como recurso pedagógico, servem para motivar o estudo sobre um tema ou ilustrar um 

assunto debatido, serve para iniciar ou ilustrar um debate sobre o tema. O desenho e/ou cartaz pode ser 

feito na hora ou pode vir preparado. As pessoas devem ter cópia e/ou boa visão do recurso que está 

sendo utilizado. A leitura individual, em grupos e em plenário, ajuda a desmontar a imagem ou a 

história. Após a exibição do filme é importante um debate sobre ele. O uso de imagens é um bom 

exercício para aprender e ensinar, pelos modos diferentes de ver, pelo debate, por reunir pontos de 

concordância e discordância, por sugerir lições para a prática concreta. É necessário verificar se a 

mensagem foi captada e se foi refletida a relação do recurso audiovisual com o assunto tratado. 

 O uso de mensagens, provérbios e parábolas 

São recursos usados para reflexão, ou como provocação, conforme o tema. Exemplo: “Quando o rico 

mata o pobre, o defunto é que vai em cana”; “Se o boi soubesse a força que tem, ninguém dominava 

ele”. Após sua leitura pública, solene, individual e coletiva, a pessoa sublinha o aspecto que achou 

importante, comunica ao vizinho, ao grupo e ao plenário. Quem coordena o debate deve estar atento 

para recolher e sistematizar as contribuições, em diálogo com o grupo e sempre questionando as 

afirmações. 

 O uso de textos 

É importante para um estudo mais aprofundado sobre um tema, além de um exercício de leitura e 

sistematização do que foi lido. A leitura pode ser em grupo ou individual e possibilita a criação do hábito 

de leitura e da continuidade da formação sem a presença do educador. Enfim, as técnicas participativas, 

os meios, os métodos e até os instrumentos pedagógicos estão intimamente vinculados ao fim do qual 

eles são o caminho. Por isso, é indispensável que os participantes da ação educativa se apropriem do 

conteúdo, da metodologia e, inclusive, do funcionamento dos instrumentos. 

 

III. ESCOLHA DE DELEGADOS: Instruções para eleição e credenciamento de delegados do 54º CONEA 

Nós, da Comissão Organizadora do 54º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia, 

composta pela escola-sede (UFRA/Belém, PA) e pela Coordenação Nacional da FEAB (Piracicaba - SP), 

informamos aqui o procedimento necessário para eleição e credenciamento de delegados/as das escolas 

presentes no Congresso. 

Este processo ocorrerá conforme o estatuto da FEAB: 

 Número de delegado/as: O número de delegados/as varia conforme o número de estudantes 

matriculados, sendo três para os primeiros 100, e mais um para cada 100 ou fração de 100; 

 Eleição: Deverá ocorrer em cada escola o processo de eleição dos delegados/as, está eleição 

deverá ser convocada pelo Centro Acadêmico / Diretório Acadêmico. A eleição poderá ser 

realizada através de: 

a) Assembléia: Instalada com quorum de 20% dos estudantes matriculados; 
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b) Urna: Com votos de 30% dos estudantes matriculados. 

Para o caso de escolas onde o Diretório Acadêmico ou Centro Acadêmico não realizar eleições para 

delegados, pedimos que as escolas sigam a seguinte deliberação, aprovada na Plenária Nacional de 

Entidades de Base da FEAB em 23/03/2008, na cidade de Belém/PA: 

51º CONEA: Deliberação 7ª: A Comissão Eleitoral da escola, caso não seja composta pelo Centro 

Acadêmico legalmente eleito, pode ser uma Comissão Eleitoral formada de no mínimo (3) três 

estudantes devidamente matriculados no semestre. 

Obs.: os três estudantes membros da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos a delegados. 

 Como essa deliberação foi tirada para o 51º CONEA colocamos que as escolas que se encaixam 

na situação trazida deverão seguir os procedimentos citados e levar toda a documentação ao 54º CONEA 

para que, em plenária, tiremos uma decisão se acataremos à deliberação anteriormente colocada ou 

não.  

 Credenciamento: Para realizar o credenciamento dos delegados/as cada escola deverá 

apresentar junto à Comissão Eleitoral do congresso todos os documentos listados abaixo:  

a) Ata de posse do DA/CA ou documento que legitime a Comissão Eleitoral, ambos reconhecidos pela 

instituição; 

b) Edital de convocatória da eleição ou assembléia assinado pela Comissão Eleitoral ou pelo 

Diretório/Centro Acadêmico; 

c) Lista dos estudantes matriculados no curso e documento que comprove a quantidade de estudantes 

matriculados (em alguns casos ambos os requisitos podem constar em apenas um documento), ambos 

reconhecidos pela instituição; 

d) Ata de eleição dos delegados, assinada pela Comissão Eleitoral ou pelo DA/CA; 

e) Documento que contenha nome e assinatura dos votantes, reconhecido pela instituição;  

f) Cópia de documento de identidade e comprovante de matrícula de cada delegado. 

 Comissão eleitoral do congresso: A comissão será composta por um integrante da escola sede, 

um integrante da Coordenação Nacional e um integrante de cada superintendência regional. 

Caberá a esta comissão avaliar, fiscalizar, e realizar o processo de credenciamento dos 

delegados, bem como encaminhar a resolução de eventuais questões atípicas do mesmo. 

 Estatuto da FEAB (Capítulos II e III, a eleição dos delegado/as obedece ao Artigo 8°, e o 

Artigo 10 °, item d ): 

CAPÍTULO II - DO CONEA 

Art. 7o - O Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia (CONEA) é o fórum 

máximo das deliberações dos estudantes de Agronomia. 

1o - O CONEA deverá reunir-se anualmente, com época e local definidos no 

Congresso anterior. 

2o - Tomarão parte do CONEA estudantes de agronomia do Brasil, bem como 

entidades convidadas, sem direito a voto, pela Comissão Organizadora. 

3o - O CONEA terá um regimento interno, aprovado em sua Plenária Inicial. 
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4o - Haverá uma Plenária Nacional de Entidades de Base preparatória do Congresso 

até 90 dias antes do mesmo. 

 5o - A Comissão Organizadora será composta por representantes da escola sede e da 

Coordenação Nacional. 

Art. 8o - Terão direito a voto somente os candidatos devidamente credenciados, junto à 

Comissão Organizadora. 

 1o - Serão eleitos em cada escola em função do número de alunos matriculados na 

relação de três para os primeiros 100 e mais um para cada 100 ou fração de 100. 

 2o - As eleições para delegados deverão ocorrer em Assembléia, instalada com 

quórum de 20% dos matriculados ou em urna com quórum de 30% dos matriculados. 

CAPÍTULO III - DAS ENTIDADES DE BASE 

Art. 9o - Entidades de base são as entidades representativas dos estudantes do curso 

em cada escola, C.A.S ou D.A.S. 

Art. 10o - São funções das entidades de base: 

a) divulgar e encaminhar as deliberações do CONEA em cada escola; 

b) centralizar a correspondência da FEAB e com outras escolas; 

c) arrecadar anualmente um salário mínimo e enviá-lo à Coordenação Nacional, bem 

como meio salário mínimo para a Superintendência Regional; 

d) encaminhar na sua escola a escolha de delegados para o CONEA; 

e) encaminhar discussão preparatória do CONEA em sua escola; 

f) organizar a participação de sua escola nos eventos da Agronomia e afins; 

g) colaborar com a Coordenação de Comunicação, a nível nacional e regional 

_____________________________________________________________________________________ 

4.2 QUESTÃO AMAZÔNICA 
Bioma Floresta Amazônica 

Ilhéus-BA/Maio de 2011  
 Contribuição do NTP de Biomas ao 54º CONEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Bioma Floresta Amazônica apresenta uma extensão de aproximadamente 5,5 milhões de km², 

distribuindo-se entre território nacional (60%) e internacional, estando presente na Bolívia, Colômbia, 

Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Este bioma no Brasil constitui a 

Amazônia Legal, perpassando pelos estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, oeste do Maranhão, 
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Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  A floresta amazônica ainda engloba 38% (1,9 milhões de km²) de 

florestas densas; 36% (1,8 milhões de km²) de florestas não densas; 14% (700 mil km²) de vegetação 

aberta, como cerrados e campos naturais, sendo 12% da área ocupada por vegetação secundária e 

atividades agrícolas. Abriga a maior bacia hidrográfica do mundo que é a do rio Amazonas. O volume de 

água do rio Amazonas é tão grande que sua foz, ao contrário dos outros rios, consegue empurrar a água 

do mar por muitos quilômetros. É um dos mais importantes biomas, por sua contribuição para a 

estabilidade ambiental do planeta, pela sua grande biodiversidade, e pelo seu gigantesco potencial 

energético. 

A exploração da floresta amazônica intensifica-se a partir do ano de 1970 quando o então 

presidente do Brasil, general Emílio Garrastazu Médici, decidiu por lançar o faraônico projeto da 

Transamazônica, que faria a conexão da nação com outros países. O projeto previa a construção de uma 

estrada que cortasse o Brasil de leste a oeste (de João Pessoa – PB e Recife- PE, unindo-se em Picos- PI, 

até Boqueirão da Esperança- AC), com mais de quatro mil quilômetros na selva, e trecho total, incluindo 

a parte do nordeste, de seis mil quilômetros de estrada. A partir da premissa de entregar “terras sem 

homens para homens sem terras”, de Médici, iniciaram-se as obras, e estas até hoje não foram 

concluídas. Foram abertos 2,5 mil km de estrada, dos seis mil planejados, ficando o restante 

abandonado. Migraram para a Amazônia pessoas de todo o país, principalmente nordestinos, em busca 

do “sonho doce”. Nas palavras do bispo Pedro, “os nordestinos foram para a Amazônia ou pela seca, ou 

pela cerca”. O que evidencia o processo de expulsão de trabalhadores rurais do nordeste pela 

consolidação do latifúndio. 

Neste período vieram também muitos fazendeiros aproveitando a quantidade de terras que 

estavam disponíveis à exploração, para a implantação da agropecuária. Aumentou-se a derrubada das 

matas a fim de formar pastagens e outros cultivos. Trabalhadores que, iludidos, buscaram melhoria na 

qualidade de vida nesta região, acabaram muitos tendo que se submeter aos mandos destes grandes 

proprietários de terras, em regime de trabalho análogo à escravidão. Ainda hoje esta forma de relação é 

mantida tanto no meio rural quanto no urbano. 

A Comissão Pastoral da Terra, no estado do Pará, e o Ministério Público, com seu Grupo Móvel 

de Fiscalização têm atuado, a partir de denúncias, em busca de trabalhadores que estão sendo 

escravizados nas grandes fazendas criadoras de gado. Na maioria homens que vem do Maranhão com 

propostas de trabalho. Estas pessoas são aliciadas pelos “gatos”, que são um tipo de agenciadores, e têm 

contato direto com os fazendeiros. Quando já em mãos dos gatos, os trabalhadores começam uma 

jornada de dívidas. Inicialmente as dívidas são com os aliciadores, que cobram pelo transporte do local 

de origem até a fazenda. Já na fazenda, as dívidas são com os fazendeiros que vendem aos trabalhadores 

principalmente o alimento e as ferramentas de trabalho (que deveriam ser fornecidas pelo empregador). 

Nas fazendas tudo é mais caro, e os trabalhadores entram nesse caminho, e muitas vezes ficam 

impossibilitados de sair. 

Além de toda a riqueza no tocante à natureza, está presente nas áreas do bioma uma 

quantidade expressiva de populações indígenas e povos tradicionais como seringueiros, ribeirinhas, 
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pescadores, que vivem da pesca e atividades extrativistas na floresta. Por estes aspectos, entre outros 

motivos, este bioma é alvo de grandes investidas do capital e é, também, cenário de muitos conflitos 

sociais.  Estes conflitos estão intimamente relacionados com a exploração sofrida pela classe 

trabalhadora, em suas diferentes atuações, principalmente no setor agropecuário e na construção civil 

(personificada nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC).  

O PAC define o Programa Luz para Todos e as áreas de saneamento, habitação e recursos 

hídricos, como os investimentos principais de infra-estrutura social e urbana a serem contemplados 

pelas ações governamentais em parceria ou não com a iniciativa privada. A expansão da rede de energia 

elétrica na região amazônica é uma das mais antigas reivindicações dos movimentos sociais locais. Isto 

porque a Amazônia produz grande quantidade de energia elétrica fundamentalmente para outras 

regiões do país e às empresas eletrointensivas que se instalaram na região, mas negligenciou o 

atendimento de comunidades isoladas e/ou que não integram os núcleos urbanos municipais, apesar de 

não estarem tão distantes dos mesmos e serem cruzadas pelos linhões. No caso do saneamento, os 

indicadores na Amazônia evidenciam a lógica perversa existente no plano nacional: atendimento das 

camadas de maior renda em detrimento da população pobre, das grandes cidades a despeito dos graves 

problemas ambientais e de saúde pública existentes nos médios e pequenos municípios amazônicos – 

justamente onde se encontra a maioria da população, e por fim, dos núcleos urbanos em detrimento das 

áreas rurais. 

Os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS revelam que o pouco 

de investimento existente na Amazônia para esse setor não contribui para enfrentar os problemas 

estruturais citados, na medida em que as companhias estaduais não conseguem atingir a totalidade dos 

municípios da região. Além disso, o PAC trabalha com a noção de saneamento básico em vez de 

saneamento ambiental, este defendido por diversos segmentos sociais atuantes no setor, como o Fórum 

Nacional pelo Saneamento Ambiental. A tendência é que os conflitos socioambientais se intensifiquem 

na região por conta, entre outros motivos, do aumento significativo dos fluxos migratórios, que 

resultarão em maior pressão por habitação, saneamento e por serviços públicos já debilitados para 

atender a demanda existente, bem como sobre o ambiente natural. 

As obras do PAC na Amazônia, sobretudo no setor de mineração e hidroeletricidade, vêm sendo 

caracterizadas pela ausência de participação democrática em torno do planejamento das construções, 

onde os apelos dos povos locais não são ouvidos. O planejamento das obras obedece a uma lógica 

privada que desconsidera os aspectos ecológicos, culturais, sociais e econômicos. O que se observa é 

que os direitos humanos e a legislação ambiental têm sido atropelados pelas decisões tomadas pelo 

governo e empreiteiras, os quais se aproveitam do aparato midiático para colocar as obras como a 

solução para os problemas históricos da região e pressionar os órgãos de meio ambiente a concederem 

as licenças ambientais. Estas empreiteiras que paradoxalmente são financiadoras de campanhas 

eleitorais e financiadas pelo governo através do BNDES com o dinheiro do povo brasileiro, costumam 

subestimar os impactos ambientais e sociais, desconsiderando suas dinâmicas e tratando-os como meras 

externalidades. Prova disso é a minimização dos custos de mitigação e compensação ambiental e a 
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expulsão compulsória de ribeirinhos, indígenas e quilombolas. 

Desde o ano de 2001 o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) vem realizando 

monitoramento anual das áreas da Amazônia, com a finalidade de se levantar dados sobre o 

desflorestamento que acontece na região, pelas diferentes práticas (agropecuária, construção civil, 

madeireira). Os resultados mostram que de 2001 até 2010 (último ano apresentado pelo INPE) o 

desflorestamento vem diminuindo, sendo que o maior desflorestamento ocorreu no ano de 2003 - 2004, 

com uma área de 27.772km
2
, e o menor em 2009-2010, com área de desflorestamento de 6.451km

2
, 

conforme mostra 

 FIGURA 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Área de desflorestamento da Amazônia em função do tempo, 2001 – 2010, com base nos 

dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

Muito tem a ser estudado e entendido sobre este complexo bioma, berço de gigantesca biodiversidade e 

beleza natural. Mais ainda no tocante às comunidades tradicionais que ali vivem. Necessário se faz a 

intervenção da sociedade civil organizada para que haja a proteção e preservação dos recursos 

ambientais e sociais da Amazônia, impedindo que o capital destrua, ainda mais, o que existe nesta 

região. Assim, a realização de um Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia na floresta 

amazônica cumpre papel importante em aproximar pessoas das mais variadas localidades do país à 

realidade local, além de possibilitar o intercâmbio cultural e de conhecimentos, quer seja no próprio 

contato entre os estudantes, como também através das vivências. 

 

Grandes obras de infra-estruturas na região amazônica: histórico, tendências e desafios. 

Guilherme Carvalho - FASE 

Apresentação 

 Este texto busca refletir sobre o significado da execução dos grandes projetos de infra-estrutura 

na Amazônia. Seu conteúdo está fundado nas seguintes idéias-forças: a) esses projetos buscam garantir 

o acesso, o uso e o controle dos recursos naturais da região ao grande capital; b) os empreendimentos 
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em execução no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e da Iniciativa para a 

Integração da Infra-estrutura Regional Sul- Americana (IIRSA) serve como meio para acelerar o processo 

de internacionalização das empresas brasileiras; c) a integração sul-americana é fundamental à 

estratégia do Brasil de conquistar a hegemonia regional, e; d) a Amazônia continua sendo concebida 

como a região cujo papel é viabilizar a concentração de riquezas noutras partes do país e do exterior, 

enfim, uma exportadora de matéria-prima. 

Esperamos que o conteúdo aqui exposto contribuísse de alguma forma não somente ao maior 

conhecimento sobre as conseqüências da atuação do Estado brasileiro e das grandes empresas nacionais 

e estrangeiras na região, mas também à definição de estratégias de resistência e de superação do atual 

modelo hegemônico de desenvolvimento, essencialmente predador, disseminador de conflitos e 

promotor de desigualdades. 

 

Fragmentos de história 

Em 1835 eclodiu no Pará um grande levante popular denominado Cabanagem. Foi segundo 

alguns historiadores, o único movimento revolucionário durante o Império em que as classes populares 

chegaram a controlar o aparelho do Estado. A incapacidade do governo central de controlar as ações dos 

rebeldes ficou evidente na tentativa do regente Diogo Feijó, responsável pelo Imperador D. Pedro II 

quando o mesmo ainda era menor de idade, de negociar secretamente com os ingleses para que estes 

realizassem a ocupação militar da região, a fim de dar cabo dos revoltosos, já que as forças imperiais não 

dispunham de armas e homens suficientes para enfrentar milhares de rebeldes na Amazônia e, ao 

mesmo tempo, combater os Farrapos na província do Rio Grande do Sul. Os ingleses acabaram 

recusando a oferta e o Império teve que combater os cabanos1. A repressão se deu de forma cruel pelos 

mercenários estrangeiros contratados pela Coroa e cerca de 20% da população regional morreu nos 

conflitos. O que significaria, nos dias de hoje, cerca de 2 milhões de pessoas. Por que relembrar esse fato 

histórico num texto que tem como objetivo refletir sobre os grandes projetos de infra-estrutura 

executados na Amazônia? Exatamente porque ele expressa em linhas gerais a forma como esta região foi 

percebida e tratada na história do Brasil: inóspita, afastada, atrasada, mas sempre disponível para 

atender interesses externos quando conveniente. 

Até o século XIX os contatos mantidos pela região com a metrópole portuguesa eram bem mais 

freqüentes do que os cultivados com o restante do Brasil. Era como se a Amazônia fosse uma área 

apartada do território nacional. Situação que se alterou em alguns momentos por causa da exploração 

dos recursos naturais aqui existentes, como as chamadas drogas do sertão (ervas aromáticas, plantas 

medicinais, cacau, canela, cravo, castanha, guaraná e outros). Aliás, a exploração intensiva desses 

recursos foi característica marcante da ação dos colonizadores que para cá vieram, fazendo com que 

algumas espécies animais quase fossem extintas. Por outro lado, é preciso ressaltar a violência cometida 

contra povos indígenas amazônicos que foram perseguidos, capturados, escravizados e/ou mortos em 

nome de “ideais cristãos” e dos lucros obtidos pelos colonizadores; assim como contra negros e negras 

vindos (as) da África e tornados (as) escravos (as) na Amazônia. Os relatos dos primeiros navegadores 
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sobre a fauna e flora exuberantes, bem como sobre as dificuldades do “homem civilizado” para adaptar-

se às condições existentes na “selva” contribuíram à consolidação de pontos de vista dicotômicos sobre 

a região, ora tratada como um paraíso perdido, ora como inferno verde. E, de alguma forma, essas visões 

perduram até os dias atuais. Tal como no passado é muito comum ouvirmos falar da ausência do Estado 

na Amazônia. Este argumento é verdadeiro se tivermos como referência dessa presença a localização 

física de órgãos federais e/ou estaduais, pois um número expressivo de localidades sequer possui 

delegacias, hospitais ou unidades do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por 

exemplo. Contudo, como bem demonstrou o antropólogo Alfredo Wagner em seu instigante artigo sobre 

o tratamento dado pela União à questão da reforma agrária durante o período de transição da ditadura 

para a chamada Nova República3, o Estado sempre se fez presente na Amazônia para defender os 

interesses de poderosos grupos econômicos e políticos, mobilizando todo o seu aparelho (forças 

armadas, judiciário, polícia e outros) para este fim. Desse ponto de vista, o Estado jamais esteve ausente 

da Amazônia, vide no passado a repressão aos cabanos, e hoje os esforços despendidos pelo governo 

federal para viabilizar a execução dos grandes projetos de infra-estrutura, a despeito das contestações 

de povos indígenas, ribeirinhos, remanescentes de quilombos e de outros setores da sociedade civil 

regional e de seus aliados no Brasil e no exterior. Em realidade, o Estado tem sido ausente quando o que 

está em jogo são os interesses dos segmentos historicamente excluídos das políticas governamentais. 

Foi ao final da década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas, que o Brasil vivenciou a 

primeira experiência de planejamento governamental, iniciativa que avançou significativamente no 

mandato do presidente Dutra. Contudo, os “primeiros passos de mais longo alcance foram dados nos 

anos 50, e, mais especificamente, que essa arrancada foi dada no segundo governo Vargas (1951-1954). 

Durante esse governo foi criado o BNDE, órgão pioneiro de planejamento sob o ponto de vista global da 

economia” (D’ARAÚJO, 1992, p. 43)4. É nesse período que foram criados também a Petrobrás, a 

Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia (SPEVEA), o projeto da Eletrobrás, o Banco 

do Nordeste e outras instituições e/ou programas. A dimensão regional passou a ser considerada 

relevante no planejamento governamental, sendo que a União assumiu para si a responsabilidade de 

atender as peculiaridades das diferentes regiões do país. O planejamento ganhou ares de atividade 

técnica e sua elaboração presumidamente impermeável às interferências políticas “locais e 

personalistas” que inibiam sua execução. Uma das conseqüências dessa perspectiva foi a consolidação 

do caráter vertical do planejamento. Ou seja, imposto de fora para dentro tal como ocorre ainda hoje. 

Desde então, o combate aos desequilíbrios regionais e a integração regional foram os objetivos 

apresentados à sociedade brasileira por todos os governos, independentemente das forças políticas que 

estiveram à frente do Estado. A alocação de infra-estrutura foi considerada a melhor maneira para 

desenvolver as regiões mais “atrasadas” e “conectá-las” ao restante do país, rompendo, assim, seu 

isolamento. A construção da rodovia Belém-Brasília e, posteriormente, da Transamazônica enquadram-

se nesse objetivo5. 

A Amazônia, por ser considerada um “vazio populacional”, também se tornou alvo de iniciativas 

para promover a sua ocupação, cujo melhor exemplo foi a política de colonização levada à prática pela 
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ditadura militar. Segundo D’Araújo (1992), a política desenvolvimentista executada pelos militares foi a 

materialização do projeto iniciado na década de 1950 por Vargas e Juscelino, mas que ficara inacabado. 

A afirmação da autora suscita uma questão provocativa: estaria o governo Lula dando continuidade a 

esse projeto esboçado no início da segunda metade do século passado? Concorde-se ou não com essa 

tese o fato é que a Amazônia continuou sendo concebida como uma espécie de “ilha”, com população 

rarefeita que precisa a todo custo ser ocupada e dominada. 

Na atualidade o discurso integracionista fundado na concepção desenvolvimentista e de 

progresso continua a ser evocado para justificar os grandes projetos de infra-estrutura na Amazônia, 

como forma de integrá-la ao restante do país e de promover a conexão entre os empreendimentos 

executados nos âmbitos do PAC e da IIRSA6. O objetivo perseguido é inserir partes do território 

amazônico ao fluxo mundial de mercadorias7, possibilitando às grandes empresas nacionais associadas 

ou não ao capital internacional a apropriação privada dos recursos naturais existentes na região, para o 

atendimento das demandas do mercado externo. 

 

O cenário amazônico 

O agravamento da situação do planeta por conta das mudanças climáticas recolocou a 

Amazônia no centro das preocupações mundiais. Isto porque o desmatamento é a maior causa da 

emissão de gases de efeito estufa no Brasil. E a destruição da floresta tende a continuar nos próximos 

anos por conta da existência de fatores internos e externos que concorrem para isto. 

1. O crescimento exponencial das demandas por proteínas animal e vegetal. O crescimento da 

população mundial, as mudanças nos hábitos alimentares dos habitantes de diversos países e o 

esgotamento de vastas extensões de terras anteriormente cultiváveis, entre outros problemas, 

contribuem para a expansão do agronegócio na Amazônia, em particular da pecuária e do cultivo de 

grãos, como a soja. Estudo do Greenpeace, baseado em dados do Censo 2006, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), apontou que “79,5% das áreas utilizadas na Amazônia Legal Brasileira 

(excetuando-se o Maranhão) estão ocupadas por pastagens”8. Ainda de acordo com esse estudo, em 

2003 havia na Amazônia cerca de 64 milhões de cabeças de gado – uma média de três cabeças por 

habitante. 

Os preços atrativos no mercado internacional, os avanços obtidos no controle de doenças como 

a febre aftosa, que possibilitou a inserção do gado criado em diversas áreas da Amazônia no mercado 

internacional, o baixo preço da terra – isto quando não são “adquiridas” através da grilagem –, além da 

crescente oferta de infraestrutura são alguns dos fatores que contribuem à expansão da pecuária na 

região. 

O Instituto do Homem e do Meio Ambiente (IMAZON) afirma que a pecuária na 

Amazônia “responde por algo próximo a 44% das emissões de gases-estufa do Brasil”. A instituição 

“projeta que o desmatamento representa 55% das emissões brasileiras e que a fatia do boi pastando na 

região corresponde a 80% deste total”9. No caso da soja, a área de cultivo é bem menor do que a 

ocupada por pastagens. Contudo, seus impactos socioambientais são significativos na região, entre os 
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quais: a promoção do desmatamento, as repercussões provocadas sobre as florestas remanescentes (o 

uso de carvão vegetal para a secagem de grãos, por exemplo), a contaminação dos lençóis freáticos, de 

rios e igarapés. 

A expansão de ambas as atividades encontra-se, em muitos casos, estreitament vinculada às 

ações ilegais de madeireiros. Sem falar no uso de trabalho escravo utilizado por fazendeiros na formação 

de pastagens e de áreas de plantio. 

Segundo Fearnside (2000, p. 74)10, a soja “é muito mais prejudicial ao meio ambiente que 

outras culturas porque ela justifica grandes projetos de infra-estrutura de transporte que, por sua vez, 

iniciam uma cadeia de eventos conduzindo à destruição de habitats naturais em grandes extensões além 

das áreas plantadas diretamente com a soja”. Evidentemente que parte considerável da infra-estrutura 

de transporte e de energia que está sendo implantada na Amazônia visa atender os interesses dos 

sojicultores. Entretanto, a execução de tais projetos visa responder a muitos outros interesses, além de 

que há aspectos como o geopolítico a justificar os empreendimentos previstos pelo PAC ou pela IIRSA na 

região. 

 

2. O crescimento da demanda por minérios abundantes na Amazônia. A China tornou-se nos últimos 

anos um voraz consumidor de minérios e, por conta disso, tem buscado fixar-se na região através de 

parcerias com empresas do porte da Vale para a instalação de indústrias – tal como ocorre no Maranhão 

–, construção de barragens11, ferrovias e outros projetos de infra-estrutura. Todavia, há também o 

aumento da demanda do mercado interno, como a que ocorre em relação ao alumínio. A Associação 

Brasileira de Alumínio (ABAL) prevê um aumento do consumo desta commoditie na ordem de 21%. Para 

alguns empresários do setor o encontro entre a oferta e a demanda deverá ocorrer entre 2012 e 2014: 

Uma conseqüência que parece inexorável desse cenário, vaticina o executivo, é que o setor, no 

Brasil, repetirá o que ocorreu na Austrália: vai se transformar numa grande produtora e exportadora de 

matérias-primas para fabricação do metal – bauxita e alumina. Isso porque a produção do metal 

primário estagnou-se no país. ‘Já vemos isto acontecer neste ano e é uma notícia nada boa para a 

indústria’, afirma ele12 

Ainda de acordo com esses empresários, o dólar depreciado frente ao real, o elevado custo da 

energia e a alta carga tributária são os principais responsáveis para que o Brasil deixe de ser atrativo 

“para investimentos em novas fundições de alumínio”. A alternativa, segundo os mesmos, é a 

autogeração ou o aumento da oferta de energia a um preço abaixo de US$ 30 megawatt/hora. É 

justamente o atendimento desse tipo de demanda que está na base das iniciativas do governo federal 

para expandir a oferta de energia, a partir da proliferação de barragens na Amazônia13. A hidrelétrica de 

Belo Monte, por exemplo, tem como um de seus objetivos atender a demanda da empresa ALCOA que 

está se instalando no município de Juruti, localizado na região Oeste do Pará, a 848 quilômetros de 

distância de Belém, capital do Estado. 

 

3. O esgotamento do estoque madeireiro em outros continentes. Segundo Clement e Higuchi (2006, p. 
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46)14, a exploração das florestas da Malásia tem sido feita de forma predatória por conta da inexistência 

do manejo florestal e a ausência da aplicação das leis ambientais. As “florestas primárias da Malásia 

Peninsular já foram dizimadas e as secundárias cobrem apenas uma fração das antigas áreas de florestas 

tropicais úmidas”. Ainda de acordo com os autores, as florestas primárias deverão desaparecer nos 

próximos anos em partes da Malásia na Ilha de Borneo, Sabah e Sarawak. A diminuição das exportações 

daquele país seria um forte indicativo da gravidade do problema. As projeções feitas por eles indicam 

que a Malásia poderá deixar de exportar madeira em 2018 e a Indonésia deverá estar fora do mercado 

em 2030. 

Enquanto isso a China “proibiu o desmatamento e começou a comprar madeira, especialmente 

tropical, no mercado global. Embora a China atualmente tenha um programa nacional de 

reflorestamento, compra sua madeira nos países tropicais, que ficam com a degradação ambiental 

resultante do desmatamento (...)” (CLEMENT e HIGUCHI, 2006, p. 44). Ou seja, aquele país avança sobre 

os recursos madeireiros de outros países e, ao mesmo tempo, constitui estoque estratégico no seu 

interior. 

Esse cenário aponta para o aumento da migração de empresas madeireiras chinesas, malaias e 

de outros países para a Pan-Amazônia. Isto porque os projetos de infra-estrutura que estão sendo 

instalados na região irão proporcionar, entre outros benefícios às grandes empresas, melhor acesso às 

áreas onde se encontram expressivos estoques de madeira com alto valor comercial15. Como as áreas 

mais bem preservadas são as Terras Indígenas, de remanescentes de quilombos e outras que de alguma 

forma são protegidas, a tendência é que aumentem as pressões sobre elas. Uma das formas já em 

andamento é influenciar os governos federal e estaduais, bem como o Congresso Nacional para que 

criem normas regulamentando o acesso das empresas a essa terras. 

 

4. O processo de integração regional promovido pela IIRSA e pelo PAC. A Amazônia é estratégica para a 

integração econômica sul-americana. E essa integração, por sua vez, é fundamental, segundo os Planos 

Plurianuais 2004-2007 e 2008-2011, à inserção da economia brasileira na globalização capitalista. As 

fronteiras da Amazônia brasileira com seis países e o Departamento Ultramarino da Guiana Francesa, 

antes vistas como um problema de segurança nacional, passaram a ser compreendidas e valorizadas 

pelo Estado brasileiro e pelas grandes empresas nacionais associadas ao não às transnacionais, como 

áreas que oportunizam a realização de inúmeros negócios entre as nações. Em realidade, a integração 

sul-americana baseada na constituição de um sistema integrado de logística, abarcando transporte 

multimodal, energia e telecomunicação visa, fundamentalmente, garantir o acesso, o uso e o controle 

dos recursos naturais da região aos grandes grupos econômicos do Brasil e do exterior. Dessa forma, 

reproduz-se, em escala ampliada, o velho roteiro já experimentado com as drogas do sertão e a 

exploração da borracha. 

A Amazônia detém uma rica e complexa biodiversidade, minérios de diferentes tipos, água em 

abundância, extensões consideráveis de terras cultiváveis e, além disso, favorece o intercâmbio 

comercial, na medida em que a construção e/ou ampliação de portos, aeroportos, gasodutos, 
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hidrelétricas, linhas de transmissão e a constituição de hidrovias permite a conexão desta parte do 

continente americano com os mercados de todo o planeta. 

Há, porém, um aspecto importante a ser considerado. Hoje, os conflitos estão disseminados na 

Amazônia em decorrência da expansão acelerada do grande capital na região. Diferentemente do que 

ocorria num passado não muito distante, quando as contendas envolvendo segmentos sociais 

antagônicos estavam restritas a algumas parcelas do território amazônico – o então denominado arco do 

desmatamento, por exemplo –, as disputas contemporâneas abarcam a totalidade do território 

amazônico e se tornaram bem mais complexas por envolverem uma variedade de atores sociais que 

atuam em diferentes escalas e, no caso, das empresas transnacionais, com capacidade de interferir e 

alterar os mecanismos de representação política e de exercício do poder na suas áreas de intervenção. 

Esse processo corresponde, portanto, à nova etapa da expansão capitalista na 

Amazônia, momento este em que os recursos naturais encontram-se muito valorizados no mercado 

internacional. Esse momento caracteriza-se, de um lado, por promover a disseminação e o acirramento 

da disputa pelo acesso, uso e controle dos recursos naturais entre os segmentos interessados em inserir-

se na lógica da globalização capitalista, a partir do atendimento das demandas externas, e os atores 

sociais cujo modo de vida e de se relacionar com o meio ambiente não se adéquam facilmente aos 

fundamentos da sociedade capitalista calcados na mercantilização sem limites da natureza e das 

próprias pessoas16; de outro, por se constituir na base material da reconfiguração das classes sociais e 

de reestruturação dos mecanismos e das formas de exercício do poder desde o plano local. 

É sabidamente reconhecido que os grandes projetos de infra-estrutura, especialmente na 

Amazônia, impactam profundamente os territórios onde são executados, reordenando-os a ponto de 

redefinirem seus usos e ocupação. Vários estudos desenvolvidos na região apontam conseqüências de 

diferentes ordens, como o desmantelamento de comunidades inteiras a partir do deslocamento 

compulsório de seus componentes; restrição e/ou impedimento à reprodução social das famílias 

atingidas pelos empreendimentos; não cumprimento de acordos por parte dos responsáveis pelas obras; 

malversação de recursos; desaparecimento de espécies; proliferação de doenças e outros tipos de 

problemas.  

Era de se esperar que o Estado brasileiro, empresas e instituições financeiras tivessem 

aprendido algo com os malefícios resultantes de alguns empreendimentos já executados na Amazônia. É 

o caso, por exemplo, da hidrelétrica de Balbina, no Estado do Amazonas, que “inundou 2.360 km2 de 

floresta tropical para gerar, em média, apenas 112,2 MW de eletricidade”, que provocou enormes 

impactos ambientais além de desestruturar o modo de vida do povo indígena Waimiri-Atroari 

(FEARNSIDE, 1990)17. Poderíamos citar também o asfaltamento da BR-364 e suas terríveis 

conseqüências às populações indígenas de Rondônia, que levou até mesmo o Banco Mundial a 

suspender, mesmo que temporariamente, o repasse de recursos à obra, na década de 1980. De um 

modo geral, os projetos de infra-estrutura: promoveram o deslocamento forçado dessas populações, 

acompanhado por compensações financeiras irrisórias ou inexistentes; o processo de reassentamento, 

quando houve, não assegurou a manutenção das condiçõesde vida anteriormente existentes. Na área 
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das barragens ocorreram diversos problemas de saúde pública, como o aumento de doenças de 

natureza endêmica, o comprometimento da qualidade da água nos reservatórios, afetando atividades 

como pesca e agricultura; e, problemas de seguranças das populações, com o aumento dos riscos de 

inundação abaixo dos reservatórios, decorrentes de problemas de operação. Ainda, grandes quantidades 

de terras cultiváveis ficaram submersas e, em muitos casos,  perda da biodiversidade foi irreversível 

(BERMANN, 2001, p. 43)18 

O grande problema do modelo energético brasileiro parece residir no fato de basear-se numa 

perspectiva “ofertista”. Isto é, fundado na idéia de que é preciso atender a demanda crescente de 

energia, sem que haja por parte do Estado – da tecnoburocracia do setor elétrico, em especial – 

qualquer questionamento ao próprio pressuposto. Com isso, questões como eficiência energética são 

negligenciadas em função das iniciativas voltadas à construção de mais barragens pelo país, mesmo 

havendo alternativas que poderiam resultar na maior oferta de energia em menor espaço de tempo e a 

preços mais adequados. Entre essas alternativas é possível destacar a repotenciação de usinas já 

existentes, que consiste na modernização das mesmas para que gerem mais energia; a diversificação da 

matriz a partir do uso de fontes renováveis, como a biomassa e a energia eólica. Em relação à rede de 

distribuição de energia no Brasil a perda no deslocamento alcança em média 15% do total produzido. A 

média internacional é de 5% enquanto que no Japão é de apenas 1%. Ou seja, a simples adoção de 

materiais mais eficientes na rede de distribuição espalhada pelo país seria suficiente para gerar mais 

energia do que as hidrelétricas Santo Antonio e Jirau, no rio Madeira (RO), e de Belo Monte, no rio Xingu 

(PA), juntas. Isto tudo com reduzido impacto social e ambiental e menores custos financeiro e político. 

O discurso oficial é de que a energia oriunda de hidrelétricas é limpa e por isso mesmo deve ser 

ativamente explorada, a despeito dos questionamentos feitos por pesquisadore afirmando que as 

barragens produzem grande quantidade de gás metano, que impactam pesadamente a camada de 

ozônio da Terra, contribuindo, dessa forma, ao aumento do efeito estufa. Tais questionamentos têm sido 

combatidos energicamente pelo governo federal e empresas vinculadas ao setor elétrico. Um dos 

motivos para isto é que há todo um movimento sendo realizado nos planos interno e externo para que a 

hidroeletricidade seja considerada energia limpa, objetivando qualificar as empresas do setor para 

participarem do futuro mercado de carbono na condição de vendedoras de créditos. Outra característica 

importante evidenciada nos processos de execução de grandes projetos de infraestrutura é a capacidade 

das empresas envolvidas de interagirem em diferentes níveis, desde o plano local até o internacional, 

com estruturas de poder político e econômico, estabelecendo intrincadas relações sem as quais seria 

muito difícil se colocarem de modo competitivo nas disputas pela execução das obras. São os arranjos de 

poder sobre os quais refletiu Ribeiro (1991)19. No caso do Complexo Rio Madeira (CRM), um dos 

melhores exemplos desses arranjos foram os acordos firmados pela Odebrecht com os principais 

fornecedores no Brasil e no exterior de turbinas, cimento, ferro e de outros materiais e/ou 

equipamentos antes mesmo de o governo ter definido a data do leilão de Santo Antonio. Tal atitude 

colocou em risco o próprio empreendimento, já que as demais companhias ficariam em dificuldades 

para erguer a barragem, caso ganhassem a concorrência. Foi preciso que a empreiteira Camargo Corrêa 
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ameaçasse entrar na Justiça para que o governo federal atuasse intensamente nos bastidores, a fim de 

que o leilão não fosse adiado indefinidamente. As pressões do governo fizeram com que a Odebrecht 

abrisse mão dos pré-contratos viabilizando, dessa maneira, o leilão. Aliás, a própria conformação dos 

consórcios para disputar mega-contratos é em si mesma um exercício nada fácil de arranjo, já que 

significa a congregação de diversos grupos econômicos em torno de determinados interesses bem 

precisos. Isto significa que a associação para a execução de um empreendimento pode não ser efetivada 

num outro, algo muito comum nos casos que envolvem obras como as barragens. Segundo Ribeiro 

(1991, p. 100), consorciação “é um movimento em cadeia que – através da organização de novas 

entidades econômicas e administrativas orientadas para tarefas precisas – vincula concretamente dentro 

de um projeto, os capitais internacionais, nacionais e regionais”. A execução dos grandes projetos de 

infraestrutura são momentos excepcionais por favorecer esse processo de consorciação, diferentemente 

das fusões que ocorrem com grande intensidade no Brasil na atualidade. O que interessa demonstrar é 

justamente que os consórcios são novas entidades econômicas que se constituem para dar conta de 

determinados empreendimentos, portanto, uma organização complexa por aglutinar diferentes 

interesses nem sempre harmônicos: 

(...) A formação de consórcios – marcada pelo objetivo estratégico de ganhar um contrato – 

promove, portanto, a articulação dos interesses capitalistas transnacionais e nacionais com os das elites 

administrativas e políticas dentro do Estado. Em tal contexto, os limites à efetiva participação capitalista 

individual no processo de consorciação são definidos por uma complexa combinação (a) do acesso 

diferenciado à tecnologia, capital e a intrincados processos gerenciais; (b) da eficácia do lobby das redes 

políticas de uma corporação; e (c) do tipo de política de desenvolvimento incentivada pelo Estado 

(RIBEIRO, 1991, p. 103) 

Nesse jogo pesado para ganhar as licitações dos mega-projetos previstos pela IIRSA e/ou pelo 

PAC os consórcios materializam, de um lado, a junção entre os poderes econômico e político para a 

execução de um determinado projeto; de outro, expressam a complexidade das organizações 

institucionais que são constituídas para viabilizar os empreendimentos. 

O próprio governo federal incentiva a competição entre empresas estatais para viabilizar os 

consórcios, baixar o valor das obras e, no caso das hidrelétricas, garantir um preço razoável pelo 

megawatt da energia que será vendida. Há também situações em que as empresas estatais ou os fundos 

de pensão são utilizados para manter ao menos a aparência de que há concorrência durante os leilões, 

como ficou evidente no processo envolvendo as usinas do Madeira. 

Os fundos de pensão dos trabalhadores da Petrobras, da Previdência Social e da Caixa 

Econômica Federal tornaram-se instrumentos políticos do governo federal para viabilizar os consórcios 

que disputam os leilões dos mega-empreendimentos do PAC. O governo os tem utilizado para garantir os 

financiamentos necessários às obras, e como forma de pressão sobre determinados grupos empresariais 

a fim de fazer valer os interesses do Executivo. A presença desses fundos serve como uma espécie de 

sinalização política acerca dos objetivos governamentais que, de alguma forma, devem ser preservados 

pelos grupos em disputa. Sob outro ponto de vista, as empresas que conquistam a participação de 
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fundos de pensão em seus consórcios também sinalizam ao “mundo político” que conta com apoios 

importantes no interior do governo e mesmo do parlamento, já que os fundos també acomodam 

poderosos interesses presentes no Congresso Nacional. 

Em relação ao CRM, as interações constituídas pelas empresas-membros dos consórcios Santo 

Antonio Energia (SAESA) e Energia Sustentável (ENERSUS)20 conquistaram o apoio das representações 

parlamentares de todos os partidos políticos com assento nos legislativos municipal, estadual e federal, 

bem como de suas cúpulas partidárias; de confederações e federações empresariais e de trabalhadores; 

movimentos sociais e ONGs; governos, mídia e de empreendedores locais. Estes constituíram o Comitê 

Pró-Usinas para defender a construção das barragens no período em que as disputas pela concessão ou 

não das licenças estavam acirradas. Outros interesses também se fazem presentes de forma muitas 

vezes veladas21, como os das empresas estrangeiras fabricantes de turbinas. Há ainda os grupos 

econômicos que se beneficiarão com a construção das hidrelétricas, a estruturação da hidrovia, a 

modernização de portos e aeroportos, construção e/ou melhoramento de rodovias: 

Os produtores de soja da Chapada dos Parecis teriam uma redução, embora modesta, no custo 

total do frete, evitando o atual trecho rodoviário até Porto Velho pela BR-364 e utilizando o frete 

hidroviário desde a produção. Outros proprietários e pecuaristas do Sul de Rondônia têm interesse em 

se engajar na produção de soja. Alguns produtores também têm interesse em se instalar nas regiões Sul 

e Oeste de Rondônia, com destaque para os dois principais de Mato Grosso, na ordem o grupo Maggi e o 

empresário Wander de Souza, prefeito de Acreúna (GO) e parceiro do vice-presidente da República José 

Alencar na indústria do algodão. Além disso, há o interesse dos grandes traders ADM, Bunge, Cargill e 

grupo Maggi, com destaque para as duas últimas, que já investiram em infra-estrutura portuária na 

região (SMERALDI, 2005, p. 15 – grifos do autor)22 

Há também os múltiplos interesses nos lados boliviano e peruano, em particular dos setores 

empresariais. A constituição da hidrovia do Madeira irá viabilizar a expansão do cultivo da soja e outros 

empreendimentos no norte da Bolívia, especialmente minerais. Na parte peruana próxima ao Brasil 

cresce em ritmo acelerado a exploração de petróleo até mesmo em terras indígenas, o que tem 

provocado violentos conflitos entre as populações originárias, o governo federal e seus aliados. Há, 

inclusive, um amplo movimento no parlamento e na mídia a fim de que sejam modificadas as leis para 

que empresas estrangeiras possam atuar nessas áreas23. As populações indígenas têm se levantado 

contra essa situação e dezenas de pessoas já morreram desde o início do ano passado nos confrontos 

com forças (para)militares. 

Às capacidades de reordenar territórios, de influenciar a reestruturação dos mecanismos de 

poder e de representação política nas áreas onde se instalam e de interagir com estruturas de poder em 

diferentes escalas, os grandes projetos de infraestrutura agregam outra que é o de servir de base 

material à estratégia do Estado brasileiro de tornar o nosso país hegemônico na América do Sul. 

Evidentemente que esse objetivo não é novo, não surgiu a partir da execução da IIRSA e/ou do PAC. 

Talvez o fato novo seja que no governo Lula o Estado assumiu abertamente que a integração econômica 

sul-americana é estratégica para a inserção do Brasil no cenário internacional. 
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A integração sul-americana tem se constituído na oportunidade para viabilizar a 

internacionalização das empresas brasileiras. Anos atrás se alguém indagasse que empresas brasileiras 

possuíam forte atuação no mercado internacional, talvez a resposta fosse Petrobras, Vale do Rio Doce, 

além de poucas empreiteiras. Hoje, a quantidade de empresas que preenchem esse requisito é contada 

às dezenas. E o governo tem feito desse objetivo um dos principais norteadores da diplomacia brasileira. 

Contudo, esse processo de internacionalização já ocorre há anos. O que o atual governo fez foi 

estabelecer um conjunto de condições financeiras, fiscais, creditícias, jurídicas e logísticas favoráveis à 

aceleração desse processo24, num contexto de maior competição entre as empresas e de mercado cada 

vez mais globalizado. 

Em síntese, podemos afirmar que a internacionalização das empresas brasileiras é um processo, 

cujo início é bem anterior aos dois mandatos do presidente Lula e não é uma estratégia de governo, mas 

do Estado brasileiro. Melhor dizendo, das forças políticas – classes e frações de classe, como queiram – 

que estiveram à frente do aparelho do Estado até este momento. O que o atual governo tem feito é 

tomado decisões estratégicas em vista da superação de determinados “obstáculos” políticos, financeiros, 

institucionais e jurídicos em vista da aceleração do referido processo, aproveitando-se para tanto de uma 

conjuntura extremamente favorável. 

Entre os obstáculos encontra-se a legislação ambiental brasileira e, em particular, o processo de 

licenciamento ambiental para a execução dos grandes projetos de infra-estrutura. 

Estudo elaborado por integrantes do Banco Mundial a pedido do Ministério das Minas e Energia 

considera que o licenciamento ambiental de projetos hidrelétricos no Brasil é um obstáculo “para que a 

expansão da capacidade de geração de energia elétrica ocorra de forma previsível e dentro de prazos 

razoáveis”, representando uma ameaça ao próprio crescimento econômico do país25. Tal estudo 

“reproduz velhas cantilenas de que é preciso aumentar a oferta de energia sem, contudo, questionar o 

modelo energético brasileiro que favorece um número extremamente reduzido de agentes econômicos, 

setores voltados majoritariamente para a exportação de commodities e que geram poucos 

empregos”26. Ou seja, enquanto as organizações da sociedade civil brasileira e seus aliados no 

Ministério Público, Justiça Federal e no exterior propugnam pela construção de instrumentos e 

metodologias mais adequadas para aferir os impactos socioambientais dos grandes projetos de 

infraestrutura; governos, mídia, parlamento, setores do judiciário e da academia, além de alguns 

movimentos sociais e ONGs defendem o afrouxamento do processo de licenciamento ambiental, a fim 

de acelerá-lo e, com isso, tornar mais rápida a execução das obras. 

É notório que os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) são limitados enquanto instrumentos 

porque, entre outros motivos, não atendem as expectativas e demandas das comunidades atingidas 

pelos empreendimentos. No caso do Complexo Rio Madeira, os termos de referência do EIA “foram 

restritos ao território brasileiro. Apesar das evidências sobre a possibilidade da represa Jirau inundar 

florestas da Bolívia, o IBAMA e as empresas proponentes negaram-se a considerar esse fato”27. A Bolívia 

chegou a registrar protestos contra o Brasil por conta dessa situação. 

Outros problemas foram indicados pela sociedade civil como decorrência da construção das 
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barragens de Jirau e Santo Antonio: inundação de territórios na parte boliviana, a migração de peixes 

será afetada, erosão de patrimônio genético e alteração na comunidade de peixes, possibilidade de que 

o mercúrio estocado nos solos alcance os cursos d’água, bem como da proliferação de vetores de 

malária; é possível que índios isolados sejam atingidos pelas obras, entre outros (SWITKES, 2008). 

Não é demais lembrar que a fragmentação do IBAMA se deu em meio às acirradas disputas pró e contra 

a construção das barragens no Madeira. Todavia, tal atitude do governo federal se constituiu num passo 

a mais visando a alteração da legislação ambiental brasileira e do processo de licenciamento, como 

defendido no estudo do Banco Mundial. 

A mesma batalha sobre o licenciamento também se verificou em torno da hidrelétrica de Belo Monte, 

no Pará. Um Painel Independente de Especialistas demonstrou cabalmente as deficiências, omissões e 

erros crassos, inclusive metodológicos, nos EIA apresentado pelas empreiteiras Odebrecht e Camargo 

Correa: populações indígenas “desapareceram” nos EIA, não há menção sobre o que realmente será 

feito com milhões de toneladas de metros cúbicos de terra que serão removidos para a construção dos 

canais que desviarão as águas do rio Xingu, não há registro sobre os valores disponibilizados para as 

medidas de mitigação, além de outras incongruências. Contudo, um dos maiores problemas é que até 

hoje não se sabe ao certo quanto custará a construção da usina, pois os valores apresentados variam de 

R$ 19 a R$ 30 bilhões. Além do mais, o governo federal descumpriu o que determina a lei e as audiências 

públicas realizadas não contaram com a efetiva participação das comunidades indígenas, negando-lhes, 

desse modo, o direito de serem consultadas sobre o empreendimento. Isto sem falar no uso de forte 

aparato repressivo nos municípios de Altamira, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Belém numa 

clara tentativa de intimidar os segmentos contrários a construção da barragem. Apesar de todos os 

problemas provocados pela execução dos grandes projetos de infra-estrutura na Amazônia, o BNDES se 

afirmou nos últimos anos como a principal instituição do Estado brasileiro no financiamento desses 

empreendimentos, e no fortalecimento do atual modelo de desenvolvimento, que tem como um de seus 

principais esteios de sustentação a exploração intensiva dos recursos naturais. 

4.3 MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES 
A Criminalização dos Movimentos Sociais 

Dugulin 
Estudante de Agronomia na UFVJM – MG e militante da FEAB 

NTP de Movimentos Sociais Populares, gestão 2008/2009 

 

 

O que é a criminalização? 

A Criminalização dos Movimentos Sociais é a 

tentativa de alguns setores da sociedade em desmoralizar 

e desacreditar os Movimentos e organizações que tentam 

lutar por seus direitos ou que se recusam a aceitar 

passivamente as imposições e interesses de uma classe. 

Segundo Roberto Cordoville, é a  



33 | P á g i n a  

 

“tentativa bem sucedida de transformar os sujeitos políticos organizados em 

criminosos, baderneiros, arruaceiros, deslegitimando sua condição de disposição ao 

convencimento, seus argumentos e práticas. Em suma: o discurso em questão é 

aquele que procura retirar os movimentos sociais da esfera pública, relegando-lhes 

o lócus social de criminosos, estes, por sua vez, sujeitos que, segundo o próprio 

senso comum, devem ser excluídos da participação democrática”. 

Numa sociedade que vive dentro da contradição opressores-oprimidos, a classe dominante, ou 

opressora, impõe os seus valores e se utiliza de diversas ferramentas para manter sua dominação sob a 

máscara do discurso de que vivemos numa sociedade democrática. Segundo Paulo Freire, se não houver 

horizontalidade nas relações sociais, igual potencial de expor idéias, concordar, discordar, argumentar, 

não há democracia. Ou seja, a criminalização é justamente a tentativa de calar os setores da sociedade 

que se propõe ao diálogo, que possuem uma proposta para um novo modelo de sociedade que seja mais 

justa e que não tenha a exploração do homem pelo homem, que não viva na contradição opressores-

oprimidos. 

Através de ações que tentam criminalizar os movimentos, a classe opressora constrói uma 

imagem dos movimentos, construindo o senso comum, no qual o próprio discurso de criminalização 

encontra respaldo. Mas a responsabilidade sobre o fato de que a classe trabalhadora acaba, de certa 

forma, apoiando e defendendo as idéias da classe opressora, tomando-as como se fossem uma defesa 

de seus interesses, enquanto classe, não deve ser posta na própria classe trabalhadora, pois, como 

destaca Cordeville, “atribuir culpa aos sujeitos oprimidos pela sua própria condição é um instrumento 

discursivo da classe opressora que, culpando os/as oprimidos(as),  desresponsabiliza-se pela relação de 

opressão”. Aqui, deve-se atentar para o fato de que as ferramentas de convencimento da classe 

opressora são muito mais poderosas do que os que possuem os movimentos sociais e organizações, 

incluindo aqui o Movimento Estudantil. Os meios de comunicação são um exemplo claro desde fato, 

quando 37,5% das concessões da mídia televisiva estão nas mãos do Partido Democrático – DEM, 

partido representante da extrema direita concentradora de propriedades. 

Mas por que há esse ataque aos Movimentos Sociais e algumas organizações? Para responder 

essa pergunta, é preciso perguntarmos primeiro: quem são os movimentos sociais? Por que eles 

existem? A resposta para estas duas últimas perguntas pode ser encontrada quando entendemos a 

sociedade atual vivendo na relação contraditória já citada de opressores-oprimidos. Há uma minoria da 

sociedade que exerce o domínio e a exploração à grande maioria. A partir da consciência da classe 

oprimida como tal, percebendo-se então como classe explorada, surge a necessidade de se organizar 

para lutar por seus direitos, sua libertação de quem a oprime. Assim, os movimentos sociais são 

resultado de um processo de auto-reconhecimento numa relação em que há oprimidos e opressores. 

São organização que buscam lutar pelos Direitos Fundamentais, direito à terra, à educação, à igualdade 

de oportunidades e direito à vida. 

O ataque aos movimentos sociais surge justamente no momento em que a classe trabalhadora 

organizada começa a reivindicar esses direitos, mostrando-se como grupos que ameaçam a hegemonia 
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dos que se beneficiam da condição atual. A conquista dos direitos humanos só vem através de lutas. É 

importante ter claro que o Direito, as leis, não existe para transformar a sociedade, mas sim para mantê-

la como está, manter as coisas no lugar em que estão. Em outras palavras, as leis e o direito não 

mudarão a sociedade por si. Ao longo da história, todos os direitos fundamentais conquistados vieram 

através de lutas, nas revoluções, etc.. A criminalização dos movimentos sociais, portanto, encontra sua 

motivação por serem essas organizações detentora de um projeto alternativo para a sociedade. 

Dentro do Direito, existe uma teoria conhecida 

como Desobediência Civil. Para José Carlos Garcia, 

desobediência civil é um “ato em princípio ilegal, 

público e não-violento praticado por uma pessoa ou 

grupo de pessoas, com o objetivo de provocar a 

alteração da lei, político-governamental, ou prática 

social e/ou obter o apoio ativo da opinião pública para a 

sua causa”. Portanto, a desobediência civil é um instrumento que garante o aperfeiçoamento dos 

sistemas democráticos, sendo uma forma legitima de reação dos cidadãos quando os instrumentos de 

proteção dos direitos fundamentais não são mais eficazes. 

Mas o que isso tem haver com a criminalização dos movimentos sociais? É justamente a 

Desobediência Civil que dá legitimidade às ações dos movimentos sociais que a classe dominante tanto 

tenta enquadrar como ações criminosas. Como exemplo, pode-se citar as ocupações de terras feitas pelo 

MST. O principal argumento utilizado contra esses atos é de que as ocupações seriam uma agressão à 

propriedade privada, sendo este um crime previsto em lei. Contudo, o ato de ocupação de terras feito 

pelo MST não visa usurpar a propriedade alheia, mas pressionar o governo para que este cumpra o que 

diz o artigo 5°, inciso XXIII, que determina que “a propriedade atenderá a sua função social”. Assim, a 

atuação do MST não se caracteriza como crime. Ou seja, o alvo específico do MST não é a propriedade 

privada, mas o latifúndio improdutivo, a propriedade rural especulativa, enfim, tipos de propriedades 

que não atendem a função social. Na realidade, o MST propõe um questionamento constitucional acerca 

da estrutura fundiária em vigor. 

A criminalização dos movimentos sociais ocorre principalmente de três formas. A primeira é o 

que se pode chamar de Estigmatismo. Aqui, o objetivo é descaracterizar as ações e o pensamento 

político da organização; em seguida, tenta-se ridicularizar a organização e as pessoas que a compõe e 

por fim estigmatiza-o. Isso leva à segunda forma de criminalização, que é a Restrição. Trata-se da 

restrição das ações dos movimentos posto que, depois de desacreditado e ridicularizado, os movimentos 

tem grande dificuldade de conseguir dialogar com a sociedade sobre suas pautas de luta e dificuldade 

em conseguir o apoio popular para a sua causa. Por fim, dá-se a Criminalização propriamente dita, que é 

o tratamento das ações dos movimentos como “casos de polícia”, caracterizando tais ações como atos 

criminosos. Além dessas três formas, existem outras tácticas que são usadas, tais como: Cooptação; 

Infiltração; e Eliminação (cárcere, desaparecimento). 
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Atual ofensiva contra os Movimentos Sociais 

Atualmente vemos um crescente ataque aos movimentos 

sociais, uma intensificação no processo de criminalização. Por que, 

justamente num momento de crise do modelo Capitalista, ocorre essa 

intensificação? 

A crise atual está sendo apontado por muitos estudiosos 

como a maior crise do modelo, sendo inclusive maior do que a Crise de 

29. Historicamente, foi nos momentos de crise que ocorrem as 

revoluções e transformações sociais. Pois é na crise que o modelo se 

mostra frágil por evidenciar as suas contradições. A Crise de 29, por 

exemplo, resultou na Segunda Guerra, na adoção de governos fascistas 

e diversas revoluções sociais pelo mundo. Portanto, nesse momento 

de fragilidade do Capitalismo, os Movimentos Sociais mostram-se 

como uma ameaça ainda maior para a manutenção da exploração da classe trabalhadora. O momento 

atual é favorável para o fortalecimento dos movimentos. A reação do Capital para este momento é 

criminalização para tentar minar a atuação e a ameaça que eles representam. 

“Somente em situações em que se sente ameaçada pelo crescimento do adversário 

ou, ao contrário, quando se sente enfraquecido e com capacidade de reação 

diminuída, uma força social se lança ao ataque frontal a outra. Por isso mesmo, 

buscar reduzir as possibilidade de reação do oponente constitui necessidade tão 

vital quanto garantir as próprias energias para o ataque, pois se for dada aquela 

primeira hipótese, será necessário reduzir as forças do outro lado para diminuir-lhe 

o ímpeto; e se a hipótese enfrentada for a segunda, necessário será mantê-lo na 

dificuldade de resistir”.(FILHO e FIGUEIREDO, 2009) 

 Este trecho em destaque é a explicação 

para a intensificação dos ataques visando à 

criminalização dos movimentos. Neste 

momento, o Capital encontra-se fragilizado pela 

crise e, portanto, adota a postura de 

desacreditar e desmoralizar as forças sociais 

adversárias, para que estas não consigam 

crescer, ou aumentar sua força. 

É que podemos acompanhar desde o 

final de 2008 e início de 2009. Em vários cantos 

do país vêem-se episódios ocorridos com esse 

intuito. Em especial, podemos destacar os 

recentes acontecimentos no estado do Rio 

Grande do Sul, onde a aliança entre os poderes Executivo e Judiciário, com respaldo do Legislativo, para 



36 | P á g i n a  

 

defender os interesses das empresas transnacionais e o modelo capitalista, vem ganhando bastante 

destaque, principalmente contra o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – o MST. Neste 

Estado, o MST é acusado de violação da Lei de Segurança Nacional. Esta lei foi criada durante a Ditadura 

Militar para evitar qualquer tipo de organização política. A Lei de Segurança Nacional criminaliza a 

pertinência a uma organização política, a ação dessa organização, a divulgação do seu ideário e ainda 

classifica tais organizações como terroristas. Em outras palavras, pertencer a uma organização política 

que tenha um ideal diferente do atual Estado de Direito, do Capitalismo, divulgar e discutir esse modelo 

e lutar por direitos é crime, cuja pena é a prisão que varia de 1 a 15 anos. O que leva ao questionamento 

de que democracia vivemos, na medida em que impedir as manifestações e demandas sociais constitui a 

própria negação da democracia. Foi com base nessa Lei que o Ministério Público gaúcho chegou a pedir 

a dissolução do MST e a decretação da sua ilegalidade, em 2008. Outra frente de ataque foi o 

fechamento das Escolas Itinerantes do Movimento, sob a acusação de “doutrinar ideologicamente” as 

crianças que frequentam essas escolas, utilizando materiais “deseducativos” de pensadores como 

Florestan Fernandes e Paulo Freire. 

Outro exemplo claro de criminalização foram as declarações do presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Gilmar Mendes, condenando as “invasões” de terras promovidas pelo MST em São Paulo e em 

Pernambuco, declarando que o movimento utilizava dinheiro 

público para financiar tais “invasões”. Mendes cumpriu o 

papel de porta-voz do pensamento da classe dominante, 

tendo respaldo do cargo de prestígio que ocupa. 

Além desses episódios, vale destacar alguns outros 

como o confronto ocorrido em Pernambuco, o ato realizado 

pelas mulheres da Via Campesina no porto da Aracruz, no 

Espírito Santo, ou mais recentemente o confronto 

envolvendo integrantes do MST e jagunços da fazendo do 

Banqueiro Daniel Dantas, no Pará. Em todas essas ocasiões, a 

imprensa foi o veículo para propagandear falas e idéias que 

criminalizem os movimentos. A burguesia se apropriou 

desses fatos, utilizando da grande mídia que está sob o seu controle, para descaracterizar e ridicularizar 

a ações e os militantes dos movimentos. 

 

Para fomentar as discussões: A Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou, no dia 28/04/2009, o 

relatório “Conflitos no Campo 2008”. Nesse relatório estão todos os dados referentes aos conflitos 

ocorridos no campo, mostrando a geografia da violência, as mortes, despejos, prisões, as populações e 

movimentos envolvidos nos conflitos, as ações dos poderes públicos (principalmente o Judiciário e o 

Executivo), entre outras informações. As tabelas com os dados e outras informações podem ser 

encontras no site da CPT: www.cptnac.com.br.  

 

http://www.cptnac.com.br/
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4.4 AGROECOLOGIA 

A Contribuição para o debate sobre a Concepção da Agroeocologia dentro do ME das Agrárias 

Texto escrito para subsidiar o debate no III Curso de Formação em Agroeocologia - CFA 
Otávio Gadiani Ferrarini (Perfume) 

Engenheiro Florestal – ex-militante da ABEEF 

 

Inicialmente vale dizer que a concepção em torno da Agroecologia é uma construção histórica 

dentro de nossas entidades estudantis, e portanto meu papel é apenas tentar organizar algumas idéias 

já muito debatidas, e se possível, gerar outras para serem discutidas. Esse debate é de grande 

importância pois a concepção que construímos em torno desse tema, é o que orienta a maneira como 

trabalhamos e construímos a agroecologia em nossas entidades. 

Para falar sobre a concepção do ME das agrárias em torno da agroecologia, é preciso antes 

caracterizar um pouco o modelo de sociedade que vivemos. É apenas com base nessa leitura da 

realidade em que estamos inseridos que conseguimos ter mais clareza sobre como construir esse debate 

em nossas organizações. Portanto, de maneira não aprofundada, vou tentar expor algumas idéias que 

julgo importantes de termos em mente. 

1) Entender a Agroecologia enquanto um PROJETO em disputa com o projeto do Agronegócio e como 

FERRAMENTA na disputa de um projeto de sociedade. 

Para entender esse ponto, é preciso falar um pouco sobre um elemento importante na vida em 

sociedade, que é a divisão social do trabalho. Essa divisão surge como um elemento natural na vida em 

sociedade como algo útil para o desenvolvimento da comunidade uma vez que não é mais necessário 

que todos façam tudo, podendo assim otimizar o gasto de energia na manutenção e reprodução da vida 

dessas comunidades (como por exemplo as diferentes funções numa tribo onde um era pajé, enquanto 

outros eram caçadores, e outros se responsabilizavam pelos cuidados da tribo). No entanto, vale lembrar 

http://www.social.org.br/
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=218
http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=218
http://www.social.org.br/
http://paulofreirefinland.org/wp-content/uploads/2007/02/pedagogia_do_oprimido.pdf
http://paulofreirefinland.org/wp-content/uploads/2007/02/pedagogia_do_oprimido.pdf
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que na vida das sociedades primitivas (comunismo primitivo) os bens eram coletivos, tudo era pra todos, 

e isso reforça o caráter positivo dessa divisão do trabalho. 

Com o desenvolvimento das sociedades e as mudanças do modelo de produção e consumo, essa 

lógica da divisão do trabalho foi se alterando, trazendo elementos como a divisão técnica do trabalho 

(intelectual X manual) e a divisão espacial (colônia X metrópole). Mas é dentro da sociedade Capitalista 

que essa divisão do trabalho se intensifica ao extremo. Por ser uma sociedade fundada centralmente na 

produção, circulação e consumo de mercadoria, a especialização do trabalho permite avançar nos 

processos produtivos que possibilitem gerar, circular e consumir mais mercadorias mais rapidamente. E 

aqui duas características diferenciam completamente essa divisão do trabalho, daquela divisão nas 

sociedades primitivas: 1) o objetivo na sociedade capitalista é acumular bens, riquezas, mercadorias e 

não mais gerar melhores condições para a produção e reprodução da vida nas comunidades; 2) existe a 

apropriação privada dos produtos gerados coletivamente na sociedade. 

A partir dessa lógica é que nesse modelo de produção capitalista a divisão do trabalho se acentua de 

maneira brusca para otimizar a produção de mercadorias, chegando a exemplos muito conhecidos como 

as linhas de produção nas fabricas, onde a especialização do trabalho é extrema, mas também 

acentuando uma divisão espacial do trabalho determinando, por exemplo, a função do trabalho no 

campo e na cidade.  

Com o desenvolvimento do Capitalismo ao longo da história, ele chega aos dias de hoje em sua 

forma globalizada. De maneira bem simples, essa globalização significa reduzir as fronteiras dos países, 

pra que os interesses da classe dominante consigam se estender para todas as partes do mundo, ou seja, 

para que o desenvolvimento da lógica capitalista de produção de mercadorias e acumulação não tenha 

limites. Nesse contexto, a divisão espacial do trabalho também se intensifica, pois o mundo passa a 

funcionar como uma “comunidade” que deve se organizar para otimizar o funcionamento do 

Capitalismo. Assim, podemos dizer que o mundo passa a ser divididos por regiões e países, que vão 

assumir funções distintas nesse desenvolvimento do Capital, ou seja, aqui se intensifica o que chamamos 

de Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

Essa divisão constitui numa divisão da finalidade do trabalho, e também na qualidade do trabalho, 

então passam a existir regiões que terão que cumprir o papel de desenvolver tecnologia, e pra isso ter 

trabalhos qualificados, e um alto padrão de consumo; enquanto vão ter que existir outras regiões que 

vão produzir produtos primários e ter trabalhos precarizados. Isso se torna a nova estratégia de 

intensificar o processo de acumulação da classe dominante, mas ainda mais, se torna a estratégia de 

manutenção da ordem capitalista nessa etapa globalizada. Nesse “mundo sem fronteiras” as 

mercadorias em suas diversas formas podem circular livremente, enquanto as pessoas não gozam da 

mesma liberdade. 

Entretanto, para que tudo isso aconteça como se fosse um destino natural, algumas instituições 

famosas desempenham um papel de central importância. As organizações multilaterais (como FMI, BM), 

que são criadas no pós II Guerra Mundial, são entidades que levam o discurso de reconstrução dos 

países afetados pela guerra e promotoras do desenvolvimento nos países do terceiro mundo, mas que 
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na verdade surgem como uma espécie de organismo regulador dessa nova configuração do capitalismo 

globalizado. Para isso, eles vão definindo, através do poder econômico, o que deve ser feito em cada país 

ou região para que seja sempre colocado em primeiro plano os interesses da classe dominante faminta 

por acumular e lucrar à custa do que for preciso.  

Como exemplo claro e evidente dessa situação, temos que num período mais recente (década de 

80), os países que ao longo de décadas emprestaram dinheiro desses organismos, vão renegociar a 

dívida que possuem, uma vez que com os juros em cima de juros, eles se descobrem presos a esse 

sistema financeiro. Desse processo de renegociação, surge o que conhecemos como cartilha neoliberal 

(Consenso de Washington), que são as diretrizes estabelecidas por essas organizações multilaterais que 

deveriam ser seguidas por todos os países que quisessem renegociar a divida, e continuar a poder 

emprestar dinheiro desses órgãos. Dessa forma, esses organismos definiram regras para garantir que a 

divida fosse uma prioridade do orçamento dos países, e dessa forma, arbitrar sobre os rumos do 

desenvolvimento nacional dentro desses países. Entre essas regras estão, por exemplo: 

1) Abertura da economia por meio da liberalização financeira e comercial e da eliminação de 

barreiras aos investimentos estrangeiros; 

2)  Amplas privatizações; 

3)  Redução de subsídios e gastos sociais por parte dos governos; (educação, saúde, 

previdência,etc) 

4) Desregulamentação do mercado de trabalho, para permitir novas formas de contratação que 

reduzam os custos das empresas (precarização) 

5) Busca por produzir para exportação, pra manter a balança comercial favorável. 

Depois dessa breve descrição de alguns elementos importantes do funcionamento da sociedade 

Capitalista Globalizada, chega a hora de entender onde o Brasil está nesse contexto. Se, entendemos que 

o Capitalismo se organiza com base na Divisão Internacional do trabalho, e que essa divisão é ordenada 

pelas classes dominantes personificadas nas entidades multilaterais, qual é o papel do Brasil, nessa 

divisão? O que nosso país deve cumprir para se manter dentro dessa lógica? 

E nesse aspecto, acho que para nós do ME das agrárias é evidente o papel de exportador de 

commodities e produtos primários que o nosso país historicamente tem. No entanto é necessário 

perceber que o modelo agrícola Brasileiro, está intrinsecamente ligado ao papel que o Brasil cumpre 

dentro da DIT, e, portanto, intrinsecamente ligado ao funcionamento do Capitalismo globalizado. É 

necessário e indispensável que nosso país cumpra esse papel, e para isso não são medidos esforços, o 

Estado precisa priorizar esse modelo agrícola exportador de commodities, e junto às grandes empresas 

transnacionais, consolidar financeiramente e ideologicamente essa proposta. Alguns dados demonstram 

isso: 

 A Agricultura Familiar com apenas 24,3% da área dos estabelecimentos agropecuários, é 

responsável por 87% da produção nacional de mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do 

café, 34% do arroz, 21% do trigo, 58% do leite, 59% do plantel de suínos, 50% das aves e 30% 
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dos bovinos. Além disso, emprega 75% da mão de obra no campo. Censo Agropecuário de 2006 

(IBGE) 

 Através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e operações de crédito 

subsidiadas de bancos estatais - Banco do Brasil e BNDES -, o governo já repassou para o setor 

do agronegócio, desde 2003, R$ 106,1 bilhões. O valor equivale a mais de dez vezes o 

orçamento de R$ 11,4 bilhões previsto para o programa Bolsa Família em 2009, duas vezes e 

meia o orçamento de R$ 41,6 bilhões do Ministério da Educação e é 78,3% superior ao 

orçamento do Ministério da Saúde. O montante representa, também, 133% a mais do que os R$ 

45,46 bilhões destinados pelo governo, no mesmo período, para a agricultura familiar e reforma 

agrária (...) 

(...) É, contudo, quando os bancos estatais entram em cena que a balança pende, e muito, a 

favor do agronegócio. O Banco do Brasil, por exemplo, destinou, em operações de crédito 

subsidiadas, R$ 89,85 bilhões para o agronegócio desde 2003, quantia 211,9% superior aos R$ 

28,8 bilhões que emprestou para a agricultura familiar. A cada R$ 4 de crédito que o banco 

direcionou para o campo, R$ 3 foram para o agronegócio e R$ 1 para a agricultura familiar. 

Gazeta Mercantil - 18/05/2009 “Agronegócio ganha mais verbas publicas” 

 O Projeto Agora é de responsabilidade da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) e 

atinge educandos da 7ª. e 8ª. séries, com idade entre 12 a 15 anos, em uma parceria público-

privada entre instituições governamentais, sindicatos e empresas como Itaú, Monsanto e Basf. 

Cem municípios da região centro-sul, espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, contam com o projeto. Resumidamente, a apostila usada 

em sala de aula foca o desenvolvimento do setor canavieiro no Brasil e o empreendedorismo 

dos grandes latifundiários sob a ótica do progresso, sem apresentar aos alunos qualquer 

exemplo que venha desvelar contradições trabalhistas ou ambientais. Jornal Brasil de Fato – N° 

422 – abril de 2011 “O ensino do Agronegócio na Escola Publica” 

Com isso, fica evidente que o projeto para o campo brasileiro é o projeto do agronegócio. Mesmo 

com a agricultura familiar produzindo a maior parte dos alimentos que consumimos o investimento por 

parte do Estado se concentram para o agronegócio, uma vez que para cumprir o nosso papel na DIT, o 

importante não é produzir alimentos saudáveis para dentro do país, mas sim produzir e exportar 

commodities (minério,soja,celulose,etc). Desse modo, também fica evidente que a Agroecologia assim 

como a Reforma Agrária não estão colocados como alternativa a ser implementada nesse modelo de 

desenvolvimento, pois são propostas para a campo que vão na contra-mão desse modelo de produção e 

ocupação do território brasileiro voltado para cumprir seu papel na DIT.  

Portanto, esse fato nos leva a concluir que essas propostas (Agroecologia, Reforma Agrária, 

Soberania Alimentar, etc) só podem existir, nesse contexto, como contraposição, como disputa. Ou seja, 

não há possibilidade de se construir um modelo de produção agroecológico para o país sem ir de 

encontro direto com os interesses da classe dominantes, e com a lógica do Capital. Isso nos faz encarar 
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essa construção como luta política, impossível de ser desligada de outras questões centrais à 

manutenção do sistema Capitalista. 

Isso se torna mais claro quando percebemos que também o papel da universidade e de nossa 

formação profissional, é forjado, de maneira geral, para manter essa situação e fortalecer esse projeto 

do agronegócio. Desse modo, podemos perceber que construir outra forma de ciência, de tecnologia e 

de conhecimento voltado para a Agroecologia, também é algo que se coloca como luta política e como 

disputa. 

Esses elementos mostram que no momento em que vivemos mudar o modelo de produção no 

campo, ou o desenvolvimento do conhecimento no sentido da construção agroecologica, é uma tarefa 

que vai de encontro com a lógica de funcionamento do capitalismo no País. Desse modo, saímos apenas 

da contraposição técnica entre os diferentes projetos e colocamos esse debate também no campo 

político, pois diz respeito a questões estruturais. Por isso, para nós a agroecologia é ao mesmo tempo, 

um projeto para o campo, e por ser um projeto, entra em disputa com o projeto do agronegócio, ao 

mesmo tempo em que também é uma ferramenta que contribui na construção de um outro projeto de 

sociedade diferente do projeto capitalista, pois pelo que vimos a relação entre o modelo agrícola 

brasileiro e o capitalismo globalizado é tão intrínseca, que só vamos conseguir mudar o campo se ao 

mesmo tempo tivermos em mente a necessidade de mudar o modelo de sociedade. 

Dessa forma a pauta da Agroecologia, quando levantada como questão técnica e política (como 

projeto e ferramenta), surge como uma pauta revolucionária, e que portanto é incapaz de se concretizar 

sem que mudanças estruturais ocorram na sociedade. O fato de ser revolucionária impede que a 

agroecologia possa acontecer através de pequenos ajustes e de pequenas reformas. Isso o capitalismo já 

esta fazendo criando empresas verdes, bancos verdes, tudo verde em prol do tão falado 

desenvolvimento sustentável. Através desse caminho que esse sistema consegue minimamente 

amenizar as contradições que ele mesmo gera, criando a falsa idéia de que os problemas ambientais são 

desligados dos problemas sociais, econômicos e políticos.  

No entanto, são essas mesmas contradições que o sistema tenta resolver dentro da ordem 

estabelecida, que abrem caminhos para acirrar nos dias de hoje a disputa que devemos fazer. Temos 

que conseguir explorar essas contradições, para mostrar que existem alternativas verdadeiras aos 

problemas das mais diversas ordens que enfrentamos hoje em dia, mas que essas alternativas 

verdadeiras precisam ser revolucionárias em sua essência. Estamos falando da necessidade de construir 

um novo padrão de relação do ser humano com a natureza e consigo mesmo, que não seja mais 

fundado na exploração. Explorar essas contradições significa dizer que não vamos ficar sentados 

esperando o mundo mudar pra começar a construir a “Agroecologia de verdade” como muitas vezes nos 

criticam, mas que temos tarefas para hoje que carregam em si o seu teor revolucionário, e estamos 

dispostos a disputar com as forças hegemônicas um outro modelo de sociedade.  

2) A necessidade da organização na disputa de projeto. 

Então conseguimos notar que estamos diante de uma situação complicada, que requer mudanças 

profundas. Portanto, querer construir a agroecologia de maneira realmente transformadora; como uma 
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alternativa de produção e como outra possibilidade de relação dos seres humanos com a natureza, nesse 

contexto que vivemos hoje, é uma tarefa revolucionária, pois em sua essência, ela não cabe dentro do 

modelo Capitalista. 

Paralelo a isso, o modelo Capitalista de produção e organização social, utiliza todos os meios possíveis 

pra nos criar ideologicamente como seres individuais. O individualismo e a competição são fomentados em 

nós desde a nossa infância e nos acompanham até a morte (tem que ser uma boa criança, tem que ser o 

melhor aluno, tem que passar no vestibular, tem que ser o melhor do trabalho pra ser promovido, etc). O 

sistema faz isso por que ele depende desses dois valores pra continuar a existir: a competição que faz o 

sujeito querer sempre mais, acumular mais, produzir mais, ser o melhor, etc, e isso movimenta a máquina; e 

o individualismo nos leva a crer que tudo depende exclusivamente de nós, nós desligando do contexto social 

em que vivemos, então se somos um fracasso ou um sucesso, ricos ou pobres, isso depende exclusivamente 

de nossa vontade e força. 

Esse pensamento também nos leva a acreditar que se o mundo está vivendo uma crise sistêmica 

(ambiental, política, social, econômica), temos todos uma mesma quantia de culpa por isso. Sem dúvida, 

alguma parcela de culpa cabe a todos os seres humanos, mas dizer que há uma igualdade de impactos 

gerados por todos nós é uma bela maneira de desfocar o centro do problema, dizendo, por exemplo, que um 

latifundiário que planta soja no cerrado é tão impactante quanto um agricultor familiar. Essa idéia tem um 

objetivo central, que é nos fazer sentir culpados, e por isso, nos fazer acreditar que nossas ações individuais 

são a solução para os problemas. No entanto, quando falamos de mudanças profundas e estruturais, temos 

que ir pra além da crença de que as ações individuais resolvem tudo. Sem dúvida elas são importantes, mas 

também são insuficientes. É apenas a organização coletiva que pode nos dar força o suficiente pra intervir, e 

alterar esse quadro.  

Então, se de acordo com a nossa visão da Agroecologia apresentada até agora nesse texto, a encaramos 

como parte de uma mudança profunda e estrutural, logo, se torna evidente que é apenas dentro de uma 

organização coletiva que podemos construí-la. E que essa organização coletiva consiga, além de trazer a 

importância das ações individuais, dar um salto para a construção de ações maiores, que possam trazer 

ganhos na construção do projeto que defendemos a nível de sociedade. 

3) Nossa proposta de organização: Nosso papel e nossas ferramentas na construção da Agroecologia 

Nesse contexto, nós estudantes das agrárias temos uma proposta de organização, que são as nossas 

executivas de curso. Somos organizações que tentam dar respostas nesse sentido, de defender um projeto e 

construir esse projeto buscando um horizonte mais amplo de transformação. Para isso, temos nossas lutas 

específicas por sermos uma organização estudantil (disputas dentro da universidade, assistência estudantil, 

democracia, melhoria no ensino, etc), mas temos em mente que essas lutas têm que caminhar junto com 

lutas mais amplas que buscam transformar as estruturas (Políticas Publicas para educação, Reforma Agrária, 

Combate as transnacionais e aos transgênicos, Defesa do código florestal, etc). Portanto, quando falamos em 

construir um outro projeto de sociedade, o nosso caminho deve passar pela nossa capacidade de fazer 

dialogar essas duas frentes de luta (que não são antagônicas, muito pelo contrário, são complementares) 

dentro das nossas organizações, e construir ações que vão nesses dois sentidos. 
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 No entanto, devemos ter clareza de qual a capacidade de alcance que nossas ações podem ter a nível 

estrutural. Nesse momento delicado na esquerda como um todo, a necessidade de acúmulo de forças para 

construir ações significativas perpassa necessariamente pela a construção conjunta com aliados que 

caminham no mesmo sentido que nós. É nesse contexto, que nos aproximamos de outros movimentos 

sociais, sindicatos, organizações populares, que possam acumular força na construção do projeto de 

sociedade sonhamos. Atualmente, ao falarmos de aliados em nossas organizações, não podemos deixar de 

falar em nossa articulação dentro da Via Campesina. Essa participação nos aproximou muito de movimentos 

que defendem abertamente a causa da Agroecologia, com a mesma concepção que nós defendemos, 

trazendo a necessidade da Reforma Agrária e da Soberania Alimentar para a consolidação da Agroecologia 

enquanto projeto. Além disso, essa articulação nos fez dar um salto de qualidade em nossas ações, 

principalmente quando falamos de nossas campanhas mais recentes (Agrotóxicos e Código Florestal), e do 

processo de formação política vivido por nossos militantes em cursos e eventos. 

É pelo fato de estarmos inseridos nesse contexto de construção conjunta com a Via, que, também, 

conseguimos aprofundar o nosso debate de agroecologia e fazê-lo de uma maneira diferenciada do debate 

que normalmente vemos e presenciamos dentro da universidade ou do campo cientifico (um debate muitas 

vezes descolado da realidade concreta do campo brasileiro). E isso nos permite politizar o debate 

técnico/acadêmico da agroecologia, ou seja, dar a esse debate um caráter de disputa de projeto de 

sociedade. 

Ao mesmo tempo, o fato de enxergar a agroecologia enquanto uma ferramenta na disputa de um 

projeto de sociedade, ou seja, enquanto luta política, não nega a necessidade da técnica e do conhecimento 

das práticas agroecológicas. Muito pelo contrário, os enfatiza, pois se queremos disputar, temos que 

concretizar as nossas idéias agora, pra contrapor o agronegócio. Portanto, ao pensarmos na agroeocologia 

enquanto um projeto para o campo brasileiro, necessariamente temos que dominar as técnicas, praticas e 

tecnologias que possibilitem a consolidação desse modelo no campo, e mostre que ele é muito mais viável 

do que o agronegócio.  É aqui que a nossa formação técnica faz toda a diferença, e que temos que aproveitar 

da academia para conseguir instrumentalizar tecnicamente o debate político. 

É essa compreensão da agroeocologia como uma pauta necessariamente TECNICA e POLITICA ao mesmo 

tempo, que é o grande diferencial de nossas organizações. Isso deve ser o pilar central de nossas formações e 

ações que perpassem por esse tema. Só enxergando a esses dois aspectos como indissociáveis, é que 

conseguiremos construir a agroecologia que acreditamos e defendemos. Isso nos cobra um duplo papel de 

formação e atuação. Temos que ter o conteúdo político, e disputar no campo conceitual e das idéias esse 

projeto, e temos que ter condições técnicas de agir enquanto estudantes e profissionais que busquem a 

concretização desse projeto.  

Sem essa clareza e essas duas formações juntas, podemos cair em dois erros que por muito tempo 

existiram dentro de nossas organizações: 1) Acabamos nos perdendo no plano das idéias e nos descolamos 

das possibilidades concretas de construção da agroecologia, encarando apenas o debate político da 

agroecologia como central, e deixando a técnica de lado; ou 2) achamos que as técnicas agroecologicas por si 

só vão modificar a estrutura social, e acabamos perdendo o horizonte de disputa de projeto que a 
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agroecologia deve carregar. 

Essa falsa dicotomia foi por muito tempo dentro das organizações um debate que fez da pauta da 

agroeocologia em nossos espaços um enfretamento entre as visões separadas da Técnica e da Política. Isso, 

ao meu modo de ver, evitou avanços que hoje em dia estamos conseguindo ter. Como fruto evidente desse 

avanço, é que conseguimos começar a construir os Cursos Nacionais de Formação em Agroeocologia (CFA), 

que chega atualmente a sua terceira realização, com a participação de FEAB, ABEEF, ENEV e ENEBio. Além 

disso, diversos espaços como os ERA’s, EREA’s, Congressos, SQA’s, EIV’s estão abordando esse tema, com essa 

perspectiva aqui apresentada. Esses espaços têm, cada vez mais, essa função de juntar o debate técnico, 

político e pratico da agroecologia, contribuindo na complementação de nossa formação profissional e 

política nesse tema, bem como contribuindo na nossa organização enquanto sujeitos transformadores da 

realidade. 

Assim, através de um exercício pessoal de organização, mas não querendo definir uma “receita de bolo”, 

podemos tentar esboçar que papel do ME das agrárias nessa construção agroecológica pode ser entendido 

como:  

1) A necessidade constante de construir, discutir e formular  a nossa visão da agroecologia através dos 

nossos espaços;  

2) A consolidação dessa visão através dos grupos organizados nas escolas (GA’s, CA’s, coletivos) para 

disputar ideologicamente a através de ações concretas, a universidade e o conhecimento produzido nela;  

3) A construção de lutas com outros movimentos, para fora da universidade, levando em conta a 

importância dos aliados no sentido dessa transformação estrutural da sociedade; 

4) A formação continua de nossos militantes, tanto política, como técnica,  profissional e humana, para 

que esses possam se entender como sujeitos da transformação social para além do período estudantil. 

Se conseguirmos dar conta disso, sem dúvida estaremos dando mais um grande passo no sentido da 

construção da agroecologia e de um outro mundo. No entanto, as tarefas que estão colocadas são sem 

sombra de duvidas, grandes desafios. Se para nós a construção da agroecologia não for um grande desafio, 

então estaremos construindo ela para dormir com a consciência tranqüila. Mas se nosso sonho é a 

construção da agroecologia como uma proposta de desenvolvimento pro campo; como outra possibilidade 

de relação do ser humano com a natureza e com ele mesmo; como outro modelo de sociedade; essa é uma 

tarefa que necessariamente exige uma superação desses desafios.  

Grandes desafios exigem grandes sonhos, que para serem realizados precisam de organização e luta! E 

para que construímos nossas entidades senão para isso ... LUTAR ! 

4.5 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CAPITALISMO: UMA COMBINAÇÃO QUE NÃO COMBINA
1
 

Escola de Porto Alegre – FEAB  
Pelo NTP Ciência & Tecnologia 2010/2011 

                         
1 O presente texto tem por objetivo apontar os limites do desenvolvimento científico e tecnológico no 

capitalismo. Foi escrito por Edmundo Hoppe Oderich, militante da FEAB em Porto Alegre, para compor a 

cartilha preparatória para o 54º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia. 
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 A história da humanidade passa hoje por um momento muito peculiar em vários aspectos, 

sendo um deles a questão da produção tecnocientífica. Dia após dia, ao ligar a televisão ou abrir o jornal, 

nos defrontamos com propagandas ou notícias sobre inovações tecnológicas. Do telefone celular com 

câmera/TV/internet/lanterna/mp13 e tela sensível ao toque ao mais moderno aparelho de tomografia 

computadorizada, do girador de pirulitos à mais inovadora semeadora-adubadora automatizada de 50 

linhas de soja, tratam-se de produtos cada vez mais potentes, modernos e eficientes, visando atender as 

mais diversas necessidades da sociedade (muitas delas também criadas dia após dia).  

 Há quem condene esse acelerado movimento de inovações, considerando-o gerador de um 

intenso consumismo de produtos inúteis, além de extremamente prejudicial ao meio ambiente. Por 

outro lado, há quem se entusiasme com o mesmo processo, alegando este ser a expressão do 

desenvolvimento da humanidade, gerando um contínuo acúmulo de conhecimento e, desta forma, 

abrindo novos horizontes para a ciência e a tecnologia. Ambas perspectivas apresentam alguma 

coerência. Contudo, para entender melhor as conseqüências desse movimento é necessário identificar 

quais os pilares políticos e econômicos que constituem sua base e qual a lógica que o rege. 

 Costuma-se afirmar que a propriedade privada e o livre-mercado – princípios do capitalismo, 

combinados à conseqüente concorrência e motivação ao lucro, foram e continuam sendo os melhores 

incentivos para o avanço científico e tecnológico, lançando a humanidade ao elevado grau de 

“desenvolvimento” no qual se encontra hoje. Por um lado, não se pode negar que tais princípios 

contribuíram significativamente para o acelerado desenvolvimento das forças produtivas, especialmente 

nos últimos 50 anos. Por outro, o fato do principal estímulo para esse desenvolvimento ter sido a busca 

por lucro (essência do capitalismo) acarretou num processo de inovação tecnológica desvinculado das 

necessidades básicas da sociedade e ausente de preocupações socioambientais.  

 Como é sabido, no capitalismo é essencialmente a busca pelo aumento das taxas de lucro que 

move o setor privado
2
, não importando a este o quê se produz, mas quanto se irá lucrar com a 

produção. Para os defensores do capitalismo, trata-se de um sistema no qual tanto o setor empresarial 

quanto a sociedade se beneficia: o primeiro por lucrar com a venda da mercadoria e a segunda por ter 

disponível uma inovação tecnológica. Entretanto, os ganhos reais da sociedade com este processo são 

apenas “respingos” do potencial científico e tecnológico que a humanidade dispõe hoje. Isso quando há 

ganhos para a sociedade, pois como no capitalismo a produção de ciência e tecnologia está orientada 

                         
2 Certamente o contínuo aumento do lucro como objetivo único/primordial do setor privado não será 

verificado na vida de um pequeno agricultor ou de um padeiro que repete o ofício de seus ancestrais, 

por exemplo, em razão da natureza de sua relação com os meios de produção dos quais são 

proprietários. Além disso, apesar de não terem necessariamente que vender sua força de trabalho a um 

patrão, também estão submetidos e são fortemente impactados pela ação dos proprietários dos 

grandes meios de produção, cuja expressão atual são grandes empresas de capital internacional, 

doravante denominadas transnacionais. É a esta parcela do setor privado que o texto se refere, vistoque 

no último meio século é ela que tem concentrado o poder político-econômico que determina os rumos 

da sociedade, logo, da ciência e da tecnologia. 
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primordialmente para a geração de lucro, as inovações tecnológicas muitas vezes acabam tendo 

impactos negativos– diretos e indiretos – na vida do povo. Existem diversos exemplos para ilustrar essa 

afirmação. Todavia, devido aos limites analíticos deste artigo, apenas dois serão brevemente analisados. 

  

A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA E A PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 A produção de medicamentos é emblemática e paradoxal. Como se sabe, o setor industrial 

farmacêutico é composto por grandes corporações transnacionais e movido pela obtenção de lucro. Por 

essa natureza, não há interesse dessas empresas em desenvolver a cura de determinadas doenças, pois 

isso diminuiria o consumo de seus medicamentos, isto é, diminuiria sua fonte de lucro. Trata-se de uma 

lógica que transforma os pacientes em clientes.  

 No caso da AIDS, por exemplo, a maior parte das pesquisas é financiada e centrada pelo setor 

privado na busca de novas drogas anti-retrovirais, ou seja, drogas que atenuam os efeitos do vírus sem 

curar o portador do mesmo. Em outras palavras, drogas que os pacientes terão de tomar o resto da vida. 

Um pouco diferente, porém dentro da mesma lógica, é o caso do câncer. Nesse campo, uma droga 

descoberta em 2007, baseada em uma molécula simples denominada DCA3, revelou-se promissora para 

a efetiva cura do câncer. No entanto, por esta molécula não ser suscetível de patenteamento, os recursos 

para dar prosseguimento a pesquisas e experimentos são extremamente escassos, pois não há interesse 

do setor privado em uma droga com a qual não poderiam aumentar significativamente seu lucro. 

 Dentro da lógica capitalista de produção de ciência e tecnologia parece não haver solução para 

a contradição explícita nos casos da AIDS e do câncer. Afinal, não há interesse algum de qualquer 

empresa privada – não só do setor farmacêutico – em financiar pesquisas que impliquem na perda de 

mercado. 

 

 ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS 

 Ao analisar a produção agrícola mundial se percebe um crescente aumento no uso de sementes 

de variedades transgênicas. Como sabemos, trata-se de um tema polêmico. Os defensores dessa 

tecnologia alegam ser uma forma de realizar o aumento da produção agrícola exigido pelo crescimento 

da população mundial, contribuindo para a diminuição da fome no mundo. Além disso, contribuiria 

também para a preservação de áreas de floresta, por exemplo, já que o uso de variedades transgênicas 

aumentaria a produtividade, não necessitando grande expansão da área de produção. Outro argumento 

é o de que as variedades transgênicas diminuiriam o uso de agrotóxicos por serem variedades mais 

resistentes e competitivas.Assim como estes, existem outros argumentos que defendem o uso desta 

biotecnologia, alegando ser de interesse coletivo da sociedade. 

                         
3
A DCA pode reativar as mitocôndrias das células cancerígenas fazendo com que morram como células 

normais (Capitalism versus Science, PALECEK, 2010). 
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 Entretanto, diversos estudos4 mostram resultados muito diferentes dos preconizados: 

diminuição da biodiversidade devido à incontrolável contaminação de variedades tradicionais; perda da 

autonomia dos agricultores, que se tornam mais dependentes das transnacionais; diminuição da 

produtividade dos cultivos em razão do aumento da resistência de pragas e plantas indesejáveis; 

aumento do uso de agrotóxicos, prejudicando agricultores, consumidores e recursos naturais; incerteza 

sobre os riscos do consumo de alimentos transgênicos; entre outros. 

 

 OU SEJA... 

 Os exemplos da criação e uso de variedades transgênicas e da pesquisa farmacêutica (muitas 

vezes capitaneados pelas mesmas corporações, como Bayer, Basf, Syngenta/Novartis, Dow Chemical, 

entre outras) mostram que na lógica capitalista de produção do conhecimento, nada garante que as 

inovações trarão benefícios a toda sociedade, dado que seu único pressuposto é a geração de lucro aos 

proprietários dos meios que produzem tais inovações, sendo esta sua única garantia. 

 Estando as inovações científicas e tecnológicas desconectadas das necessidades da sociedade, 

para que o consumo dos novos produtos esteja garantido torna-se necessário um fenômeno 

denominado “fetiche da mercadoria”5. Tal processo implica um primeiro momento de criação de uma 

inovação tecnológica, seguido de um segundo momento de criação da necessidade de consumir-se a 

nova tecnologia. O exemplo de um ‘girador de pirulitos’ é oportuno: trata-se de uma necessidade real 

(afinal, existem um público infantil que de fato demanda o produto), porém criada artificialmente; uma 

necessidade proveniente “da fantasia”, e não “do estômago” 6. 

 

 LEI DE PATENTES 

 Um ponto nevrálgico na discussão acerca de ciência e tecnologia é a existência de mecanismos 

de patenteamento de inovações tecnológicas. Na lógica da concorrência capitalista, tais mecanismos são 

indispensáveis para beneficiar ainda mais as empresas privadas pela suposta “invenção” ou “descoberta” 

de um novo produto, assegurando o aumento de seu lucro. 

 Em primeiro lugar, a existência de uma lei de patentes nega por completo a dimensão 

evolucionária do conhecimento. As inovações são frutos de um acúmulo contínuo de conhecimento em 

constante evolução, de modo que a apropriação privada do direito de produção de uma suposta 

invenção, permitida pela lei de patentes, é incongruente com tal processo. Há que se destacar que tal 

mecanismo acaba gerando também a apropriação de todo o processo de conhecimento desenvolvido 

desde os primórdios por toda humanidade. A exclusividade do direito de fabricação e venda de um 

                         
4Uma síntese bem elaborada pode ser encontrada no livro “Transgênicos: as sementes do 

mal”(ANDRIOLI e FUCHS, 2006). Boas compilações podem ser encontradas também nos sites da AS-PTA 

e do Greenpeace. 

5 Conceito desenvolvido no século XIX por Karl Marx, em sua obra “O Capital”. 

6
 Idem. 
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componente tecnológico de um carro, por exemplo, é, ao mesmo tempo a, apropriação privada de um 

acúmulo de conhecimento iniciado nos tempo da descoberta do fogo e da invenção da roda. 

Dificilmente ocorrem grandes saltos qualitativos que possam ser denominados invenções, ou 

descobertas. Nem mesmo a lâmpada elétrica ou as caravelas que chegaram às Américas podeser 

consideradas invenções, pois ambas já vinham de longos processos de acúmulo de conhecimento em 

diversas áreas. Na mesma medida, é errôneo afirmar que alguém descobriu ou inventoua internet ou o 

telefone celular. Esses são exemplos de inovações, ou seja, são frutos de um processo de transição 

tecnológica e de acúmulo de conhecimento de toda humanidade. 

 Em segundo lugar, o mecanismo de patentes é totalmente incompatível com uma perspectiva 

de cooperaçãocientífica interinstitucional, freando o potencial científico e tecnológico que a 

humanidade hoje dispõe. Certamente o livre-mercado (para o qual é necessária uma lei de patentes) 

como principal estímulo à produção de ciência e tecnologia se constitui no maior entrave para destravar 

esse potencial.Por outra ótica, como já se constatou na história, uma economia planificada e 

nacionalizada oferece fortes indícios de uma maior capacidade de avanço científico e tecnológico. 

  

 A ILUSÃO DA TÉCNICA PELA TÉCNICA 

 Direcionando o debate ao meio acadêmico, percebe-se que predomina o discurso de um papel 

supostamente neutro da ciência. Nas universidades não é difícil identificá-lo. Em se tratando de ciências 

agrárias, por exemplo, tal perspectiva é evidente. Somos levados a crer que nosso papel enquanto 

pesquisadores, extensionistas e profissionais é aumentar, difundir e aplicar um conhecimento 

estritamente técnico, de modo que este estaria desvinculado (ou pelo menos deverias estar) de 

questões políticas, “ideológicas”, ou mesmo sociais. O resultado é a formação de pesquisadores que, por 

mais neutros ou autônomos que se considerem, servem a interesses particulares e ocultos de 

instituições que os financiam, em larga medida do setor privado. Fora desse padrão, há pouquíssimo 

espaço para pesquisa. No caso dos extensionistas e profissionais em geral, ocorre o mesmo. Ainda que 

sejam funcionários públicos, atuam de forma a aplicar o conhecimento “estritamente técnico” – 

supostamente neutro – apreendido durante a faculdade.  

 Essa desconexão entre as dimensões técnica e social da realidade não ocorre somente na bolha 

supostamente asséptica da universidade. Fora dela, a mesma lógica pode ser identificada na tendência 

da sociedade em considerar transformações sociais como meras consequências de transformações 

técnicas. Por exemplo: considerar que as profundas transformações sociais ocorridas nos últimos 50 

anos no rural brasileiro foram mera consequência de uma mudança na base técnica da agricultura, 

denominada Revolução Verde, sem considerar que tal mudança só pode ocorrer devido aos 

condicionantes políticos, econômicos e sociais da época. Ou seja, só é possível compreender as 

transformações técnicas ao considerar que não há técnica que se transforme sozinha, sem estar 

condicionada por fenômenos de ordem social. 

 Portanto, a separação de fenômenos de ordem técnica e social é não só inviável como mal-

intencionada. Afinal, a ciência e a tecnologia não são um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para 
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alcançar determinado(s) objetivo(s). Logo, em havendo classes sociais com objetivos antagônicos7 e 

diferentes propostas de sociedade, não poderá haver ciência e tecnologia que sejam a favor de todos. 

Em outras palavras, não existe ciência politicamente neutra, ou um conhecimento apenas técnico, pois 

todo conhecimento tem um objetivo, uma direção e uma finalidade (explícitos ou implícitos), sendo 

sempre conhecimento de alguma coisa a partir de determinada perspectiva.A idéia de neutralidade na 

ciência está a serviço da manutenção do status quo da sociedade. 

  

 DESAFIOS 

 Em termos de ciência e tecnologia, são vários os desafios colocados àqueles que desejam lançar 

a humanidade num estado de pleno desenvolvimento de suas potencialidades, em consonância com a 

natureza. O problema não se refere somente à simples apropriação coletiva dos meios de produção, mas 

de uma profunda reestruturação científica e tecnológica. Portanto, não adianta apenas substituir uma 

base tecnológica por outra, desconsiderando totalmente as transformações sociais a ela relacionadas. 

Adianta muito pouco substituir o carro à gasolina pelo carro elétrico, sem considerar a possibilidade de 

diminuir a necessidade de locomoção das pessoas, ou o aumento do transporte coletivo; ou, ainda, no 

caso da agricultura, apenas substituir fertilizantes químicos por fertilizantes orgânicos, sem considerar a 

mudança na lógica de produção.  

 O desafio é muito mais profundo. Trata-se de substituir o motor da produção do conhecimento 

–atualmente o lucro –pelo interesse coletivo, orientando a ciência e a tecnologia para as verdadeiras 

necessidades da humanidade. Só assim poderemos sanar, por exemplo, a mais básica necessidade “de 

estômago” da humanidade, que em pleno século XXI atinge quase um bilhão de pessoas. Certamente o 

caminho não será fácil, pois se trata de um embate não só inevitável como necessário contra interesses 

privados defendidos com unhas e dentes – ou melhor, com tanques e mísseis – por uma minoria que 

pretende continuar colocando a humanidade a serviço de seus interesses particulares. 

“Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. 

É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. 

E agora não contentes querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, 

que só à humanidade pertencem.” 

Privatizado – Bertold Brecht 

4.6 UNIVERSIDADE 

Ação da Universidade ao Ensino Superior Agrícola no Brasil: um breve histórico 

Lucas Moretz-Sohn8 

                         
7 Em síntese, a idéia de classes sociais com interesses antagônicos e inconciliáveis refere-se à divisão 

social entre os proprietários dos meios de produção (burguesia) e os vendedores de sua própria força de 

trabalho inseridos no processo produtivo (proletariado). Uma boa síntese pode ser encontrada no livro 

“Introdução à Filosofia de Marx”(LESSA e TONET, 2010). 

8 Graduando em Agronomia pela Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro. 
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Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 
Núcleo de Trabalho Permanente em Educação FEAB - Gestão 2010-2011 

 

A Universidade da Idade Média ao Renascimento: reflexões sobre os efeitos do capital, do humanismo 

literário e artístico 

A universidade teve início no século XII, tendo como principal característica o corporativismo, a 

autonomia e a liberdade acadêmica. Neste período eram marcadas por três campos de formação, quais 

sejam: a teologia (Paris), o direito (Bolonha) e a medicina (Montpellier, sob a influência de Salerno e da 

cultura árabe)... A institucionalização das Universidades não foi isenta de conflitos com os poderes 

locais, principalmente a Igreja, instituição de grande prestígio à época. O expansionismo universitário 

ocorreu na Europa ao longo dos séculos XII e XIII, e com a criação da Universidade de Valladolid 

(Espanha), o rei Afonso, o Sábio, estabeleceu a primeira legislação universitária estatal. 

A partir do século XV, as sociedades européias viveram sob o impacto de transformações que 

deram início às mudanças do perfil da Universidade tradicional, em um processo que desencadearia na 

formação da Universidade moderna do século XIX. O início da Renascença (segunda fase histórica desde 

o surgimento da Universidade) foi à Itália, sob impulso das repúblicas de Veneza e Florença, 

fundamentais para dar fim à hegemonia teológica no país, e início ao humanismo antropocêntrico.  

Ficou visível o resultado da ruptura com a Idade Média na Itália em sua arquitetura, escultura, pintura e 

literatura, porém para além dos Alpes, o início do Renascimento se deu de forma mais dispersa, e a 

ruptura foi mais lenta: tendo como exemplo a França, onde o humanismo não a atingiu com a mesma 

força a Universidade de Paris – um caso isolado, como na fundação do Collège de France, teve a 

influência dos novos tempos no “país Luz”.  Louvain (Universidade situada entre as civilizações francesas 

e alemãs) é quem realiza essa transição nos outros países- não deixando de romper com certas 

características medievais-, onde se observou forte influência nas cidades de Viena(Áustria) e 

Basiléia(Suíça),e ainda mais, em cidades como Erfurt e Wittenberg – estas últimas na Alemanha. Na 

Alemanha, um traço forte presente na evolução da Universidade, através do desaparecimento do 

feudalismo, o controle das Universidades ficou nas mãos dos príncipes. Essa tendência que teve início no 

século XV, tendo conclusão no século XVI, estabeleceu um dos padrões da universidade européia: 

instituições passaram a ser vinculadas ao estado, e este processo acentuou-se com a Reforma 

protestante. 

A Reforma e a Contra-Reforma introduziram um corte religioso 

radicais entre as universidades: A reforma protestante luterana, com 

seus desdobramentos calvinistas e anglicanos, rompe com a 

hegemonia tradicional da Igreja e provoca uma reação contrária 

através da Contra-Reforma. A vida intelectual do século XVI será 

marcada por esses dois vastos movimentos que determinam o futuro 

da Europa.[...] A Contra-Reforma teve no Concílio de Trento seu norte 

renovador, que encontrou na Espanha formas variadas de inovação: o 
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barroco, a mística, a filosofia e a literatura nacional.9 

 

Com a ação dos Jesuítas ampliam-se os campos universitários na Alemanha, França, Países 

Baixos e Itália, sendo crucial para a institucionalização da Universidade Gregoriana, em Roma. Para além 

da Renascença, da Reforma e Contra-Reforma, a nova relação entre universidade e ciência, proporcionou 

um novo impacto de transformação na estrutura da vida universitária.  

 

A inserção da ciência e da razão, e o processo de criação da Universidade Estatal 

Na transição entre os séculos XVII e XVIII foram fundadas as cátedras científicas, surgindo os 

primeiros observatórios, jardins botânicos, museus e laboratórios; intensificou-se a profissionalização 

das ciências, permitindo a inserção da pesquisa nas universidades.  Com a entrada das ciências nas 

Universidades, foi alterada toda a estrutura da instituição, anteriormente limitada às ciências ensinadas 

na faculdade de medicina e artes. A Itália foi à precursora nesse processo - por apresentar condições 

favoráveis para o desenvolvimento das ciências experimentais e da Astronomia (com Galileu, professor 

de Pisa e Pádua – ou – Torricelli, matemático da Universidade de Florença), havendo interesse maior 

pelo estudo da anatomia em Pádua, Bolonha, Pisa e Roma. Com todas essas transformações, a 

Universidade, como instituição social, foi abandonando seu padrão tradicional teológico-jurídico, abriu-

se ao humanismo e às ciências, e se padronizou enquanto Universidade Moderna do século XIX.  

.  As ciências e a experimentação propagaram-se por todos os países e universidades: Rússia – 

Universidade de Moscou, Portugal – Universidade de Coimbra, Alemanha – Universidade de Gottingen, 

Suécia – Universidade de Upsala, Escócia – Universidade de Endiburgo e Itália – Universidade de Nápoles 

e Universidade de Catânia. Embora as ciências experimentais tenham se desenvolvido em regiões 

periféricas do país, a França sofreu um atraso dessas transformações, em decorrência da presença e 

resistência do racionalismo cartesiano, especialmente na Universidade de Paris, e mesmo com essa 

resistência, a Academia acabou evoluindo pela ação renovadora dos enciclopedistas.  Através do plano 

de uma universidade Russa, elaborado por Diderot à Catarina II, todas as reformas das universidades 

remeteram a estudos mais aprofundados de ciências naturais e físicas, e para além destes, abrem-se 

padrões diferenciados nas relações com o Estado. Enquanto na França os rendimentos das universidades 

e liceus, permitiam a introdução do ensino gratuito (autorizado em 1719),e com a expulsão dos jesuítas 

(em 1762), intensificou o processo de estatização do ensino superior pela Revolução e pelo Império; nas 

universidades inglesas, o acesso estava restrito à nobreza e à alta burguesia. 

 

As novas tendências da universidade caminham em direção a sua 

nacionalização, estatização (França e Alemanha) e abolição do 

monopólio corporativo dos professores, assim iniciando o que é 

                         
9 TRINDADE, Hélgio. A universidade em perspectiva. In: Revista Brasileira de Educação. Local: 

Editora, Data. p. 8 
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denominado de “papel social da Universidade”, com o 

desenvolvimento de três profissões de interesse do governo: o 

engenheiro, o economista e o diplomata.10 

 

Posteriormente à Revolução Francesa, houve um rompimento da Universidade napoleônica 

perante o tradicionalismo das medievais e renascentistas, e pela primeira vez, organizada e subordinada 

a um Estado nacional. Em 1806, devido à hegemonia e expansionismo francês, Napoleão fundou a 

Universidade Imperial, configurando-se em Academias (algo inovador), encarregando um corpo exclusivo 

para o ensino e educação pública de todo o império; sendo este tipo de instituição estendida aos Países 

Baixos e Itália. A universidade napoleônica tornou-se um poderoso instrumento para a criação de 

quadros necessários à sociedade, e para difusão da doutrina imperial: conservando a ordem social e a 

devoção ao imperador, encarnando primeiro na soberania nacional, posteriormente, na supranacional. 

Tendo como grande ferramenta o poder do governo de nomear os professores, sendo assistido por um 

Conselho, e tendo como seguinte lema que o ‘corpo’ marche sempre quando o estado dorme e que seja 

uma garantia contra as desordens sociais, num sentido ou no outro, com exceção do Collège de France, a 

Universidade tornou-se um instrumento do poder imperial. O novo sistema estatal napoleônico teve 

eficiência na formação profissional, mas as ciências não tiveram o mesmo precursor, como teve, por 

exemplo, a Universidade de Berlim.  As guerras Revolucionárias e Napoleônicas tiveram grande impacto 

na Alemanha, modificando profundamente instituições, afetando inclusive as universitárias, e com a 

ocupação da França na margem esquerda do Rio Reno (posteriormente se abrangendo o território 

alemão), a Prússia perde toda a sua base intelectual ao defender-se, sendo imposto e criado, um novo 

modelo universitário.  

A concepção de uma universidade que se institucionaliza fundamentada nas pesquisas e no 

trabalho científico desinteressado que se associou ao ensino, amadureceu impulsionada pelo estado. 

Nomeado em 1809, para o Departamento dos Cultos e da Instituição Pública do Ministério do Interior, 

Humboldt acompanhou o nascimento de uma nova Universidade, fundada sob a fusão com a Academia 

de Berlim, sendo garantida a liberdade dos cientistas e sendo protegida pelo Estado. Da mesma forma 

que o problema da Educação nacional era central na Prússia, assim também ocorre na França, sendo que 

na Prússia, com a ausência do Estado-Nação, o Estado era o portador da civilização nacional. Humboldt 

fazia distinções de Estado e Nação, considerando a educação parte da última, e a Universidade de 

Berlim, justamente se institucionalizou como referência da nova Nação. E não sendo somente de um 

Estado territorial transmitida pela concepção de Bismarck, esta se tornou o centro da luta pela 

hegemonia intelectual e moral na Alemanha. O movimento que se iniciou na Universidade de Berlim 

produziu a recuperação progressiva das Universidades alemãs entre 1810 e 1820, partindo da concepção 

de uma universidade estruturada pela incapacidade de divisão do saber e do ensino e pesquisa, anti-

                         
10

 TRINDADE, Hélgio. A universidade em perspectiva. In: Revista Brasileira de Educação. Local: 

Editora, Data. p. 10 
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idealizada por influência das universidades napoleônicas. Sendo influenciada pela Universidade de 

Berlim, e idealizada por liberais ingleses, é criada a Universidade de Londres, na Inglaterra. E como 

resultado da fundação desta, como uma universidade livre, surge o King’s College (Londres),em 

1831,porém Oxford, assim como Cambridge, discordaram da criação do “colégio” por carta real. Sob 

compromisso das duas partes, foi constituída em 1836 como corporação de direito público, a nova 

universidade de ensino e pesquisa, tendo como influência a Universidade de Berlim (até então, Oxford e 

Cambridge não se referenciavam em Berlim), que proporcionou reformas nas duas universidades 

tradicionais em meados do século XIX. 

Assim se estabeleceu as matrizes das Universidades Estatais ou públicas, sendo influenciador 

das universidades européias e das Américas, a qual até nos nossos dias, traz para o centro da instituição 

universitária, as complexas relações entre sociedade, conhecimento e poder. 

 

A inserção da Universidade nas Américas, no Brasil e o Ensino Superior Agrícola Brasileiro atrelado a 

essa história 

Enquanto na Europa, as Universidades iam se perpetuando, e já havia passado por algumas 

transformações que resultaria no modelo parecido ao atual, esta chega às Américas, mais 

especificamente no Caribe, no início do Século XVI. Entre meados do século XVI e XVII, as colônias norte-

americanas, depois de enviarem seus filhos para estudos na Universidade de Oxford e Cambridge, 

copiam o modelo destas e o adotam no país.  

No Brasil, a Universidade se insere de forma ainda mais tardia, no início do século XIX, em 

Salvador, Bahia, mais especificamente em 18 de fevereiro do ano de 1808, denominada de Faculdade de 

Medicina da Bahia - FAMEB (que mais na frente da origem a UFBA). Em cinco de novembro do mesmo 

ano, funda-se no Rio de Janeiro, a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina, o que é hoje a UFRJ. Ambas 

as Universidades foram fundada pelo príncipe regente Dom João VI. Esse processo tardio dá-se 

justamente, pela Corte Portuguesa não admitir a inserção da Universidade em sua colônia. Em 1859, 

tinha uma proposta de fundação da Imperial Escola Agrícola da Bahia, sem o apoio das elites brasileiras, 

pois acreditavam que não tinha necessidade para tal, pela situação da agricultura na época (mão-de-

obra escrava, sem necessidade de qualificação, e descrença na maior importância do solo, não sendo 

necessário um manejo e conservação qualificados). Em 15 de fevereiro de 1877, mesmo não sendo 

consenso, a Imperial Escola Agrícola é fundada, e com todo desprestígio e falta de alunos, com apenas 

cinco anos, esta é fechada.    

A situação da segunda Imperial Escola Agrícola, criada em 1883 por decreto imperial (assim 

como a primeira) em Pelotas-RS, não foi lá tão animadora. Em seus primeiros 20 anos de atividade, 

praticamente manteve-se inativa, com média de formandos de apenas um estudante (de Agronomia) 

por ano.  No intuito de aumentar o número de matrículas desta, foi sugerido o recrutamento dos 

estudantes em estabelecimentos de caridade, mas a situação não tende a melhorar, pois os gastos do 

governo, na época, eram voltados para outras áreas, mesmo seguindo o ramo agrícola: quando houve 

problemas com a lavoura cafeeira em São Paulo - citando a escassez da mão-de-obra, insuficiência de 
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créditos e até fitossanitários - não foi cogitada a abertura de uma escola para formação de profissionais 

capacitados, mas sim, reverter todos os recursos das obras da Universidade de Pelotas, para a 

construção da Estação Agronômica de Campinas, em 1885.  

Todas e quaisquer iniciativas no intuito de criar cursos agrícolas e de nível superior no Brasil, se 

dava em atos isolados, esparsos, sem muito êxito – tendo visto que estas escolas apresentavam 

desempenho inicial ruim, e metade delas foi extinta antes de 1910. E no início do século XX, apenas três 

instituições se mantiveram ativas: a de Pelotas – RS, a de Piracicaba – SP – criada sob “muito esforço” no 

ano de 1901, por Luiz de Queiroz, que obrigado empreender sozinho a construção da escola que leva seu 

nome, acabou entregando a obra inacabada em “doação” ao estado – e a de Lavras-MG (1908). Sob 

forte insatisfação popular, oriundas do direcionamento que estava se dando a produção agrícola – 

monocultura para exportação, práticas mopolistas, além da ganância e expectativa de lucro rápido, que 

resultavam na ausência de produtos alimentícios –, é que surgem os primeiros cursos de Agronomia (13 

no total), coincidentemente, sem que os fatos tenham influenciado - destes, somente quatro 

permanecem até hoje: o da Universidade Federal do Paraná, o da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro, o da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

Em 1910, sob certa influência do surgimento desses cursos, constata-se também, a instituição 

da primeira regulamentação oficial do Ensino Superior Agrícola no país, mas que não alavancou muito a 

educação, somente tendo preocupação governamental, na terceira década do Século XX.  

 

Da segunda década do século XX a finais dos anos 50: uma nova conceituação do Ensino Superior 

Agrícola 

Na virada do século XIX para o XX, devido às certas articulações, os Estados Unidos estreitaram 

as suas relações econômicas com nosso país, sendo o mesmo, o maior comprador de produtos de 

origem primária brasileiro da época. Influenciou diretamente em nossas Universidades,assim como no 

plano político também não foi diferente, onde fica vidente em articulações feitas entre o período de 

1910 a 1930, ficando estremecida após a Revolução deste último ano, mas logo retoma na década de 40. 

Nos anos 20, começa a se estabelecer um sistema nacional de educação, e em 1922, cria-se a 

Associação Brasileira de Educação (ABE). Todo esse contexto advém por conta do primeiro Código 

Agrícola – formulado em 1910 – e da Reforma Rivadávia Correa – criado em 1911 -, aliás, nunca houve 

tanto decreto e Reforma no país, desse período ao ano de 1946 – Reforma Rocha Vaz (1925)
11

, Reforma 

Francisco Correia (1930)12 . Lei Orgânica do Ensino Agrícola (1946)13.  Voltando a essa parceria Brasil-

                         
11

 “A Reforma Rocha Vaz, em 1925, tentou romper com a idéia dos preparatórios ou parcelados, 

deixando, como única opção educativa, o modo de ensino seriado, e forçando a continuidade e a 

articulação dos estudos obrigatórios.” CORRÊA, Gilvane. A SERIAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA: ASPECTOS 

LEGISLATIVOS. IN http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu2014.htm, acessado em 27-02-11, 

às 12h30min 

12 “A Reforma Francisco Campos Correia  (1930) tentou tirar do ensino secundário a conotação de ponte 

para o ensino superior e criou um corpo de inspetores especializados por grupos de matérias e 

http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu2014.htm
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EUA, no início da década de vinte, em Minas Gerais, sob comando de Arthur Bernardes (governador do 

Estado de Minas Gerais naquele ano), fundou-se a instituição que deu início as influências norte-

americanas no país, não somente na educação, mas especificamente nela: ESAV (Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária), posteriormente UREMG (Universidade do Estado de Minas Gerias) – o que é 

hoje a Universidade Federal de Viçosa. Justamente para coordenar o projeto que criou e programou a 

escola no estado de Minas, é que Arthur Bernardes contrata um renomado especialista em assuntos 

agrícolas e de origem estadunidense, tendo como objetivo, alavancar o ensino prático e teórico da 

Agronomia e Veterinária, assim como estudos experimentais, que convergissem no desenvolvimento da 

economia mineira.  

A ESAV, tendo adotado esse modelo norte-americano, torna-se referência no Ensino Agrícola, 

mas sofre também conseqüências negativas – por conta de disputas políticas de lideranças mineiras 

divergentes, justamente quando se instaurava a Revolução de 3014 no país. Justamente por essa 

problemática, a Escola inicia sua recuperação somente na metade da década de 40, num processo que 

culminaria na mudança de Escola Superior de Agricultura e Veterinária, para Universidade Rural do 

Estado de Minas Gerais – tendo seu marco legal, com a promulgação da Lei Estadual nº 272, de 13-11-

1948. Com o final da II Guerra Mundial, no ano de 1945, inicia-se uma disputa norte-americana com as 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, pela conquista de mercado e demais influências no cenário mundial, o 

que culminou na América Latina, em 1949, o surgimento de um programa denominado de “Ponto 

Quatro”. Este programa (de ajuda técnica destinado às nações do Terceiro Mundo) tinha como finalidade 

manter esses países do Ocidente afastados do alcance comunista. Sob forte influência do programa no 

Brasil, em 1950, fez o governo assinar um Acordo Básico de Cooperação Técnica com os EUA, e três anos 

após, o Acordo sobre Serviços Técnicos Especiais, que acabou resultando, em 1959, no Escritório Técnico 

de Coordenação dos Projetos e ajustes Administrativos – que coordenou os projetos de assistência 

técnica que envolvia Brasil e EUA.  

Nesse mesmo período, de intensa preocupação do desenvolvimento econômico do país (1940 – 

1960), com a Constituição de 1946, determinou-se o estabelecimento das diretrizes e bases da educação 

                                                                        
estabelecimentos, o que reforçou a estrutura curricular desses estabelecimentos na medida em que deu 

suporte técnico e administrativo. Dessa forma, as escolas foram obrigadas a abandonar os cursos 

preparatórios, aulas avulsas e implantar um currículo, que, em sua maioria, era enciclopedista.” 

CORRÊA, Gilvane. A SERIAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA: ASPECTOS LEGISLATIVOS. IN 

http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu2014.htm, acessado em 27-02-11, às 12h30min 

13 “Lei Orgânica do Ensino Agrícola(20-08-1946)  Esta lei estabelece as bases de organização e de regime 

do ensino a agrícola, que é o ramo do ensino até o segundo grau, destinado essencialmente à 

preparação profissional dos trabalhadores da agricultura.” LEI ORGÂNICA DO ENSINO AGRÍCOLA. IN 

http://www.soleis.adv.br/leiorganicaensinoagricola.htm, acessado em 27-02-11, às 12h40min 

 

14
 Golpe de estado que depôs o então presidente Washington Luís, impediu a posse à presidência do 

eleito Júlio Prestes, e que marcou o fim da República Velha em 3 de novembro de 1930.  

http://www.ichs.ufop.br/conifes/anais/EDU/edu2014.htm
http://www.soleis.adv.br/leiorganicaensinoagricola.htm
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brasileira em Congresso Nacional, o que refletiu nas “federalizações”15 do ensino público– a UREMG 

manteve-se resistente a isso.  Com o plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek (“50 anos em 

5” – 1956 a 1960), explicitou-se, na 30ª Meta, que vinculasse a educação ao projeto de Desenvolvimento 

do país, e se atribuiu como tarefa, à formação de quadros técnicos necessários e bem treinados a 

consolidação desse Plano. Com essas “federalizações”, a Universidade vivenciou um processo de 

melhorias estruturais, financeiras, e de aumento na contratação de pessoal.  

 

Dos anos 60 aos dias atuais: um “avanço retrocedente” 

Depois de todo o processo histórico abordado, eis que estamos quase chegando ao final, pelo 

menos deste breve material. É imprescindível ressaltar neste, ainda mais, a forma que se intensificaram 

as influências norte-americanas no Brasil, principalmente na Educação, já que a abordagem central é 

esta. A década de 60 do século XX, pelo que se constatou, marcou para toda a história o Ensino Superior 

no Brasil, principalmente o Agrícola, de onde é originária nossa economia de subsistência... Sendo os 

moldes até hoje mantidos seguindo a lógica da economia de mercado.  

No início dos anos 60, com a instauração do socialismo em Cuba, faz os EUA fortalecer o 

controle dos demais países Latino-americanos, realizando em 1961, em Punta del Leste, no Uruguai, 

uma conferência da Organização dos Estados Americanos, onde assinaram o Tratado da Aliança para o 

Progresso – acordo com cunhos econômicos e sociais. Este acordo, que tinha como justificativa 

fortalecer os laços econômicos intra-Américas, sofria represália dos estudantes brasileiros da época, e 

em denúncia ao caráter imperialista dessa Aliança, constata-se a paródia de um cântico conhecido que 

entoavam: “Nesta rua/Nesta rua/ tem um posto/ Que se chama/ Que se chama/ Posto Esso/ Dentro 

dele/ Dentro dele/ tem um gringo/ Que é o dono/ Da Aliança/ Pro Progresso” (Cunha, 1989, pg. 197). 

Vale indicar, que ainda no final dos anos 60, a educação segue um tanto desvalorizada, onde se 

diagnosticava a problemática dos baixos salários para os docentes e funcionários, a ausência de 

adaptação e a inércia dos currículos, a quase ineficiente e rara pesquisa, assim como outras debilidades 

encontradas. Em 1961, em um Congresso nos Estados Unidos, resultou no nascimento da USAID ( 

Agência Internacional Estadunidense de   Desenvolvimento, sugestão de tradução da sigla ), onde se 

estabeleceu em vários países, principalmente no Brasil, tendo a cidade do Rio de Janeiro como advento.  

Do modo como iam as coisas na década de 60, vendo que o país apresentava menor 

crescimento agrícola que a população (2 % contra 3,5 %/ ano), fazendo agravar o abastecimento com os 

grandes centros (assim como o mercado consumidor dos bens industrializados), sendo empecilho para 

consolidar plenamente o capitalismo no país, enxergaram enfim, a  necessidade de pensar com 

veemência na importância da mão-de-obra qualificada. As contradições no país sempre estiveram 

perceptíveis, ainda mais numa época em que o latifúndio era ainda mais predominante. Com a 

aprovação do “Estatuto da Terra”, em 1965, por intermédio da Lei n° 4504 – 30/11/1964 [que passou a 

                         
15

 Processo instaurado pelo governo, tornando as Universidades como de responsabilidade do governo 

federal, por terem visto a importância deste setor para o Desenvolvimento econômico do país.  
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estimular cada vez mais a formação de agrônomos e veterinários, assim como as pós-graduações] e com 

a assinatura do projeto ETA 55 [articulado entre a UREMG e Pordue University (nos EUA ), conveniando 

oficialmente a USAID no Brasil, e que posteriormente, culminou com a criação do primeiro curso de pós-

graduação no sentido estrito (mestrado e doutorado ): Fitotecnia, em 1961 , na UREMG, e primeiro 

curso do gênero do Brasil ], permitiu a modernização generalizada do Ensino Superior no Brasil, 

especificamente o Agrícola, onde a partir daí, fez alavancar o surgimento de outros cursos deste gênero 

em outras instituições renomadas do país.   

Nesse período de 1960, as “federalizações” nas universidades se intensificaram, por mais que 

nenhum outro curso na área da Agronomia tenha surgido. A USAID teve grande participação na 

derrubada do governo de Jango, no ano de 1964 ( acabando com as aspirações populares, sendo a 

agência considerada um instrumento de infiltração imperialista ), e mesmo cancelando os inúmeros 

acordos feitos com o MEC ( devido até a resistência de estudantes em relação a isso ), a Reforma 

Universitária de 68 deixa transparente até os dias atuais, todo esse avanço retrocedente de nosso Ensino 

Superior.  

Considerações Finais 

 Dos inúmeros convênios feitos entre a USAID e o MEC, no Brasil, o último merece certo 

respaldo, na verdade o término deste: sob forte resistência dos estudantes em relação a essa parceria 

(MEC – USAID), em 1968, encerrou-se o convênio.  

Mesmo com o término, com a Revolução de 68, consolidaram-se as influências norte-

americanas no Ensino Superior Brasileiro - que ainda se mantém: departamentalização das 

Universidades, que consistiu em reunir num mesmo departamento, todas as disciplinas afins, de modo a 

oferecer cursos num mesmo espaço físico, com o mesmo material, sem aumentar o número de 

professores, facilitando também o controle administrativo e ideológico de professores e estudantes; 

introdução da matrícula por disciplina, com o curso parcelado e por créditos, de modo que estudantes 

de cursos diferentes possam seguir a mesma disciplina, ministrada na mesma hora, pelo mesmo 

professor, em uma mesma sala de aula; e por fim, o ciclo básico, onde a justificativa para sua 

implantação era o melhor aproveitamento da “capacidade ociosa” de certos cursos, isto é, daqueles que 

recebem poucos estudantes e dão “prejuízo” ao Estado, além de evitar o crescimento do corpo docente 

naqueles cursos que recebem grande quantidade de estudantes, e que exigiriam a contratação de maior 

número de professores.  

E por toda a questão do modelo preterido por uma minoria, há o surgimento de novos cursos 

agrícolas na época (Zootecnia em 1966 – PUCRS, Engenharia de Pesca em 1972-UFRPE- e Engenharia 

Agrícola em 1973 - UFPel), que aliás, vale ressaltar, a notável diferença do surgimento e de investimento 

nos cursos das agrárias, em relação as outras áreas. Passou-se a estimular a formação e qualificação 

desses profissionais, no intuito de que estes pesquisassem e apresentassem soluções para os 

“problemas rurais”, relacionado certamente aos problemas dos grandes latifundiários. A Extensão ganha 

certo impulso nesta época, quando se funda a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMBRATER), em 1973 – o que o hoje se tornou a EMATER e INCAPER (no caso do Espírito Santo) – e a 
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EMBRAPA(criada no ano anterior à EMATER), empresa responsável pela pesquisa de novas técnicas, que 

serão adotadas nas atividades de extensão. A UREMG certamente teve papel precursor em todos esses 

“avanços”, visto que advém de seu histórico, essa parceria com as políticas liberais norte-americanas.  

É fundamental que estejamos rediscutindo o papel da Universidade e da Formação Profissional, 

seja em qual área for. Os estudantes mostraram ao longo da história, o quão importante é quando se 

adere e lutam, a uma política que realmente atenda aos interesses de uma maioria. Trazendo pro lado 

da Agronomia, podemos situar a importância destes ao darem fim a Lei do Boi (que dava 50% das vagas 

das instituições ditas públicas, para os filhos de fazendeiros), ter proposto um currículo mínimo para o 

curso, assim como influenciaram no surgimento da Lei dos Agrotóxicos (que culminou na 

obrigatoriedade do receituário agronômico). O modelo atual de Universidade demonstra o quão 

contraditório é, e pra quem serve. E fazendo uma relação da Formação Profissional que temos, enquanto 

profissional das Agrárias, com a produção alimentícia em nosso país (onde quase 80 % dos alimentos 

que estão em nossas mesas, é produzido pela Agricultura Familiar), é notável e vigente essa contradição. 

4.7 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

A Formação Profissional da Agronomia 
Diego Pitrini 

Felipe Ricardo  

 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se 

não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que 

tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes.” 

Paulo Freire  

 Este texto de maneira simples contemplar dois objetivos: Contribuir com um pequeno resgate 

sobre o histórico da formação da agronomia, e sobre algumas reflexões sobre os mecanismos  de 

dominação implícitos em nossa formação; e em um segundo momento retomar a provocação a 

militância da FEAB em formular sobre o debate de nossa formação profissional. 

 

As Etapas de desenvolvimento da Agronomia no Brasil  

(retirado, e sintetizado do texto de Valdo Cavalet, a formação do eng agronomo) 

 

O primeiro curso de agronomia do Brasil data de 1879 e foi fundado em São Bento das Lages, 

interior da Bahia. Esse curso pertence hoje à Universidade Federal da Bahia e está sediado em Cruz das 

Almas-BA. 

Na época da fundação do primeiro curso vivia-se no Brasil a fase final da escravidão. A 

oligarquia rural via ameaçada a produção de suas fazendas, visto que as primeiras culturas da época, 

cana-de-açúcar e café, utilizavam como força de trabalho a mão-de-obra escrava. 

Foi nesse contexto de dificuldade de mão-de-obra, devido ao fim do regime de escravidão, que 

começaram a ser introduzidas as novas tecnologias desenvolvidas na revolução industrial (máquinas e 

equipamentos). O novo ciclo tecnológico e as dificuldades operacionais do modelo de desenvolvimento 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/
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da época para o setor rural exigiram um profissional adequado às condições. Surge a Agronomia no 

Brasil. 

Na seqüência, com o avanço da ciência no campo da química, surge a indústria de fertilizantes. 

Assim, a agronomia, no seu primeiro meio século, foi um cursos que formou profissionais com o 

papel de incrementar a produtividade dos grandes latifúndios familiares, através do manejo das culturas 

extensivas da época, valendo-se da tecnologia química (fertilizante) e da tecnologia mecânica (máquinas 

e implementos). Esse paradigma tecnológico permaneceu até o final da década de cinquenta. 

No final da década de cinquenta, início da década de sessenta, com o avanço na química fina 

(agrotóxicos) e na genética (sementes,mudas e matrizes), teve início a chamada "Revolução Verde". 

Estava constituída a base tecnológica de um novo ciclo de desenvolvimento agrícola. A genética, a 

química e a mecânica constituíam-se na essência das tecnologias vendáveis ao setor rural. As indústrias 

transnacionais era e foi nas últimas três décadas a detentora da produção dessas novas tecnologias. 

E importante ter em conta que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de novas 

tecnologias sempre foram desenvolvidas nas matrizes das empresas transnacionais, concentrando-se lá 

os recursos materiais, técnicos e financeiros. Às filiais, nos países subdesenvolvidos, como o caso do 

Brasil, coube somente fazer a adaptação dos produtos e processos às condições locais (MACHADO, 

1994). 

O Brasil, como foi visto anteriormente, desenvolveu ao longo de sua história sobre a lógica de 

um capitalismo dependente dos grandes países imperialistas, sendo necessitado em toda medida de 

ciência e tecnologia de ponta produzida por organismos privados do exterior , sendo a produção 

prioritariamente destinada à exportação. Isso foi feito em detrimento da produção de alimentos para o 

mercado interno. Foi privilegiada a propriedade empresarial em detrimento da propriedade familiar, a 

tecnologia das empresas transnacionais em detrimento de uma tecnologia compatível com a nossa 

realidade, o uso intensivo e irracional dos recursos naturais em detrimento de um manejo ecológico 

desses recursos. A prioridade, enfim, foi o desenvolvimento das forças produtivas, através de uma 

articulação em burguesia nacional e a burguesia internacional imperialista, em detrimento do 

desenvolvimento econômico e social construído a partir do povo brasileiro. 

 

Algumas Contradições Presentes no Atual Modelo de Formação Profissional 

 

 O modelo de ensino agronômico, segue de maneira geral, as contradições da educação 

hegêmonica, servindo como um instrumento de reprodução da ordem social vigente, assim de maneira 

simbólica podemos dizer que segue os movimentos históricos das elites dominantes. De maneira ampla 

se apresentam grandes contradições  internas e externas em nossa formação. 

 Arreigado ao modelo de formação está hegemonicamente a presença daquilo que Paulo Freire 

chamou de educação bancária, onde se estabelece uma relação de hierarquia completa entre professor 

aluno. Os estudantes são tratados como jarras vazias que devem ser preenchidas com o conhecimento 

do todo poderoso professor. Aliado ao poder permitido ao professor em um ensino fragmentado, onde 



60 | P á g i n a  

 

todos sentam em filas e absorvem o conhecimento superior, está a crença religiosa na superioridade do 

saber cientifico e universitário. Bem explicitado pelo professor Roberto José Moreira, no texto sociedade 

e universidade:5 teses equivocadas. As afirmativas explicitadas por ele neste texto demonstram muitas 

contradições reais sobre este espectro: 

 

“Tese 1. O saber científico e técnico é um saber neutro. 

Tese 2. O saber científico e técnico é um saber crítico. 

Tese 3. O saber científico e técnico é um saber superior. 

Tese 4. O papel da universidade é produzir e transmitir o saber técnico. 

Tese 5. A universidade atende aos interesses da sociedade”. 

 

 Em síntese o que é colocado na contribuição deste  companheiro expressa visões comumente 

expressas em nosso dia a dia nas universidades. Cria-se sobre estas questões uma mistica intrínseca nas 

relações sociais de dominação e hegemonia presentes no binômio Universidade e Sociedade. A 

abordagem complexa destes temas, que estão presentes na maioria das salas de aula, pode ser 

simplificada em algumas reflexões lógicas, em que cada uma das afirmativas justifica a outra: Se o saber 

técnico-científico é um saber neutro, de maneira elementar para ser neutro deve ser produzido de 

maneira amplamente crítica. Em ser neutro e crítico, e o saber técnico-científico em nossa sociedade é a 

única forma de saber que possui tal fetiche, este saber é colocado de forma superior aos outros. Se o 

saber técnico-científico é superior por ser neutro e crítico, a universidade só cabe um papel que é de 

produzir e transmitir esse saber. Em cumprindo este papel a universidade atende aos interesses da 

sociedade.  

 A grande questão é que o conhecimento técnico-científico não pode em nenhuma sociedade 

ser neutro, pois todo conhecimento é produzido socialmente, e isso implica necessariamente numa 

carga enorme de valores e normas de conduta. Em grande medida os produtores de conhecimento 

reproduzem pela fé no progresso e na técnico-burocracia as diretrizes dos setores dominantes da 

sociedade, buscando solucionar de maneira amplamente técnica os problemas oriundos de uma técnica 

viciada. Para além da produção de conhecimento carregada de valores, o que acontece em uma 

sociedade capitalista e a apropriação privada do conhecimento produzido socialmente, o que da a 

burguesia outras dimensões de poder, sendo reproduzidos apenas em grande medida os saberes que lhe 

servem. Sendo assim o saber técnico-científico que não é neutro  e produzido-trasmitido geralmente de 

maneira acrítica só é considerado superior por servir principalmente aos donos do poder, a universidade 

em produzir e transmitir este saber não atende o conjunto da sociedade, serve a classes sociais 

dominantes no modo de produção capitalista. 

 Neste sentido em que o conhecimento produzido acaba servindo na formação do profissional 

,em todas a áreas do conhecimento, para a reprodução relações de exploração e opressão presentes na 

sociedade burguesa. Na agronomia esta reprodução é baseada em duas grandes vertentes do 

pensamento conservador que desconsideram a existência da luta de classes e que fortalecem o 
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capitalismo. O positivismo e o pós-modernismo são as mais fortes expressões conservadoras presentes 

na formação agronômica brasileira. 

 O positivismo, surgido a partir de Augusto Conte, se expressa na fé no conhecimento cientifico 

unilateral, que pressupõe a funcionalidade do conhecimento na humanidade em pequenos avanços 

progressivos. Apresentado em nosso ensino com a natureza expressando-se em linha reta, com a 

técnico-burocracia como único conhecimento passível de fazer a humanidade avançar. Esta concepção 

esta intrínseca na maneira difusionista de nosso papel na sociedade, banhada na revolução verde e em 

seus marcos de 'grandes avanços' para a humanidade. Trata como fruto da natureza humana os 

problemas vividos em sociedade,e dá ideia de qualquer tecnologia produzida de maneira científica o 

progresso da Sociedade, desconsidera amplamente o poder e existência da luta de classes. 

 O pós-modernismo por outro lado trabalha com o pressuposto do “fim da história”, com o a não 

centralidade das relações de trabalho da determinação da vida em sociedade. Pressupõe ainda a não 

possibilidade do conhecimento global, fundamenta as pesquisas de estudos de caso que em grande 

medida não servem para nada. Isolam do mundo e da luta de classes os problemas oriundos das 

relações de exploração  do trabalho. Trata como a grande forma de poder o conhecimento, a dita era da 

informação, acaba por superar a importância da estrutura econômico social na vida das pessoas, bem 

como a superestrutura político e jurídica. Bastam as pessoas terem informações pontuais, para gerarem 

soluções pontuais, já que soluções globais não existem. 

 Estas concepções geralmente hegemônicas nos bancos universitários da agronomia acabam por 

justificar a não necessidade de nossa formação estar preocupada com o conjunto da sociedade. 

A dissociação entre teoria e prática nas universidades consegue permitir de maneira acrítica que estas 

vertentes teóricas se propaguem, auxilem na reprodução da ordem social desigual vigente. O que 

percebemos é um grande distanciamento da formação profissional com os reais problemas do campo, 

onde as maiorias marginalizadas no processo de distribuição das riquezas pouco importam. Do ponto de 

vista teórico  a ponderação de  Jean Paul Sartre onde afirma que " A teoria marxista é a teoria 

insuperável de nosso tempo, porque as condições históricas  que a engendraram não foram superadas", 

tem muito significado para aqueles que se inquentam com as injustiças do mundo. Ou seja a contradição 

entre classes sociais, e da exploração do trabalho continuam as mesmas. A desigualdade social, a fome, 

os problemas ambientais, são fruto em grande medida da apropriação privada e do acumulo das 

riquezas materiais pelas classes dominantes. 

 Marx elucida em suas formulações a constante contradição entre capital e trabalho, onde em 

todo do desenvolvimento capitalista o capital busca acabar com o trabalho, que, contudo é necessário 

para a processo de acúmulo de riquezas. O que tem-se percebido é que esta contradição se expande 

para  as riquezas naturais também essenciais no desenvolvimento capitalista, e a todo momento sendo 

fortemente agredidas, é o que chamamos de caráter predatório do capital. Ou seja, o modo de produção 

capitalista mesmo dependendo  do trabalho e da natureza, busca a todo momento destruí-los, e é nesta 

contradição que se encontram os grandes problemas vividos pela humanidade e em grande medida 

ignorados ou distorcidos pela academia. 
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 Por fim podemos afirmar que o agronegócio, expressão do projeto das classes dominantes para 

o campo é sustentado também pela formação profissional da agronomia. Que em ser extremamente 

fragmentada, dissociada da realidade, viciada na compreensão de que seu papel é a transferência 

mecânica de tecnologias produzidas por grandes transnacionais e com pouca ou nenhuma consciência 

social incide na balança no agravando das crises sociais, ambientais e culturais vividas pela humanidade. 

Nosso país possui um modelo agrícola falido, onde se destrói o meio ambiente, se gera exclusão e 

miséria, onde quem lucra são as grandes empresas de agrotóxicos e insumos, e quem paga conta é a 

maioria da sociedade. E o profissional da agronomia ? ?? Acredita em grande medida que dá sua 

contribuição para um mundo melhor, sendo principal agente de disseminação de uma ciência e 

tecnologia a serviço do capital nacional e internacional. 

 

A Construção da (o) Profissional da Agronomia a Serviço de um Projeto Popular para o Campo 

Brasileiro. E agora José? E agora Maria? 

 

 A educação mesmo estando em todas as sociedades geralmente a serviço da manutenção do 

status quo está sujeita a leis da dialética, e como já dizia o velho Antonio Gransmci, onde existe uma 

hegemonia, existe a possibilidade da construção de uma contra hegemonia. Neste sentido, a FEAB vem 

ao longo da história em nosso país construindo lutas e formulando sobre a necessidade de uma outra 

formação profissional, que seja libertadora, crítica, e que possa sobre contribuir em um outro projeto de 

Brasil e de organização societária.  

 Faz alguns anos que nossa organização delibera como seu objetivo estratégico a construção de 

uma sociedade sem exploração e sem opressão. Mas qual a contribuição dos estudantes de agronomia 

para a construção desta sociedade? Esta é uma pergunta que permeia muitos de nossos espaços de 

discussão e formulação. A construção de um outro profissional da agronomia, que esteja a serviço de um 

projeto popular para o campo brasileiro está com certeza entre nossas prioridades. Nossa história 

demonstra isso, seja quando lutamos pelo fim da lei do boi (que reservava vagas nas universidades para 

jovens latifundiários), ou quando exigimos o currículo mínimo, ou ainda na luta pela regulamentação do 

uso de agrotóxicos, ou ajudamos na refundação UNE. 

 Estes fatos mais comuns de ouvirmos, mas ainda vale lembrar que a FEAB foi e é uma das 

principais organizações a contribuir e fazer formação sobre Agroecologia, que desde muito tempo 

ajudamos a organizar os grupos nas universidades e nas articulações com outros movimentos sociais. Ao 

longo de nossa existência, temos pautado muitas questões que envolvem a sociedade e o campo 

brasileiro, seja através dos Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIVs), seja em nossas campanhas e 

debates em nossos encontros e congressos, seja na construção da Via Campesina e em tantas outras 

coisas. Uma coisa é certa, a FEAB tem auxiliado muito na formação de muitos técnicos militantes que são 

contra-hegemonia em diversos espaços de nossa sociedade. Onde vemos um profissional da agronomia 

a serviço do povo, da classe trabalhadora, é difícil e improvável que ele já não tenha passado pela FEAB.  

 Tudo isso faz com que nossa bandeira tenha um grande peso, uma grande inflexão em toda a 
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luta contra o projeto capitalista e excludente presente no campo hoje. O grande questionamento é de 

como com todo o acúmulo que possuímos, com tudo que sabemos que está errado, e com as 

experiências e enfrentamentos que construímos vamos para além dos militantes da FEAB, como de fato 

damos um salto qualitativo e quantitativo em nossa intervenção na formação profissional formal, como 

materializamos nossas propostas em grades curriculares, ou destruiremos as grades? São 

questionamentos constantes, e como nos ensina Marx e seu método e necessário que partamos do 

concreto, das experiências que construímos, não só enquanto FEAB, mas das experiências construídas na 

contra-hegemonia a modelo que ai está. 

 Neste último período, estamos tendo experiências tanto a nível nacional, como latino-

americano, que valem a pena nos debruçarmos no estudo dessas propostas. Tendo em vista o acúmulo 

histórico que nós enquanto FEAB possuímos, com certeza, assim como os demais movimentos sociais 

acertadamente vem fazendo propondo e intervindo em variadas temáticas, temos plenas condições de 

interferirmos nos rumos e somarmos elementos para as discussões no debate de Universidade e 

Formação profissional. 

 Como exemplos de propostas que vem sendo implementadas, destacamos no Brasil a criação da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA) e recentemente a criação da Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab). É 

evidente que cada universidade dessas possui suas caracteristicas peculiares, porém todas essas tem 

uma raíz  em comum, surgem de demandas e lutas históricas dos movimentos sociais em nosso país, 

com contradições e nem tantos avanços, são mais do que já tivemos. A UNILA procurando buscar uma 

indentidade Latino-Americano, com cursos que visam esse debate estratégico na construção de um 

bloco na América Latina que contraponha a atual lógica Neoliberal. A UFFS, que será a primeira 

Universidade construída dentro de um assentamento, é fruto da pressão em suprir as demandas dos 

movimentos sociais camponeses, mesmo com inúmeras mediações, tendo uma universidade com um 

caráter diferente das tradicionais e que busca um maior dialógo e uma menor distância da sociedade. E a 

UNILAB surgindo da necessidade de suprirmos uma dívida histórica que temos com a população afro-

descendente, buscando também uma integraçao Internacional (Brasil- África).  

Ja em nível de América Latina destacamos propostas interessantes como a Universidad 

Bolivariana de Venezuela (UBV), e o acúmulo da Universidade de La República no Uruguai, onde se 

constróem hoje os cursos a partir da integralidade, onde a extensão é o centro do tripé (ensino, pesquisa 

e extensão), servindo de plataforma central na construção do ensino e da pesquisa. Soma-se a isso os 

moldes das universidades cubanas onde o principal valor empregnado é o compromisso com o povo, 

com a maioria da população. 

 É lógico que no Brasil e no conjunto da América Latina estas infelizmente ainda são experiências 

com problemas, pequenas e isoladas. Mas nos colocam em um novo momento, onde na América Latina, 

o lugar mais interessante do mundo para muitos da esquerda, podemos começar a formular sobre um 

novo modelo de Universidade. A educação em nosso continente foi sempre importada, seja modelos 

napoleônicos, seja nos modelos norte americanos, ou até das universidades iluministas. Mas em 
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nenhum momento o povo latino-Americano pôde escolher qual era a sua universidade. E muito deste 

debate passa pela luta dos estudantes de agronomia, a exploração da natureza e do campo é uma das 

características mais relevantes nas lutas históricas da esquerda em nosso continente. As novas 

experiências a serem contruídas acabam por serem construídas geralmente na aréa das agrárias. 

 É nos movimentos socias camponeses, em especial no MST que se concentram as mais ricas 

experiências em relação a uma educação libertadora, seja nas escolas etinerantes, sejam nos cursos de 

graduação e pós-gradução construídos dentro do Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária(PRONERA). É também na Via Campesina que se constróem os maiores enfrentamentos ao 

imperialismo, ao neoliberalismo, ao capitalismo, tornando essa articulação fundamental para todas as 

nossas lutas.  

 Enfim, cabe a FEAB um maior esforço em ajudar na síntese das mais diversas experiências 

produzidas pelos movimentos sociais e forças progressistas na construção de uma proposta real de 

formação profissional a serviço de um outro mundo possível. Através da CONCLAEA (Confederação 

Caribenha e Latinoamericana de Estudantes de Agronomia) e demais articualações internacionais 

contribuir na luta por um modelo de universidade latino-americano, que possa comtemplar as 

demandas do nos 

4.8 MOVIMENTO ESTUDANTIL 

Reflexões sobre o Movimento Estudantil da Agronomia: um debate necessário e desafiador 
Paola C. C. Estrada Camargo16 

Carla Bueno Chahin17 

 
“Mira adelante hermano en esta hora primera 

y apretar bien tu bandera cerrando fuerte la mano” 
Damián Sanchez e Jorge Sosa  

 

Depois de muitos debates, reflexões, sonhos, planos e simples conversas com companheiros e 

companheiras da FEAB, dos Movimentos Populares e também do CEPIS (Centro de Educação do Instituto 

Sedes Sapientiae), nos motivamos a “colocar no papel” as práticas e concepções que temos sobre a 

militância no Movimento Estudantil da Agronomia, ou seja, na FEAB, e conseqüentemente na nossa 

posição enquanto militantes da luta do povo. Desta forma, colocamos reflexões e discussões para todos 

os companheiros e companheiras que carregam nossa bandeira azul no coração, e que no cotidiano de 

suas vidas constroem nossa organização.  

 Nos espaços da nossa Federação temos discutido e disputado em relação a algumas concepções 

de Movimento Estudantil (ME). Este debate se torna muito importante, pois já baseado na nossa prática 

militante, é uma teoria que delineia nossas práticas futuras, entendendo que este é um processo que se 

encontra em movimento, portanto recheado de contradições. 

 Entre as concepções de ME
18

 – Gremial (representante de uma categoria) ou Movimento Social 

                         
16 Paola é estudante de Agronomia da ESALQ e militante da FEAB desde 2005. 

17
 Carla é estudante de Agronomia da ESALQ e militante da FEAB desde 2007. 
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- acreditamos que a FEAB, nossa história e nossa prática têm nos mostrado que não somos apenas uma 

Organização Grêmial de Estudantes, os militantes e as Coordenações da Federação não representam os 

interesses de todos os estudantes de agronomia do Brasil, isso porque temos propostas políticas que 

não condizem com as idéias hegemônicas da maioria da juventude estudantil. Sabemos que essa é a 

realidade nas escolas de agronomia, e não devemos ter medo de assumir que somos minoria. A partir do 

momento que colocamos um Objetivo Estratégico
19

, ou seja, nosso horizonte político maior, para a 

nossa organização muitas coisas mudam.  

 A questão da representação é sempre uma polêmica, mas acreditamos ser uma polêmica 

necessária e produtiva. Nós não nos excluímos do debate de representação, porém acreditamos que os 

militantes da FEAB, que compõe as Coordenações e Núcleos de Trabalho ou não, devem representar o 

que deliberamos na FEAB, em nossos espaços de discussão e decisão coletivos, pois são estas 

deliberações que representam a nossa construção política como organização, a nossa unidade dentro da 

nossa diversidade de proposições políticas. 

Enxergamos que o fato de assumirmos uma posição política na luta de classes, a posição da 

luta do povo, da classe trabalhadora, independente da nossa origem social, o fato de termos discussões, 

bandeiras de luta, práticas e valores militantes baseados nesse Objetivo Estratégico, restringe a nossa 

possibilidade de representação e coloca a nossa prática e o rumo da nossa organização com 

características de um Movimento Social. 

Ressaltando, novamente, que este não é um processo estático, portanto não queremos, de 

forma alguma, tentar encaixar toda a complexidade que é uma organização em apenas duas caixinhas 

com etiquetas de concepções. Até porque, nem sequer acreditamos que esse “encaixe” seja possível. 

Por estarmos em movimento, ainda vemos contradições na nossa prática, e podemos citar duas (das 

maiores): nosso estatuto20 e dentro dele, nossa eleição de delegados para o CONEA (Congresso Nacional 

dos estudantes de Agronomia do Brasil), aonde as eleições ocorrem através de porcentagens dos 

estudantes de Agronomia de cada escola.  

 Apesar destas contradições – que acreditamos que no movimento da luta de classes e, 

conseqüentemente, dos militantes da FEAB serão superadas -, o nosso olhar sobre a Federação - nossa 

aliança com diversos movimentos sociais do campo e da cidade, a construção da Via Campesina, nossa 

                                                                        
18

 Sobre este tema ver texto “Concepção e Papel do Movimento Estudantil: uma reflexão necessária” do 

companheiro “ex-feabento” Samuel Britto das Chagas. 
19 Há 12 anos a FEAB delibera pelo socialismo, e a cada Congresso reafirmamos esse objetivo. Nas deliberações 51º 

CONEA (2008): “OBJETIVO ESTRATÉGICO: A FEAB tem como objetivo estratégico a construção do socialismo, 

entendendo-o como uma sociedade onde não haja a exploração do ser humano pelo ser humano e não exista a 

propriedade privada dos meios de produção.” 

20
 No primeiro parágrafo do Estatuto da FEAB está escrito: “Art. 1o - A Federação dos Estudantes de Agronomia do 

Brasil (FEAB), fundada a 04 de agosto de 1989, antiga Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica do 

Brasil, fundada a 13 de agosto de 1972, antigo Diretório Central dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do 

Brasil, fundado em 1951; é órgão máximo a nível nacional, após a UNE, representativo dos estudantes de 

Agronomia”. 
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mística e os valores socialistas, nossa prática de passadas nas escolas e o desprendimento dos e das 

militantes que as fazem, nossas campanhas (Trangênicos, Transnacionais, Educação, entre outras), a 

construção com outras organizações estudantis, a construção dos Estágios Interdisciplinares de Vivência 

(EIV´s), entre muitas outras práticas - só confirmam nossa hipótese de que a FEAB é um Movimento 

Social. 

 Ressaltamos que acreditamos na disputa da universidade como uma luta legítima que agrega os 

estudantes para uma luta maior. Isso apenas ressalta o tamanho de nossa tarefa: atuar ao lado da classe 

trabalhadora, fazendo uma opção por ela e ainda disputar os espaços estudantis dentro da universidade. 

As lutas específicas devem ser pautadas sempre, de forma que possamos nos aproximar da nossa base e 

da nossa base potencial pra que conheçam a verdadeira realidade e assim possam de fato “tomar 

partido” pela classe. Mais a frente poderemos entender melhor sobre as peculiaridades do trabalho de 

base, porém já podemos adiantar que ele pode acontecer de diversas formas, não se caracterizando, 

portanto, um conteúdo que seja melhor ou pior que outro, sendo a realidade de cada local que define 

essas especificidades. 

 Depois de colocados, em síntese, alguns dos nossos pressupostos, seguimos nossa exposição 

colocando um pouco de uma questão que também tem sido muito discutida por nós: Quem é a base da 

FEAB? O que é e como fazer trabalho de base? 

 O CEPIS21, em uma de suas cartilhas, nos coloca que falar em base é falar em fundamento, em 

alicerce, sustentação, início, parte indispensável em toda estrutura e que no Movimento Popular, a 

palavra base foi juntando vários significados, aonde um vai completando o outro, como por exemplo: 

base da pirâmide (social); comunidade de base; base da categoria profissional (por exemplo, de um 

sindicato); base como opção política.  

Por acreditar, que a FEAB é um Movimento social, entendemos que quando falamos de base da 

FEAB, estamos falando de opção política, e neste caso os companheiros do CEPIS nos dizem que “este 

sentido nasceu da reflexão de que não basta a pessoa trabalhar ou ser explorada para ser militante da 

transformação social. ‘Base’, então, serviu para designar a parte do povo que adere a um movimento, 

que toma consciência da opressão e se engaja no processo de construção da sociedade solidária. 

Qualquer pessoa, não importa a origem, pode ser base desse projeto alternativo ao capitalismo”. 

Sendo assim, acreditamos que a base da FEAB são todos os estudantes (organizados em grupos 

ou não) que levantam as nossas bandeiras de luta, pautando, minimamente, o nosso projeto de 

organização e de sociedade. Pois são estes homens e mulheres que sustentam politicamente a nossa 

organização, são eles que nos dão a força que temos.  

Na nossa base social, incluímos nossos militantes e dirigentes, pois entendemos que quando 

falamos de base, militante e dirigente, não estamos nos referindo a uma hierarquia, mas sim a 

momentos diferentes no processo de engajamento na luta política. Os militantes são os companheiros e 

                         
21

 Cartilha “Concepção de Educação Popular do CEPIS” do Centro de Educação Popular do Instituto Sedes 

Sapientiae” , Junho de 2008 
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companheiras que reconhecemos pelo seu desprendimento e compromisso pela organização e pela luta, 

e porque não chamamos todos de militantes? Porque nem todos os estudantes que levantam as nossas 

bandeiras têm o mesmo compromisso e desprendimento para a construção da FEAB. 

Não podemos deixar de falar de nossa base potencial, que são todos os milhares de estudantes 

de agronomia do Brasil. E com estes companheiros é que realizamos o trabalho de massa, que é algo 

que nunca podemos perder de vista, e quem realiza esse trabalho é a própria base da FEAB, e de 

diversas maneiras, por exemplo, carregando os nossos símbolos e pautas em camisetas, desenhos, 

cartazes, nas salas de aula, nas chamadas para Pré-CONEA ou Pré- EREA, em pautas específicas locais, 

entre outros.  

Em síntese, cada indivíduo ou grupo que levanta as nossas bandeiras na Universidade está 

realizando o trabalho de massa. A questão é que não temos uma política geral para esse trabalho e 

talvez nem seja possível que tenhamos, pois as possibilidades são ao mesmo tempo muito amplas e 

específicas, sendo que é mais acertado que cada grupo ou indivíduo da escola que reconhece a FEAB 

faça um planejamento de acordo com a realidade local que vivem no cotidiano da Universidade. 

Podemos dizer que o trabalho de massa ocorre quando apresentamos a porta de entrada para a nossa 

organização, porém isso pode se mostrar de inúmeras formas, desde pela luta específica pelo bandejão 

até num momento de discussão sobre questão agrária, quem define qual o conteúdo deve ser tratado 

são os militantes organizados de cada escola. 

 Nossa base já ultrapassou esta porta, já entrou na nossa casa. Para que o nosso trabalho de 

massa seja qualificado, nosso trabalho de base deve ser qualificado também. E para o trabalho de base, 

a possibilidade de delinear, minimamente, uma política para a FEAB é mais concreta. Qualquer militante 

da nossa organização pode realizar o trabalho de base. 

 O objetivo de realizar o trabalho de base é qualificar política, técnica e culturalmente os 

companheiros que já levantam nossas bandeiras, para que estes atuem na realidade, se organizem e 

possam assumir o compromisso e a responsabilidade da nossa luta. O militante ou grupo que realiza este 

trabalho deve realizá-lo como se fosse uma partera22, acompanhando, mobilizando, organizando e 

animando a base para que se coloquem no processo da luta. E para que isso seja possível nossos 

militantes devem estar capacitados e qualificados, com clareza do horizonte político maior, de nossas 

bandeiras de luta, da conjuntura atual, em síntese, é necessário que ocorra a formação política dos 

militantes para que a formação política da nossa base seja efetiva. 

 Para realizar o trabalho de massa ou de base não tem receita, porém acreditamos que a FEAB já 

deu um primeiro passo, que é re-discutir nossas práticas e conceitos, dar prioridade para a formação 

política nesse período e conseqüentemente dar prioridade para o trabalho de base também. Quando 

conseguimos nos organizar e planejar para escolhermos os caminhos e prioridades mais acertadas, de 

                         
22

 “Imagina-te como uma parteira. Acompanhas o nascimento de alguém sem exibição  ou espalhafato.Tua tarefa é 

facilitar o que está acontecendo. Se deves assumir o comando, faz isso de tal modo que auxilies a mãe e deixes que 

ela continue livre e responsável. Quando nascer a criança, a mãe dirá com razão: nós duas realizamos esse 

trabalho”. Adaptação de Lao Tse, séc. V a.C 
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acordo com o que a conjuntura nos coloca, já é um grande começo. 

Neste texto tentamos colocar alguns conceitos e objetivos com os quais temos trabalhado, no 

entanto ainda temos muito que refletir, discutir, praticar e escrever sobre a FEAB e seus rumos. A nossa 

tão falada Re-estruturação se dará no nosso movimento, na nossa prática, e é urgente colocarmos isso 

em pauta. Acreditamos que este é um desafio que está colocado a todos e todas as militantes da FEAB, 

para assim construirmos a nossa organização e nos colocarmos no movimento da luta do povo por um 

outro projeto de sociedade, bem diferente do capitalista.  

A FEAB é de luta! 

Pátria Livre! Venceremos! 

Maio de 2009 

4.9 GÊNERO, FEMINISMO E LUTA DE CLASSES 

Contribuição da ex-feabenta Ester Hoffman (Escola de Lages, SC) ao debate de feminismo – 

52ºCONEA/ Piracicaba 

O Caráter da Luta Feminista  

Na década de 70 o tema gênero ganhou uma certa ascendência nos debates. Mas nessa 

ascendência praticamente não se ouvia mais falar em mulheres, classes sociais, trabalhadoras. Aparecia 

sempre aliado a outro tema – cidadania. Criando a falsa impressão de que bastaria a criação de políticas 

públicas para resolver o problema das desigualdades de gênero, sem que se tocar em mudanças 

estruturais do sistema capitalista vigente. O debate de gênero travado desta forma trouxe para as 

organizações de esquerda o desafio de buscar a origem da opressão das mulheres e compreender essa 

questão vinculada à luta de classes.  

A necessidade de uma revolução socialista para resolver o problema da opressão das mulheres 

passou a não ser mais cogitada, foi abandonada. Pois se o capital oferecesse salários semelhantes para 

homens e mulheres, se às mulheres fosse permitido ocupar alguns cargos, estar-se-ia promovendo a 

igualdade de gênero e permitindo a elas o exercício da cidadania. 

Formaram-se assim diferentes correntes no debate feminista. Parte querendo resolver os 

problemas da desigualdade dentro dos marcos do sistema capitalista através de medidas imediatistas e 

compensatórias e outras que começam a compreender a origem desta opressão de forma interligada 

com a exploração da classe trabalhadora.    

Essas diferentes interpretações da resolução da opressão das mulheres delimitaram distinto 

caráter da luta que se travava e se trava nos dias atuais. O que nos remete uma tarefa importante de 

demarcarmos o caráter da luta feminista dentro de nossa organização, de compreendermos mais à 

fundo a origem da opressão e sua ligação com a existência da propriedade privada dos meios de 

produção e a sustentação das classes dominantes no poder. 

O termo gênero é algo genérico, é preciso compreender o sujeito concreto a quem estamos nos 

referindo, é preciso olhar para realidade onde este se insere. Não basta também dizer apenas mulheres, 

é preciso saber de quais mulheres estamos falando, mulheres trabalhadoras, camponesas, operárias, 

estudantes, assim vamos extraindo da realidade concreta os elementos para reconhecermos a 
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necessidade de mudanças radicais nas relações e travarmos nossa luta. 

Aquele que não sabe contra quem luta não pode vencer a batalha. Então é preciso estar muito 

claro na luta feminista o que de fato queremos, de onde partimos: de nossas vidas reais, da realidade 

concreta e construída historicamente, da condição de exploradas e oprimidas; onde queremos chegar: à 

construção de uma nova base de sociedade, onde as relações sociais de produção sejam igualitárias e 

não exista exploração e opressão de seres humanos por seres humanos. 

Tratar o problema das mulheres na atual sociedade como um problema de gênero apenas, é um 

equívoco, que pode levar à luta por políticas de gênero, fora do marco da luta da classe trabalhadora 

pela conquista do poder político. Assim como as demais questões na sociedade capitalista essa não pode 

ser analisada fora do marco de classe.  

A propriedade privada dos meios de produção permite a exploração de uma classe sobre a 

outra, e assim as mulheres jamais estarão todas juntas lutando como uma grande irmandade. Poderão 

lutar juntas em momentos pontuais, pela conquistas de direitos, mas os projetos são distintos, os 

interesses envolvidos são diferentes e antagônicos, então, haverá momentos decisivos que as mulheres 

estarão travando a batalha em trincheiras diferentes, separadas pela classe a qual pertencem. 

O combate a opressão passa pelas lutas por reformas democráticas no interior da luta da classe, 

mas deve ter como fim a transformação da sociedade através da revolução socialista. 

A luta feminista nas organizações revolucionárias 

As mulheres além da condição de exploradas, estão subordinadas à uma condição de opressão. 

É preciso combater as reais causas da subordinação e não gastar munição com as conseqüências, como a 

divisão de tarefas desiguais por exemplo. Não que as conseqüências não devam ser analisadas 

criticamente, mas se não partirmos de uma análise mais profunda e que traga presente as causas, não 

teremos uma prática efetivamente transformada. 

A luta deve ser cotidiana para que dentro da sociedade velha possamos implantar as bases para 

construção de uma nova, de forma a exercitar novas formas de relações no interior de nossas 

organizações. O exercício dessas novas relações nas organizações políticas devem ser estendidas para as 

demais dimensões da vida, incorporando novos comportamentos e valores para todas as demais 

relações estabelecidas pelos homens e pelas mulheres. 

A sociedade capitalista não permitiu as mulheres o poder de decisão sobre suas próprias vidas, 

dando-lhes papéis, assim como para os homens, que fossem adequados para manter o sistema e de 

acordo com o momento histórico. Desta forma, é necessário que as mulheres trabalhadoras tenham 

espaços onde possam exercitar esse poder de decisão, onde possam analisar a sua realidade, a opressão 

que vivem, identificar onde esta se manifesta, como pode ser combatida no cotidiano e no plano maior 

da luta da classe.  

Esse exercício de reconhecimento enquanto mulheres trabalhadoras exploradas e oprimidas 

não se dá naturalmente, existe um processo para que isso ocorra, existe o despertar das companheiras 

através das contradições que vão se agudizando em seu cotidiano. Esse exercício requer o 

reconhecimento na outra companheira que também vive a opressão no dia/dia, que também é 
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humilhada e super-explorada para manter o sistema capitalista. Anos de opressão não são simplesmente 

esquecidos e resolvidos em uma roda de conversas entre companheiros e companheiras.  

A construção dos espaços auto-organizativos das mulheres tem sido um passo importante no 

combate da opressão, onde as mulheres podem se reconhecer, trocar informações da realidade que 

vivem, exercitar a tomada de decisão conjuntamente, analisar a sociedade a partir do olhar de mulher. 

Tem sido fundamentais para que possam se construir enquanto mulheres diferentes do que o capital as 

forjou. Todo esse processo de redesenhar-se enquanto mulher em sociedade é fundamental para a 

construção da emancipação. 

 A construção do feminismo não se dá apenas nos espaços autônomos, ele se dá nos mistos também, e 

não poderia jamais ser diferente, se estendendo assim para todo o movimento. O feminismo deve ser 

uma perspectiva dentro de todas as organizações de esquerda. O desafio esta em criarmos as formas de 

realizarmos o debate dentro da organização, e muito para além disso, reverter em práticas condizentes. 

Mas para isso precisamos enquanto organização nos munir de uma teoria feminista e assim ter como 

transformar nossas práticas de luta incorporando essa nova teoria. 

Em nossa organização, como veio se dando o debate 

Nem sempre as deliberações são os melhores elementos para uma análise dos avanços e 

desafios de cada bandeira, pois em seu conteúdo podem deixar subentendido o acumulo real da 

organização. Mas abaixo estão algumas deliberações da bandeira de gênero e sexualidade dos últimos 

três anos. Também traz ao final do texto das deliberações uma breve analise realizada a partir do que 

está presente no conteúdo das deliberações. 

PS março de 2005 - Curitiba 

 O debate de Gênero na Federação se da de forma muito superficial, para superarmos isto, 

devemos fazer esse debate juntamente com outras bandeiras. Assim possibilitando o 

encaminhamento de propostas objetivas para o tema.  

CONEA julho/agosto de 2005 – Viçosa 

 A FEAB deve organizar e participar do Encontro de Mulheres da UNE; 

 Devemos nos aproximar, discutir e declarar apoio aos movimentos de homossexuais que 

tenham um debate político e contestatório de nossa sociedade. 

PS setembro de 2005 – Brasília 

 A FEAB deverá participar do encontro sobre Gênero, organizado pelo MST, em Aracajú, SE, 

entre os dias 31 de setembro e 09 de outubro. Com o objetivo de aumentar o acúmulo deste 

debate para a federação. 

 A FEAB deve se posicionar contrária à exploração do corpo humano como objeto, bem como a 

necessidade de seguir um padrão de beleza, porque tais fatores contrapõem e/ou deterioram 

os valores socialistas e contribuem com a reciclagem do sistema capitalista. 

 A FEAB deve fomentar o debate sobre Gênero e Sexualidade dentro da federação e também se 

devem buscar novas referências sobre o assunto. 

PNEB junho de 2006 – Pato Branco-PR 
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 A CR-II e o NTP de Juventude Cultura e Valores se comprometem a elaborar um documento de 

acúmulo sobre Gênero e Sexualidade a ser apresentado no 49º CONEA; 

 A FEAB deverá inserir o debate sobre Gênero e Sexualidade na preparação e avaliação dos EIV´s, 

além de outros espaços de formação da federação; 

 A FEAB reafirma ser contrária a qualquer forma de exploração e opressão sexual entre homens 

e mulheres; 

 A FEAB deverá incentivar a construção de coletivos que debatam as questões de gênero nas 

universidades; 

49º CONEA outubro de 2006- Cuiabá – MT 

 A CN deve elaborar uma cartilha para fortalecer o debate de gênero e sexualidade e estabelecer 

contato com a Secretaria Nacional de Mulheres; (aprovada com reformulação). 

 A FEAB deve preparar-se para participar do Encontro Nacional Universitário de Diversidade 

Sexual (ENUDS); (aprovada com reformulação). 

 A FEAB deve fomentar o debate sobre gênero, principalmente a respeito do preconceito 

enfrentado pelas agrônomas; (aprovada com reformulação) 

CONEA julho/agosto de 2007 – Aracaju – SE 

 A FEAB entende a plenária de mulheres como um importante espaço de auto-organização das 

mesmas, sendo assim, um processo fundamental na luta pela superação da sociedade 

capitalista; 

 Deve-se buscar a construção de um espaço para as pessoas não contempladas na plenária de 

mulheres, diferente da plenária de gênero ocorrida no 50º CONEA, onde também possam 

participar as participantes da plenária de mulheres; 

 A Federação deve construir as lutas do 8 de março junto as mulheres da Via campesina e 

demais organizações de mulheres; 

 Deve-se ter cuidado com o debate sobre o feminismo para que não se transforme num 

machismo invertido; 

PNEB março de 2008 – Belém – PA 

 Devemos avançar para além da plenária de mulheres nos CONEA e da participação na jornada 

do oito de março. 

 A FEAB deve fomentar a discussão sobre aborto. 

 A FEAB precisa aprofundar na auto-organização das mulheres com um curso de formação 

política das mulheres. 

51º CONEA julho de 2008 Porto Alegre – RS 

 A FEAB deve construir na PS um espaço auto-organizativo, que contemple a discussão histórica 

de opressão da mulher. 

 A FEAB deve dar continuidade a plenária das mulheres durante os congressos nacionais 

ressaltando o debate da luta de classe. E que as discussões e as metodologias referentes a 

plenária sejam socializadas com toda a federação.  
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  A próxima CN deve acumular para propor um seminário do ME das executivas de Agrárias;  

 A FEAB deve procurar equilibrar o debate das bandeiras como uma forma de aglutinação de 

maior numero de estudantes de Agronomia, sendo assim mais representativa. 

Avaliação sobre as deliberações: 

 Percebe-se que a partir do momento em que a plenária de mulheres passa a ser construída, e 

que conforme sabemos, as mulheres passam a participar de demais espaços auto-organizativos, o 

debate dentro da FEAB toma outro rumo. O que antes aparecia como: devemos avançar no debate de 

gênero, devemos formular uma cartilha sobre gênero, passa a ser mais propositivo no sentido prático.  

 No ano de 2007, no segundo ano de realização da plenária, já se aponta a organização do 8 de 

março junto as mulheres da Via Campesina, colocando nisso uma concepção da luta feminista, que se dá 

contra o modelo capitalista e que essa batalha deve vir no sentido do enfrentamento de classe. Também 

aparece que não deve ser o contrário do machismo, o que resulta decorrente das divergências quanto à 

realização da plenária de mulheres, e que nos coloca a necessidade de amadurecermos a concepção 

deste espaço e o caráter da luta feminista que vem se desenhando em nossa organização. 

   Foram essas contradições, fruto da realização da plenária, da vivencia prática da auto-

organização e do experimentar-se na construção de novas relações em nossa organização que nos 

moveu para frente no debate. Nos permitindo sair do “precisar aprofundar” e nos fez perceber que a 

plenária de mulheres já não era suficiente, que deveríamos ir além, sendo assim, nos juntar as demais 

trabalhadoras organizadas. Traçamos como desafio ter uma maior compreensão do conteúdo feminista e 

por isso precisávamos de um momento para além da plenária, que contemplasse estudo e debate sobre 

temas pertinentes à organização. Avançamos no sentido de fazer a luta do 8 de março demarcando a 

proposição de um novo modelo de sociedade, nos colocando enquanto classe. 

 O fato concreto da realização da plenária de mulheres acelerou o processo de identificação, 

conscientização e de evidenciar as contradições existentes no interior da nossa organização. Se o 

capitalismo nos força crer que as relações estão harmônicas, colocando um véu sobre a sociedade, nós 

gritamos que as relações não são harmônicas, que existem desigualdades e que é necessário encará-las 

e buscar as formas para colocar fim nestas. A vivência por parte da organização, de ter no seu inteiro um 

espaço auto-organizativo proporcionou os questionamentos sobre sua importância, sobre seu caráter. 

Levou a alguns posicionamentos contrários, o que de forma alguma, em um primeiro momento, foi 

negativo, pelo contrário, possibilitou o debate de idéias e síntese deste. 

 O que fica claro com a construção de um espaço auto-organizativo é que não basta se afirmar 

enquanto seres humanos em uma sociedade onde estamos divididos em diversas fatias de acordo com a 

classe social a qual pertencemos, o gênero, a opção sexual, a etnia, entre tantas outras repartições que o 

sistema criou para dividir-nos. É preciso olhar para a realidade da forma como ela é, entende-la como 

funciona em sua essência. Compreendendo que somos histórica e socialmente determinado/as e por 

isso temos sim olhares diferentes enquanto homens e mulheres, enquanto explorados e exploradores. 

Precisamos para nos construirmos enquanto humanidade entender as diferenças, olhar com elas, e não 

ignorá-las por falta de compreensão.  
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 As desigualdades que estão colocadas na sociedade como um todo não são dissolvidas 

quando em nossos espaços organizativos, por mais que desejemos que isso aconteça e lutemos para 

isso. Desta forma, não podemos ignorá-las e forçar uma falsa construção coletiva onde a igualdade se 

pauta no ignorar as diferenças e as opressões presentes na sociedade.  

Construindo o espaço auto-organizativo 

Apesar da FEAB fazer o debate de gênero há algum tempo, ele era feito juntamente com outras 

bandeiras e o tema não era tratado com a devida importância. Fato que notávamos durante a discussão 

dessa bandeira, não havia um envolvimento dos militantes e das militantes, outro fato, era que mesmo 

as escolas tendo um número grande de mulheres militantes, as falas nas plenárias eram na sua maioria 

masculinas.  

A discussão da plenária se origina a partir da contribuição de algumas feabentas que 

participavam de movimento de mulheres. Deveria ter como objetivo ser um espaço nacional que as 

mulheres da FEAB pudessem discutir pautas das estudantes, que às vezes passavam despercebidas no 

cotidiano da FEAB, como: assistência as estudantes grávidas, assédio de professores, e outros temas que 

não permeiam a vidas dos universitários e sim das universitárias. 

Também discutia-se um espaço onde as mulheres pudessem falar e se ouvir, poderia gerar 

acumulo para a FEAB, como um todo, pois poderíamos qualificar a participação da mulherada, a partir 

das discussões de suas necessidades e da discussão das relações de gênero nos nossos espaços de 

militâncias.  

Na plenária final do CONEA de Viçosa 2005, aprovou-se com certa tranqüilidade uma plenária 

de mulheres nos espaços nacionais da FEAB, mas as reações vieram no decorrer do ano, principalmente 

quando foi se aproximando o CONEA, onde deveria haver o espaço na grade. 

O debate  girava em alguns eixos: 

1.       O debate de igualdade de gênero só poderia avançar a partir do fortalecimento de quem está mais 

fraco nessa relação, por isso a necessidade de um espaço só de mulheres; 

2.       O debate de gênero tem que ser feito entre homens e mulheres, pois não adianta só as mulheres 

avançarem nesse debate; 

3.       A divisão poderia dividir a luta, pois a luta é de classe e não de gênero; 

Na PS de Brasília em 2005 foi separado o debate da bandeira, e teve um momento para 

debatermos gênero e sexualidade. Foi um momento importante para o avanço da discussão pois o que 

antes acontecia de forma muito prejudicada, pelo fato da bandeira agregar vários temas e este sempre 

ficar em segundo plano.  

No decorrer dos anos a abertura dos pontos ainda se manteve como papel das mulheres, e como se esse 

debate fosse de responsabilidade apenas das companheiras de estudar e acumular, deixando um 

entender de desresponsabilidade dos companheiros no debate. 

Primeira plenária - 2006 em Cuiabá. Em Viçosa se colocou em pauta a necessidade da plenária de 

mulheres no CONEA de 2006, porém ao longo do ano as mulheres não conseguiram amadurecer a idéia, 

até mesmo por ser algo muito novo para todas nós, que iríamos ainda experimentar para ter 
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experiência. Salvo poucas compas que já haviam participado de outros espaços autônomos, a grande 

maioria não havia participado e tampouco acumulo no debate. A Plenária teve um caráter de 

reconhecimento entre as mulheres, de identificação e desabafo do que viviam nos grupos, da divisão 

desigual das tarefas, ou do que sempre era caracterizado como tarefa de mulher e tarefa de homem.  

O diagnóstico de que as mulheres se colocavam menos nos espaços de debate, e 

principalmente nas plenárias, se comprova nas discussões que se seguiam durante a plenária. Muitas 

mulheres diziam não se sentirem a vontade, ou mesmo avaliarem que suas intervenções não 

acumulariam para o debate. 

A compa Catarina contribuiu na discussão de sexualidade, do corpo feminino, da opressão que 

sofremos e que se manifesta até mesmo na nossa forma de andar, de agir de se expor diante da 

sociedade. Outra companheira urbana de Cuiabá contou sobre o trabalho das mulheres da periferia. 

Nesse espaço teve grande participação das mulheres. 

Houveram muitos questionamentos quanto a legitimidade da plenária, ou sobre sua 

continuidade. O maior questionamento se centrava na discussão de que esse momentos seria composto 

apenas por mulheres, e não aberta para os homens. Justificava-se que deveríamos fazer o debate 

conjunto, pois a opressão só é possível combater entre homens e mulheres.  

As mulheres que avaliavam positivamente o papel da plenária, e que desejavam que a mesma 

tivesse continuidade nos demais congressos, argumentava que a emancipação passa por processos 

distintos. O combate as desigualdades se dá no marco da luta da classe trabalhadora, mas não iremos 

resolver o problema das relações de gênero passando por cima de uma opressão praticada há anos 

contra as mulheres em um dia de debate conjunto com os homens. É preciso ter momentos autônomos, 

onde as mulheres construam o seu espaço, identifiquem a opressão junto com companheiras que 

também vivem tal opressão e que amadureçam o debate entre si. Mas também é necessário os espaços 

mistos para avanço da organização e  transformação de nossas praticas.  

Segunda plenária - 2007 Aracaju – Desde a primeira plenária ocorrida em 2006 as mulheres tiveram um 

maior estimulo para participarem de outros espaços autônomos junto as trabalhadoras. Desta forma o 8 

de março de 2007 teve maior participação de mulheres da FEAB. Isso não se deu de forma homogênea, 

pois depende muito da realidade de cada estado, escola e as articulações locais. Variando também no 

sentido de alguns estados a articulação se dar mais forte com as Mulheres camponesas organizadas na 

Via Campesina e em outros com trabalhadoras urbanas da Marcha Mundial de Mulheres entre outras 

organizações.  

Essa plenária teve um caráter mais formativo, trazendo um resgate da origem da opressão, suas 

causas e conseqüências. Contamos com a Assessoria da Mirla, militante da Consulta Popular e a 

companheira Luciana do Movimento de Mulheres Camponesas. 

Colocou-se de forma mais incisiva a importância da articulação com as mulheres trabalhadoras 

organizadas, sobretudo as mulheres da Via Campesina, já que a FEAB compõem a Via nacionalmente e, 

portanto, deveria buscar esta articulação nos estados, não apenas para construir o 8 de março, mas 

construir uma relação orgânica. Isso foi a linha geral da plenária, o que não deixa fechado para a 
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articulação com urbanas de forma alguma, e nem deixa como obrigatoriedade a construção junto às 

mulheres da via, mas se coloca enquanto orientação política. 

Terceira plenária - 2008 Porto Alegre – Essa plenária teve papel semelhante á plenária ocorrida em 

2007. Contou com a contribuição da Companheira Saraí do Movimento dos Pequenos Agricultores que 

fez um resgate da origem da opressão e as formas como se manifesta, o papel que é colocado para o 

homem e para a mulher e  como isso é construído e reproduzido historicamente. Tocou-se no papel que 

cumprem a igreja e a família na sustentação da opressão. 

 Teve uma participação reduzida devido a desencontros com o local de realização, algumas 

companheiras não encontraram o local e ficaram sem participar.  

Tendo em vista a dificuldade que as mulheres tiveram em se colocar nos espaços mistos de 

socialização, principalmente nesse CONEA sentiu-se a necessidade de organizar espaços de caráter 

formativo, onde se discutisse outros temos centrais a organização a partir da ótica feminista. 

Seminário das mulheres da FEAB na PS de 2008 – Rio de Janeiro – será descrito. 

Espaços paralelo ao da plenária de mulheres: 

Ao realizarmos a plenária de mulheres em 2006, em Cuiabá, não havia muito acúmulo na FEAB 

sobre a importância de espaços autônomos, e do papel que esses espaços cumpririam. Isso nos limitou a 

pensarmos um espaço para as pessoas que não estariam na plenária. No momento de realização da 

plenária foi passado um vídeo para quem quisesse assistir. Não foi algo muito planejado com objetivos 

claros e metodologicamente conduzido. 

Na realização da segunda plenária em Aracaju isso foi melhor planejado, de forma que foi 

realizado um debate para as pessoas que não participavam da plenária de mulheres, no momento de 

sua realização.  

Em Porto Alegre em 2008, tivemos um avanço a mais, no momento da plenária de mulheres 

teve um debate sobre relações de gênero para as demais pessoas, e em um segundo momento foi 

socializado os dois espaços e debatido em cima dos pontos de socialização. 

Avaliações Gerais: 

A auto-organização implica em acumulo de força para a luta das mulheres e da classe em geral. 

Pois para desconstruir as relações de poder estabelecidas, é preciso força política, isso de forma alguma 

se coloca enquanto as mulheres serem inimigas dos companheiros ou de responsabilizá-los pelas 

causas. 

Após a realização da terceira plenária foi possível ter algumas questões mais claras. A clareza 

não é algo estático, de forma que a temos ou não, e sim é algo em constante construção. Vamos 

somando experiências, visões sobre a realidade, acúmulo de debates, participação em demais espaços, 

e tudo isso vai construindo a nossa clareza acerca dos processos, o que nos permite avaliá-los de forma 

mais madura.  

A plenária das mulheres na FEAB teve um papel fundamental de explicitar as contradições. De 

evidenciar a desigualdade nas relações entre os gêneros, de dizer que o mundo, a sociedade não está 
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harmônica como nos querem fazer acreditar que está. As contradições existem e elas foram 

explicitadas.  

Trouxe o estímulo para as mulheres se inserirem mais nos debates e assim trazer avanços 

significativos para a organização. Participarem mais das lutas do 8 de março, fazerem articulações com 

as trabalhadoras camponesas e urbanas.  

Percebeu-se que apesar dos avanços que tivemos neste debate ainda estávamos com pouco 

acúmulo, e que as plenárias não era momento para estudo, para aprofundar o debate, pois sempre 

acaba cumprindo com um primeiro momento, pela quantidade de companheiras novas nos CONEAS. 

Desta forma é sempre necessário fazer um resgate das plenárias anteriores, construir uma identidade 

entre as mulheres presentes e não há tempo para aprofundar em alguns pontos e nem necessariamente 

deve ter esse papel. Desta avaliação surgiu a proposta de um seminário de mulheres com caráter de 

estudo. 

É preciso que os homens sobreponham seus interesses pessoais imediatos para fazer a luta 

contra a opressão das mulheres, pois isso implicará em abrir mão dos privilégios que lhes foram 

concedidos historicamente. Necessitarão assumir outra postura tanto diante das companheiras como 

diante da sociedade, se engajando em uma luta concreta de redefinição de papéis, passando assim a 

exercer na prática uma teoria feminista. Sabemos que isso não se dará em pouco tempo, no entanto 

isso não pode ser motivo para fatalizar e naturalizar a opressão. As lutadoras estão dispostas a 

contribuir para a reconstrução dos companheiros de forma a abandonarem valores machistas e 

patriarcais e se reconstruírem junto com as mulheres na luta feminista.  

Embora o combate à opressão das mulheres seja tarefa das organizações, são as mulheres que 

cumprem com o papel de vanguarda impulsionadora desta luta, que devem travar o debate em todo e 

qualquer espaço da organização e não permitir que se naturalizem as formas de opressão e que a luta 

contra estas caiam em segundo plano. 

A sutileza com que as formas de opressão se apresentam no dia/dia contribuem para que 

muitas vezes suas manifestações passem desapercebidas. Por isso é preciso estarmos sempre atentas e 

buscando maiores conhecimentos acerca do tema, trocar experiências com demais companheiras, 

estando sempre preparadas para combater toda forma de opressão. 

Depoimentos 

“Na FEAB evoluiu-se em relação ao que se tinha inicialmente em Juventude, Cultura e Valores, porém os 

eixos Etnia, Gênero e Sexualidade ficaram como elementos da intervenção de alguns militantes - mais ligados a 

causa. Sinto que a FEAB e outras entidades do campo da esquerda social ainda tem uma certa dificuldade em pautar 

estes temas. Ainda somos muito patriarcais e machistas, além de muito conservadores...os povos e comunidades 

tradicionais ainda são "sacos de batatas"; os gays, lesbicas e simpatizantes ainda são vistos como "lumpens ou 

diferentes" e a relação de gênero ainda é coisa para "generosos". ” 

 

“Quando me acerquei da FEAB, e tomei parte da luta, compreendendo no dia a dia nossas tarefas, as 

bandeiras, e a relação disso com a transformação da sociedade, levei, por um bom tempo, inclusive na Via 

Campesina, para assimilar a contemporaneidade e relevância dessa discussão pra nós, mulheres, e militantes. 
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  Não por renegar à segundo plano a necessidade dessa discussão, mas justamente pela sutileza como essa 

opressão nos é colocada no dia a dia das relações, muitas vezes nem nós percebemos o quão violenta ela é. Pois 

bem, motivados pelo vanguardismo que a FEAB constrói historicamente em sua luta, aos poucos esse debate veio 

tomando força, corpo, escancarando contradições e exigindo posições e respostas.  

  Nesse processo, sentimos necessidade e passamos a organizar nossos espaços de reflexão e identificação. 

Isso, da 'identidade' acredito que é algo muito forte e presente. A identidade enquanto FEAB, que passou a ser, uma 

identidade enquanto MULHER FEABENTA. Esse movimento, do ser mulher, num curso machista, numa sociedade 

patriarcal, num espaço de luta e contradição interna nos permitiu despertar dentro da federação uma identidade de 

militância diferencial. 

  Diferente porque essa qualidade que imprimimos na militância extrapolou vários limites. Não somente das 

mulheres da FEAB, mas de toda a sua direção, porque nossos meninos também se incorporaram nessa 

caminhada. Retomo aqui, por exemplo, os primeiros espaços de construção dos 'espaços autônomos' já citados no 

texto, nos quais os militantes da FEAB também se puseram a refletir e entender nossos porquês e necessidade de 

nos compreender e reinserir em nossas relações. 

  A qualidade se deu a partir do momento em que fomos capazes de transferir à prática da nossa militância 

aquilo que descobrimos e conhecemos em nosso estudo e nosso olhar sobre nós e nossas companheiras. Esse 

elemento, da coerência, vinculando a teoria e à prática, numa perspectiva de classe, escanteou, por fim, o 

conservadorismo mascarado das falas e ações em defesa da não organização das mulheres. 

  Conhecendo a si próprio, e aos demais, e criando assim uma unidade na ótica da classe trabalhadora 

demos o passo fundamental para a libertação das mulheres na Federação e também fora dela, nas organizações 

que seguimos construindo, enquanto estudamos ou depois de formados. Nos descobrimos mulheres, camaradas, 

companheiras. Daquelas que têm cara própria, jeito próprio, vontades, desejos, personalidade e que acima de tudo, 

são capazes de se reconhecer na outra (e no outro), pelas mãos que calejam no trabalho, pelo sangue que carregam 

nas veias e pela rebeldia que estampam em seus passos, saias e canções. 

  Porque afinal, não basta ser mulher, TEM QUE SER DE LUTA!!! “ 

 
“Crônica da cidade de Bogotá 

Quando as cortinas baixavam a cada fim de noite, Patrícia Ariza, 
marcada para morrer, fechava os olhos. Em silêncio agradecia os aplausos do 

público e também agradecia outro dia de vida roubado da morte. 
Patrícia estava na lista dos condenados, por pensar à esquerda e viver de 

frente; e as sentenças estavam sendo executadas, implacavelmente, uma após a 
outra. 

Até sem casa ela ficou. Uma bomba podia acabar com o edifício: os 
vizinhos, respeitadores da lei do silêncio, exigiram que ela se mudasse. 
Patrícia andava com um colete à prova de balas pelas ruas de Bogotá. 

Não tinha outro jeito; mas era um colete triste e feio. Um dia, Patrícia pregou no 
colete algumas lantejoulas, e em outro dia, bordou umas flores coloridas, flores que 

desciam feito chuva sobre seus peitos, e assim o colete foi por ela alegrado e 
enfeitado, e seja como for conseguiu acostumar-se a usá-lo sempre, e já não o 

tirava nem mesmo no palco. 
Quando Patrícia viajou para fora da Colômbia, para atuar em teatros 

europeus, ofereceu o colete antibalas a um camponês chamado Júlio Cânon. 
Júlio Cânon, prefeito do povoado de Vistahermosa, tinha perdido à bala a 
família inteira, só como advertência, mas negou-se a usar o colete florido: 

— Eu não uso coisas de mulheres — disse. 
Com uma tesoura, Patrícia arrancou os brilhos e as flores, e então o 

colete foi aceito pelo homem. 
Naquela mesma noite ele foi crivado de balas. Com colete e tudo.” 

Eduardo Galeano 
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Contribuição do NTP de Juventude, Cultura, Valores, Raça e Etnia, Gênero e Sexualidade para o 

posicionamento da FEAB sobre a Legalização do Aborto – 54ºCONEA/Belém,PA 

Aracaju/SE - fevereiro 2011 

SOU MULHERES 
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 
(Maira Guedes) 

 Contextualização 

Para a compreensão abrangente do contexto polêmico que envolve a questão do aborto é 

imprescindível situar a discussão na mulher, sujeita e sujeitada às eventuais marcas de tal ato.  

A mulher historicamente vem sendo submetida ao patriarcado, dominação do homem pela 

mulher que teve seu surgimento aliado ao surgimento da propriedade privada e a complexificação das 

relações sociais, tornando-se períodos depois uma das bases de manutenção do atual regime capitalista, 

o qual afetou de forma opressiva e sorrateira a construção histórica das mulheres. 

Nem mesmo com o desenvolvimento industrial e tecnológico as mulheres operárias, em busca 

de empoderamento feminino, não conseguem sobrepor-se de forma significativa ao ultrajante papel da 

mulher na reprodução social, na qual sua função é gerar mais força de trabalho para o mercado e 

garantir a submissão da classe trabalhadora frente à burguesia. 

Além disso, passam despercebidas pela estúpida divisão sexual do trabalho, que preestabelece 

funções baseadas em critérios falsamente biológicos e machistas, quando são submetidas a baixos 

salários, jornada tripla de trabalho desobrigando seus companheiros dos cuidados com o lar e da criação 

dos filhos, abdicam do direito de estudar. Ainda são julgadas pelos padrões da beleza quando vendem 

seus corpos seja nas esquinas, nos comerciais de cerveja ou em novelas da Globo, e  ainda pior quando 

são presas, isso mesmo judicialmente indiciadas, nos leitos de hospitais  por terem optado pelo aborto, 

decidido não ser mãe naquele momento por escolha e não por uma obrigação, não ser mãe de filhos 

sem pais, sem comida, filhos de MULHERES molestadas, sem saúde e sem a propriedade sobre seu 

corpo e seu destino. 

Diante desses quandos e de muitos outros que não foram citados, fica claro como as mulheres 

vem sendo feridas silenciosamente, e que essa chaga se aprofunda de maneira dolorosa nas mulheres 

NEGRAS, HOMOSSEXUAIS, POBRES, nas mulheres da CLASSE TRABALHADORA. E foi para fazer frente a 
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essa violência secular que surgiram os movimentos feministas que trazem em seu cerne a igualdade dos 

gêneros e mais do que isso a eliminação das opressões e das exclusões da classe trabalhadora, dessa 

forma é também uma pauta socialista, uma frente de batalha na luta de classes. 

 A criminalização do aborto 

Permeando esses debates, a CRIMINALIZAÇÃO do aborto constitui-se como um foco de derrota 

para toda a classe oprimida, pois é mais uma forma de desfocar as verdadeiras causas dos problemas da 

sociedade e distanciar as soluções efetivas, e seguindo essa linha de raciocínio vemos que a questão do 

aborto é tratada como caso de policia, como uma questão judicial e não como realmente é, uma questão 

de saúde publica. 

Se recorrermos ao código penal brasileiro, fica evidente o profundo equívoco de abordagem: 

“Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Art. 124 - Provocar aborto em si 

mesma ou consentir que outrem lho provoque: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Aborto provocado por terceiro. Art. 125 - Provocar aborto, sem o consentimento da gestante: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos. 

Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 

Aborto necessário. I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. II - se a gravidez resulta de estupro e o 

aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.” 

E como se não bastasse encarcerar uma mulher por ter decidido interromper a gravidez 

(certamente as mulheres pobres, e apenas elas, desconsiderando cônjuges ou pessoas que participaram 

da decisão), ainda existe um retrocesso na luta pela descriminalização do aborto. Em 19 de maio de 

2010, foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados o Estatuto 

do Nascituro, que visa proibir o aborto em todas as circunstâncias, afastando inclusive os casos de 

aborto sentimental. Correlacionando essa medida arbitraria com a legislação chilena, vemos que no 

Chile o aborto é proibido em qualquer circunstância, incluindo fins terapêuticos, durante todo o período 

da gestação. A ilegalização da interrupção voluntária da gravidez inclui as gravidezes ectópicas; porém o 

aborto foi legal no Chile de 1964 a 1973, durante esse tempo as complicações por aborto baixaram de 

118 para 24 por 100 mil nascimentos.  

É ignorando fatos como os do Chile e de forma mais grotesca ignorando números absurdos de 

mortalidade de mulheres em função de procedimentos incorretos para a interrupção de gravidez, que 

todos os anos ocorrem 42 milhões de abortos no mundo. A estimativa brasileira é de mais de 1.25 

milhões de casos. As complicações dessa prática já representam a terceira causa da morte materna no 

país, um número claramente especulativo que apesar de incluir abortos espontâneos e causas médicas 

seria muito maior se houvesse a possibilidade de contabilizar os inúmeros abortos clandestinos. 

Desconsiderando também que mesmo diante dos ricos que proporcionam essa prática, se socialmente 

desamparada, os números das mulheres que abortam estão para cada 100 mulheres entre 18 e 39 anos, 

15% já fez aborto e de cada 5 mulheres entre 35 e 39 anos, uma já o fez. A região que apresenta o maior 

número de abortos é a Nordeste e a menor a Sul. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatuto_do_Nascituro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatuto_do_Nascituro&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estatuto_do_Nascituro&action=edit&redlink=1
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Segundo a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 

Aborto/SP, “a maternidade compreendida como função social, é responsabilidade do Estado brasileiro 

garantir as condições para efetivo exercício dos direitos reprodutivos das mulheres, oferecendo todas as 

condições, para ter e para não ter filhos. O aborto é o último recurso das mulheres diante de uma 

gravidez indesejada. A criminalização do aborto não impede que ele seja realizado nem reduz sua 

incidência, mas aumenta em muito as condições de risco de vida para as mulheres, em especial para as 

mulheres empobrecidas, da classe trabalhadora, que não podem pagar por um aborto clandestino que 

lhes garanta segurança”. 

Diante de todos esses fatos, o que tem sido feito pelo parlamento e setores conservadores? A 

criação de medidas de amparo, espaços para a apropriação de conhecimentos sobre a dinâmica 

reprodutiva, sexualidade, direitos individuais e sexuais da mulher, medidas que visem garantir paridade 

entre homens e mulheres, ou demais medidas que visem extinguir as formas de opressão?  

NÃO! Nem uma dessas medidas tem sido o foco parlamentar. Na pauta estão apenas quatro 

projetos de lei relativos à interrupção da gravidez que, se aprovados, conforme propõem seus relatores, 

darão um passo a mais para a criminalização e discriminação das mulheres no Brasil. O PL nº 2.185/2007 

(item 52), visa impedir qualquer recurso para organizações brasileiras que lutem pelos direitos das 

mulheres no sentido do avanço da legislação em direitos sexuais e reprodutivos bem como na 

implementação de políticas públicas em saúde sexual e reprodutiva. O PL nº 2.504/07 (item 55) cria o 

cadastro obrigatório de gravidez em todas as unidades de saúde, com o deliberado intuito de controlar a 

autonomia reprodutiva das mulheres, buscando como objetivo final a criminalização de mulheres que 

tenham praticado o aborto. O PL 3.204/08 (item 70), que propõe a obrigatoriedade de se estampar, nas 

embalagens de produtos para detecção de gravidez, a advertência “aborto é crime: aborto traz risco de 

morte à mãe; a pena por aborto provocado é de 1 a 3 anos de detenção”. O projeto fere o direito 

humano de ter acesso ao conhecimento científico e à informação sobre a reprodução humana, coagindo 

as mulheres do exercício do direito de escolha, bem como reforçando uma perspectiva punitiva contrária 

aos acordos internacionais assinados pelo Estado Brasileiro. O PL 4.594/09 (item 99), que dispõe sobre o 

sepultamento e o assentamento do óbito em caso de perdas fetais. O projeto também merece rejeição 

conforme parecer da relatora, Deputada Jô Moraes, pois é inócuo, já que a dignidade do tratamento das 

perdas fetais está sendo observada na legislação e regulamentos sanitários do Brasil, pois em todas as 

situações os destinos previstos são o sepultamento, a incineração ou a cremação. 

Percebe-se então que há uma forte movimentação de setores conservadores que, apoiados 

principalmente pela Igreja, tentam impedir que projetos de lei sejam aprovados a favor do direito das 

mulheres.  

Segundo a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 

Aborto/SP, “foram propostos entre 2007 e 2009 dois projetos orientados para aumentar a criminalização 

das mulheres: a votação do Estatuto do Nascituro, que, impedirá a realização de abortos até em casos de 

estupro e criminalizará o debate e luta pela legalização, o projeto que defende a obrigatoriedade do 

cadastramento de gestante no momento da constatação da gravidez, uma forma de manter a vida 
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reprodutiva das mulheres sob vigilância, caracterizando as mulheres, de uma forma geral, como 

criminosas em potencial a assinatura da Concordata Brasil-Vaticano, que estabelece um estatuto da 

Igreja Católica no país, desrespeitando a condição laica do Estado, setores da direita, entre eles 

integrantes da Igreja Católica, ruralistas e defensores da ditadura militar atacaram frontalmente o 

terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3). Dentre os temas criticados por esses setores, 

está o apoio à revisão da legislação punitiva do aborto. O plano, elaborado a partir de conferências 

públicas, ou seja, da participação popular, foi totalmente desqualificado por esses grupos, que querem 

impor o retrocesso de direitos, a subordinação e controle sobre o corpo e a vida das mulheres”. 

Em contrapartida a toda essa criminalização, foi criada no ano de 2008 a Frente Nacional contra 

a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, que agora está se estruturando nos estados, 

que reúne pessoas, organizações, movimentos sociais e parlamentares comprometidos ao mesmo 

tempo com a defesa das mulheres criminalizadas pela prática do aborto e com a luta em defesa do 

direito ao aborto legal e seguro. Para isso foi criada uma plataforma para defender a proposta da 

legalização do aborto que têm como princípio assegurar a autonomia e a livre decisão da mulher sobre 

seu corpo e sua vida, respeitando a confidencialidade, privacidade, e garantindo escuta e orientação, 

principalmente às mulheres jovens, adolescentes e meninas. (segue em anexo) 

 Sobre o posicionamento da FEAB 

Desde que conquistamos em 2006 no CONEA de Cuiabá a construção de espaços auto-

organizativos das mulheres, viemos avançando bastante nos debates sobre o feminismo que foram para 

além das trocas de experiência e resultaram numa ação efetiva das mulheres da FEAB junto às mulheres 

da classe trabalhadora. 

Exemplo disso é que conseguimos acompanhar, de certa forma, dependendo da conjuntura de 

cada estado, os debates e lutas travados pelos movimentos sociais e feministas. Articulamos e 

participamos dos 8 de março pela Brasil como as jornadas de luta das mulheres da Via Campesina, as 

ações da Marcha Mundial de Mulheres, seminários de formação estaduais, etc.  

Em 2008 foi criada a Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do 

Aborto e é a partir da PNEB de Belém em 2008 que a FEAB delibera acumular sobre da legalização do 

aborto. Percebe-se então a necessidade que nossos militantes têm de discutir e se apropriar dessa luta 

feminista, e assim foi feito até os nossos últimos espaços de discussão.  

Nosso posicionamento não se trata de nos inserirmos ou não no movimento em luta contra a 

criminalização do aborto, mas de tomarmos partido frente a esse problema historicamente omitido pela 

sociedade e enfrentado pelas mulheres da classe trabalhadora que na sua maioria são negras e pobres.  

Entendendo que a FEAB é uma organização socialista e classista, devemos nos solidarizar e nos 

somar à luta das mulheres que tanto lutam pelo direito à igualdade e autonomia em decidir sua própria 

vida.  

Acreditamos que a elevação do nosso debate para um posicionamento claro frente à 

criminalização do aborto nos torna mulheres e homens coerentes ao nosso compromisso com a luta por 

uma sociedade justa e igualitária. 
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SEGUIREMOS EM LUTA ATÉ QUE TODAS SEJAMOS LIVRES!!!! 

SEM FEMINISMO, NÃO HÁ SOCIALISMO!!!! 

BIBLIOGRAFIAS  

Frente Nacional contra a Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto 

<http://frentelegalizacaoaborto.wordpress.com/2010/11/10/cadastro-obrigatorio-de-gravidez-em-

pauta-no-congresso-nacional> 

VV. AA - Aspectos éticos e legais do aborto no Brasil. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

(USP)/FUNPEC, 2005. ISBN 8587528831 

Alma Calabouço 
 

“Mulher, porque és 
prisioneira? 

 
Do teu calabouço 

Ouve-se risos, berros, 
choros e silêncio 

Em teu calabouço 
Alimentas, limpas, cuidas da 

reprodução da vida 
E de tua vida, quem cuida? 

 
Mulher, porque és 

prisioneira? 
 

Nas celas de teu útero 
Obrigam-te a ser mãe 

No casamento aprisionam 
teu amor, teu corpo e tua 

alma 
No mundo serves, 

Ao patrão, ao marido, aos 
irmãos 

E os filhos e filhas desse 
mesmo destino 

 
Mulher, porque és 

prisioneira? 
 

Te usam, te batem, te 
violentam 

Te calam a boca 
Te cortam a língua 
Te furam os olhos 
Te roubam a alma 

 
Mulher, porque não te 

libertas? 
 

Sente teu pulso, 
Ele lateja, hora rápido, hora 

vagarosamente 
Inspira e sente o cheiro 

Do teu próprio sangue derramado 
Olha-te 

Teu corpo ainda sobrevive 
Desliza teus dedos sob seu rosto 

Olhos, boca, ouvidos 
Toca-te o cabelo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Medicina_de_Ribeirão_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_São_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/8587528831
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E teu próprio sexo 
 

És tu mulher em pedaços 
Inteira de tu mesma 

Agora vai, 
Encontramo-nos no caminho, 

Ache tua alma aprisionada 
Há milhares de anos 

E a libertas tu 
Com as forças que te resta.” 

 
Paula Adissi 

 

Contribuição com o debate: Aborto – 10 razões para legalizar 

Você pode ser contra o aborto sem ser contra a legalização do aborto! Se te disseram que legalizar o 

aborto vai fazer todas as mulheres “saírem abortando” bebês de até 9 meses todos os dias em hospitais 

públicos e fazendo com que o números de abortos aumente drasticamente gerando um caos social, você 

foi enganad@ porque: 

1) Os números já são drásticos: aproximadamente mil mulheres morrem por ano ao realizarem 

abortos na clandestinidade. Fora essas, estima-se que 2 milhões de abortos clandestinos são realizados 

por ano. Essa soma é apenas aproximada porque é ilegal. Se o aborto fosse legalizado, o governo teria 

oficialmente o número de abortamentos, poderia controlá- los e saberia onde tem mais ou menos 

abortos para tentar diminuir este número. Se o aborto é crime não se tem controle, o número de 

abortos não diminui, mais mulheres morrem, mais pessoas são presas e o governo não pode fazer nada 

para mudar isso. 

2) Em todos os países ocidentais em que o aborto foi legalizado há anos, observa-se cada vez 

mais uma diminuição do número de abortos. Quando se legaliza, fala-se mais sobre o assunto 

aumentando a informação para poder evitar. 

3) Em quase nenhum país ocidental em que o aborto é legalizado, ele pode ser feito após 3 

meses de gestação. Portanto, essas fotos que mostram abortamentos de bebês grandes e formados são 

enganadoras. Não será permitido aborto após 3 meses de gestação! 

4) As clínicas clandestinas lucram muito no comércio ilegal de abortamentos, que é sustentado 

por pessoas ricas que fazem o aborto num dia e saem no outro sem problemas e ainda dizendo 

publicamente que são a favor da vida. O problema fica com as mais pobres, na maioria negras. 

Criminalização aumenta a hipocrisia e os bolsos de muita gente. 

5) Se o aborto for legalizado nenhuma mulher será obrigada a abortar. Quem é contra poderá 

manter sua opinião. 

6) Legalizar o aborto não é incentivar o aborto. Junto com a legalização, o Estado vai reforçar 

campanhas de educação sexual, direitos sexuais e reprodutivos, aumentar o acesso de mulheres e 

homens para os métodos contraceptivos, como também aos métodos de uma gravidez saudável. 

Abortar não é algo prazeroso, mas se alguma mulher precisar fazer, que ela não seja presa e tenha 

assistência para isso. 

7) Se você pensa que a legalização do aborto vai encher os hospitais de milhares de mulheres 
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querendo abortar, não sobrando espaço para as que querem dar à luz, isso é mentira. Os hospitais já 

estão cheios e gastando com mulheres que abortaram na clandestinidade e quase morreram por causa 

disso. Isso sai muito mais caro para os hospitais. 

8) Se você pensa que com a legalização do aborto, você mata 1 vida, com a criminalização do 

aborto você mata mais vidas: a do feto e a de milhares de mães que morrem tentando o processo de 

abortamento. 

9) A legalização não defende que abortar é bom. Se você pensa que abortar é ruim, abortar na 

clandestinidade, ser presa ou até morrer é muito pior. 

10) Ser contra o aborto é decidir por você. Ser contra a legalização do aborto é decidir por 

todas. Ser contra o aborto é não achar certo fazer um aborto. Ser contra a legalização do aborto é ser a 

favor da morte de milhares de mulheres. 

 

5.0 CULTURA 

Agronegócio e indústria cultural: 

Mercantilização e homogeneização da vida e da arte 

 Lupércio Damasceno Barbosa 
Coordenador do setor de cultura do Estado de Sergipe / MST 

Membro do Coletivo Nacional de Cultura do MST 
Educando Curso Licenciatura Plena Arte e Educação MST – UFPI 

 

São drásticas as mudanças e trágicas as conseqüências provocadas pelo atual modelo capitalista 

de produção no campo da agricultura, com a implantação e a expansão do monocultivo em grandes 

extensões de terras, ameaçando de extinção tanto a biodiversidade quanto a diversidade cultural, tão 

necessárias a vida. 

Assim procurei contribuir com o debate no XXIII Encontro Nacional do MST, em Sarandi-RS, após 

João Pedro Stédile, da coordenação nacional do MST, ter-se referido aos danos causados pelo 

agronegócio à biodiversidade e acrescentei que o agronegócio e a indústria cultural, tendo como único 

objetivo o lucro, unem-se sob a égide do capital e põem em prática seu projeto de padronização e 

mercantilização da vida social em toda sua dimensão. 

O sucesso do casamento desses dois setores é celebrado em grandes festas populares, 

tradicionais, como é o caso dos festejos juninos, que foram transformados em mega-eventos para o 

entretenimento e alienação de um público que cada vez mais se rende, sem questionamentos, aos 

encantos apelativos da sociedade espetacular de consumo. Essa situação exige uma reflexão por parte 

daqueles que pensam a realidade social através do campo da cultura. 

O pensador francês, Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo (1967, analisa criticamente o 

mundo contemporâneo pós-moderno e sua intencionalidade de fragmentar tudo que tenha 

autenticidade. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se 

anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se afastou 

numa representação”. Ou seja, esta é uma sociedade em que a vida real é pobre e fragmentária e os 
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indivíduos são obrigados a contemplar e consumir passivamente as imagens de tudo o que lhes faltam 

em sua existência real, o espetáculo é uma abstração do real. 

Os produtos da indústria cultural e do agronegócio são apresentados nos grandes centros de 

consumo como se fosse a mais moderna tradução da nossa diversidade cultural, quando na verdade 

suas imagens apenas fantasiam os seus lugares de origem. Produtos alimentares, eletrodomésticos, 

roupas, calçados, livros, revistas, vídeos, automóveis são postos em promoção num ambiente produzido 

intencionalmente para envolver e estimular as pessoas ao consumo. 

O agronegócio no Brasil se expande de maneira acelerada e o seu sucesso é divulgado através 

de propagandas veiculadas pelos grandes órgãos de imprensa, onde regiões do Centro-Oeste e do 

Nordeste brasileiro são mostradas como se estivessem saindo do mais extremo atraso social e 

econômico, e entrando na mais nova era da modernidade camponesa, onde não há lugar para 

contradições; porém a realidade é totalmente diferente. 

A revista Sem Terra (nº 52, set/out/09) denuncia as contradições do sucesso do agronegócio 

numa reportagem intitulada “Município do Tocantins lidera ranking de soja e de pobreza”. Vejamos o 

que diz a matéria, “Aditivado por projeto controverso que enriquece fazendeiros e transnacionais, 

Campos Lindos (TO) é líder estadual de produção de soja. Localidade tem a maior proporção de pobres 

de todo país, segundo pesquisa do IBGE”. De acordo com esta matéria, em Campos Lindos 62% dos 

moradores encontram-se na extrema indigência e 84% na pobreza. 

Para se ter uma idéia da ambição de crescimento do agronegócio três estados do Nordeste 

(Maranhão, Piauí, Bahia) estão sendo tomados pelo agronegócio e sendo anexados ao Estado de 

Tocantins no Centro-Oeste, formando um grande pólo desse novo modelo de produção capitalista no 

campo da agricultura. A anexação desses quatro estados já recebeu o nome de Mapitoba. Na realidade o 

que está em curso é um projeto degradante e excludente, para alcançar seus objetivos não leva em 

consideração nem o ser humano, nem tampouco a natureza. Representantes de grandes empresas 

chegam a essas regiões com a promessa da mais moderna forma de vida para o campo e introduzem 

novos valores na visão de mundo do povo camponês, induzindo-o a rejeitar os seus valores tradicionais 

em nome do que lhe é apresentado como sendo o mais moderno e ideal para uma nova vida no campo. 

Com a introdução de novos elementos na maneira da população camponesa ver e se relacionar 

com a sua realidade, consequentemente ela vai perdendo suas referências culturais. 

  

“A globalização do lucro impõe a uniformidade dos seres 

humanos: todos devem ser iguais e consumir igual, vestir igual 

e comer o mesmo hambúrguer da mesma vaca louca? A 

Globalização impõe, consciente, ou subliminalmente, normas 

de comportamento, valores morais, ideologia e gosto 

estético”. (BOAL, 2001, p.42) 

  

Constatamos que há uma perversa intencionalidade nesse processo, que é destruir as culturas 
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locais e promover um modo de vida padronizado de acordo com os interesses do mercado globalizado. A 

destruição da cultura de um povo é a destruição da sua identidade e consequentemente de cada 

indivíduo enquanto ser social. É importante, para este modelo de produção e consumo, que não nos 

reconheçamos através da arte que expressamos – até porque a nossa imagem não está tão boa na vida 

real, e poderíamos querer transformá-la através da arte, mas, para este sistema, a arte deve ter uma 

função decorativa, deve ser mero instrumento de diversão e entretenimento, manter o público animado, 

fascinado e ávido para o consumo. Vejamos nos grandes espetáculos de rodeio, como também nas 

exposições agropecuárias, ambientes próprios para a realização e comemoração deste negócio tão 

lucrativo para o capital. Neste ambiente a arte perde totalmente o seu caráter transformador e 

humanizador e é posta a serviço de um projeto menor, nivelador e degradante tanto dos bens naturais, 

quanto dos valores culturais. Aqui, a arte não está para questionar, como cantamos no refrão deste 

samba: 

Enquanto a indústria cultural, 

Se a própria da arte pra gerar mais capital. 

Arte também para questionar, 

Arte também para questionar. 

(Arte também para questionar, Turma do curso 

de Artes da UFPI-MST) 

  

Deve ser questionada a construção de barragens sobre o curso do Rio São Francisco, como 

também a transposição de uma parte de suas águas para outros estados do Nordeste brasileiro, sob a 

justificativa de se estar levando melhores condições de vida para a população carente desta região, que 

de fato sofre por falta d’água e tem todo direito de ter suas necessidades atendidas: o que é 

questionável é por que razão em outras regiões do Nordeste, onde o mesmo rio (São Francisco) passa 

naturalmente como nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco, a população não menos 

carente passa também por sérias dificuldades – principalmente em períodos de grandes estiagens, onde 

plantações inteiras são perdidas, como também uma parte dos animais. 

Nós sabemos muito bem que a falta d’água no Nordeste e o sofrimento com a seca, não é um 

castigo divino que cai sobre o sertanejo – Deus não seria tão cruel assim com um povo que já é tão 

explorado O nosso grande poeta camponês, Patativa do Assaré (1909-2002) já nos advertia 

poeticamente. 

“Não é Deus que lhe castiga/ 

E nem a seca que obriga/ 

Sofrermos dura sentença/ 

Não somos nordestinados/ 

Nós somos é injustiçados/ 

e tratados com indiferença”. 
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Na verdade, essas dificuldades resultam de uma injusta distribuição dos bens naturais, por 

parte dos órgãos federais. Coexistem nessa região as mais díspares condições de vida, no mesmo campo 

onde o agronegócio cresce, florescem e frutifica em abundância, o povo passa graves necessidades, ou 

vive do assistencialismo político; no mesmo campo onde se transporta água em charretes ou esperam 

por caminhões-pipas, o rio não está tão distante. Não falta água sobre a plantação dos grandes projetos 

da nova burguesia agrária, em plena Caatinga suas sedes-manões representam uma verdadeira afronta à 

realidade do povo injustiçado que vive nesta região. 

São promovidas grandes festas no semi-árido dos estados do Piauí, Pernambuco, onde se 

comemora o bom desenvolvimento da produção de uva na região, como é o caso do Festival da Uva em 

São João do Piauí no mês de dezembro, e a Festa da Uva em Lagoa Grande no sertão de Pernambuco no 

mês de outubro, em que grandes bandas musicais da cultura de massa atual dão o tom da festa, tudo 

dentro de uma combinação perfeita entre a indústria cultural e agronegócio. Mas a questão não é bem o 

fato de um produto agrícola externo como, no caso a uva, poder se desenvolver tão bem numa região 

típica de caatinga, o que deve ser questionado é a expansão do monocultivo, neste caso, um produto de 

uma cultura externa se promovendo em detrimento de uma cultura originária da região. Para 

implantação desse sistema de produção varias espécies de planta nativa são eliminadas como a 

imburana de cheiro que tem um grande valor medicinal para o povo da região, e o umbuzeiro que dá um 

fruto saboroso e tem um grande valor nutritivo. São plantas que se desenvolvem naturalmente nesta 

região e que, no caso do umbuzeiro frutifica em abundância. Então por que não reconhecer esses 

valores? Por que o governo federal não investe no desenvolvimento endógeno, através de seus órgãos 

de pesquisa e de assistência técnica para o desenvolvimento de uma produção organizada e qualificada, 

incentivando a população local a valorizar a sua própria cultura bem como encontrar alternativa de 

ordem econômica para a região. 

Porém, o que deve nos chamar atenção é que em meio a esse processo de homogeneização 

cultural, ultimamente fala-se muito sobre diversidade cultural e da importância de seu reconhecimento 

na edificação de um mundo democrático e receptivo ao diálogo entre povos e cultura – como está 

escrito na Declaração Universal da UNESCO sobre a diversidade cultural (Paris, 02 de novembro de 

2001). Esse tema tem sido historicamente uma preocupação de estudiosos, as diferenças culturais do ser 

humano, a ponto de quatro séculos antes de Cristo, Confúcio ter anunciado que: “a natureza dos 

homens é a mesma, são os seus atos que os mantém separados”. Porém, o mais irônico é que ao mesmo 

tempo em que organizações governamentais e não governamentais promovem todo um debate sobre a 

importância do reconhecimento da diversidade cultural num processo de conscientização e conciliação 

do gênero humano, promovem também um modelo de produção totalmente incompatível com os 

princípios que levariam a uma verdadeira integração entre povos e cultura e a uma harmonização 

harmoniosa com a natureza. Já que a diversidade cultural é para o gênero humano tão necessária 

quanto a biodiversidade o é para os organismos vivos. 

Estamos aqui tratando de algo fundamental na vida de qualquer sociedade: nenhuma 

sociedade teria condições de sobrevir sem os valores culturais que são transmitidos de geração para 
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geração, qualquer sociedade, da mais antiga à mais contemporânea, é sustentada por esses valores. A 

revolucionária Rosa Luxemburgo afirma que “quando uma sociedade tem seus reais valores 

degenerados só lhe resta á barbárie”. 

Essa invasão cultural – ou novo processo de colonização – não se dá diante de uma atitude 

passiva por parte do povo. Camponeses, índios, negros, historicamente sempre lutaram, sempre 

resistiram contra as formas de opressão que lhes foram impostas. Canudos, Palmares e mesmo o 

Cangaço provam que o povo oprimido sempre procurou, a seu modo, e de acordo com suas condições 

reais, enfrentar a tirania dos regimes opressores - por mais que a história oficial tente ocultar e a mídia 

procure distorcer os fatos tirando-lhes o caráter de luta e de resistência. 

Através destas reflexões, constatamos que estes problemas envolvem profundamente a base da 

nossa sociedade, a cultura, dimensionada de acordo com o processo de desenvolvimento da nossa vida 

social. Entendidas dessa maneira, percebemos que ela é campo de disputa de poder e que este campo 

vem sendo tomado pelos interesses da classe dominante. Pois se através da cultura podemos 

reconhecer as desigualdades e contradições causadas por esse modelo de desenvolvimento à nossa 

sociedade, podemos também, a partir dessa compreensão, reconhecer a cultura como campo na práxis 

social, como espaço ideal de luta por justiça, liberdade e superação de toda forma de opressão e 

exploração próprias desse sistema. Já adverte Karl Marx[1]: “As idéias da classe dominantes são, em cada 

época, as idéias dominantes”. 

Isso significa que a ideologia burguesa, na sociedade contemporânea, atua hegemonicamente 

sobre todos os setores da vida social. A classe dominante que tem os meios de produção materiais sob o 

seu poder e o seu controle, também exerce o seu domínio na esfera espiritual, no campo do 

conhecimento e da cultura, onde difunde suas idéias como se fossem universais. Ideologicamente esse 

domínio se faz pelos meios de comunicação de massa, através da manipulação da opinião pública, 

difundindo novos valores de comportamentos em relação ao consumo. 

As grandes corporações tecnocráticas dos meios 

de comunicação de massa veiculam 

propagandas comerciais e difundem valores a 

elas associadas que tornam o consumo a moral 

do mundo contemporâneo. O consumo surge 

como modo de resposta global que serve de 

base a todo o nosso sistema cultural. 

(CARVALHO, Horácio Martins, apud cf. Baudlaud, 

p. 03) 

  

Sabemos que a cultura não é estanque, que ela se transforma à medida que a sociedade é 

transformada e, conseqüentemente, as expressões culturais sofrem alterações em suas formas estéticas. 

Historicamente, o ser humano se expressa, através da arte, de acordo com sua realidade e condicionado 

ao meio em que vive e a sua compreensão do mundo, das primitivas pinturas rupestres nas cavernas da 

https://mail.google.com/mail/html/compose/static_files/blank_quirks.html#_ftn1
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Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, aos grafites contemporâneos dos 

grandes centros urbanos, a arte, enquanto ato cultural, está sempre condicionada ao tempo e ao espaço 

em que foi produzida. 

O agronegócio está para agricultura camponesa, assim como a indústria cultural está para a 

cultura popular. Tanto agronegócio quanto indústria cultural desenvolvem-se a partir da exploração e 

empobrecimento dos valores culturais e dos bens naturais e assim vão eliminando todas as formas de 

sociabilidades possibilitadoras de uma convivência harmoniosa e justa entre seres humanos e natureza. 

A crítica feita por Adorno (provavelmente o mais radical da Escola de Frankfurt), à industria cultural, em 

1962, valeria perfeitamente também para este novo setor da produção capitalista, o agronegócio,   “A 

indústria cultural[2] padroniza o gosto do consumidor tirando-lhe, inclusive, o senso crítico. 

Transformando-o em objeto seu, incentivando-o ao consumo e, ao mesmo tempo, trata-o como se fosse 

o sujeito dessa indústria”. (CALDAS, Wadenyr, apud, cf. Adorno, p.87). Se entendermos cultura enquanto 

uma construção histórica e como algo que não se resume a uma parte da sociedade, mas que está 

relacionada a todos os aspectos da vida social, reconhecemos a atualidade dessa crítica e a sua clareza 

sobre os problemas do mundo contemporâneo. 

Aqui não se trata de nos fecharmos em relação a outras culturas, pois nenhuma cultura se 

desenvolve de forma isolada, nem tampouco de querermos ignorar a importância da ciência e da 

tecnologia num processo de construção de desenvolvimento social; trata-se na verdade de sabermos 

como, a partir de um olhar crítico, perceber o que sinceramente pode contribuir com o nosso 

desenvolvimento, através de trocas de conhecimentos fundamentadas em critérios democráticos e 

integrativos, onde as relações entre povos e culturas possam se dar baseadas no respeito e 

reconhecimento das diversas formas de culturas existentes. Portanto, ergamos nossas bandeiras, 

cantemos nossas canções, dancemos as nossas danças. Só assim poderemos ser verdadeiramente 

universais. 

  

ÓTIMOS PRÉ-CONEAs! 

E A FEAB É! DE LUTA! 

  

 

[1] MARX, Karl Apud NAVES, Márcio Bilheteria. Ciência e Revolução. 1952. 

[2] Na Alemanha dos anos 30, um grupo de intelectuais da cidade de Frankfurt voltou-se para o estudo 

crítico da nova ordem social que surgia: a sociedade de massa. Com formação cientifica extremamente 

sólida e sofisticada formaram o que ficou conhecida como, a Escola de Frankfurt. Faziam parte desta 

escola Herbert Marcuse, Walter Benjamim, Max Horkheimer, Theodor Adorno, entre outros. Este grupo 

tinha como principal objetivo examinar profundamente as repercussões sociais, políticas e ideológicas 

dos veículos de comunicação em alguns países europeus e nos Estados Unidos. 
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