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(...) Aos que desconstroem a história 

feita, impedem que façamos as colheitas e 

buscam os produtos importados; aos que já 

vêem o trabalhado eliminado e acreditam na 

especulação, sentirão a justiça pois chegar, no 

dia em que o jovem acreditar, que o caminho é 

a revolução 

(...) Aos que degradam a democracia, 

fazendo da juventude apenas eleitores, e se 

apegam ao princípio da “Ordem de Direito”. 

Aos que pensam fabricar o futuro deste jeito, 

enquanto se divertem nos escombros da 

paciência, saberão pela desobediência, o que é 

da história ser sujeito (...)” 

(Cartas de Amor nº 37, À Juventude) 

 

Escolas Presentes:Regional 01 – UFSM (Stª Maria/RS, Frederico Westphalen/RS), 

UFRGS (Porto Alegre /RS), UFFS (Erechim/RS).Regional 02 – UFSC (Florianópolis/SC, 

Curitibanos/SC), UFFS (Chapecó/SC, Laranjeiras do Sul/PR), UFPR (Palotina/PR, 

Matinhos/PR, Curitiba/PR), UNILA (Foz do Iguaçu/PR).Regional 03 – UFV (Viçosa/MG, 

Florestal/MG), UFLA (Lavras/MG), UFRRJ (Seropédica/RJ), UENF (Campos dos 

Goytacazes/RJ), UFVJM (Diamantina/MG), UFES (Alegre/ES, São Mateus/ES). Regional 04 

– UFAC (Rio Branco/AC), UFGD (Dourados/MS), UFMT (Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT), 

UNEMAT (Nova Xavantina/MT).Regional 05 – UFRN (Natal/RN), UFERSA (Mossoró/RN), 



IFRN (Angicos/RN, Ipanguaçu/RN), UFRPE (Serra Talhada/PE, Recife/PE), UFC (Crato/CE, 

Fortaleza/CE, Cariri/CE), IFCE (Crato/CE).Regional 06 – UFPA (Marabá/PA, Altamira/PA, 

Cametá/PA), IFPA (Castanhal/PA) UEMA/CESBA (São Luís/MA, Imperatriz/MA, Balsas/MA), 

UFMA (Chapadinha/MA), UFRA (Belém/PA, Capitão Poço/PA).Regional 07 - UNESP 

(Botucatu/SP, Registro/SP, Jaboticabal/SP, Ilha Solteira/SP), ESALQ 

(Piracicaba/SP).Regional 08 – UFRB (Cruz das Almas/BA), UFS (Aracajú/SE), UNEB 

(Juazeiro/BA), UESC (Ilhéus/BA), IFBAIANO (Guanambi/BA), UEFS (Feira de Santana/BA). 
 

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. 

OBJETIVO TÁTICO 

A FEAB tem como objetivo tático a transformação da universidade, com vistas a 

atender as demandas da classe trabalhadora oprimida. Para isso é necessária a realização 

de lutas em conjunto com as demais organizações de estudantes, movimentos sociais 

populares, e demais organizações que possuam afinidades políticas com a FEAB. Atuando 

dessa forma, para fortalecer o ME através da realização de lutas sociais que concretizem 

uma coesão organizativa e reivindicatória e que construa uma política constante de 

formação em defesa da universidade publica financiada pelo Estado, de qualidade, 

socialmente referenciada, democratizada em seu acesso e popular. 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

Vivemos num período de hegemonia do modo de produção capitalista em sua fase 

superior, o imperialismo, consolidado em quase todos os estados nacionais. O Socialismo 

encontra-se em um período de defensiva estratégica, sendo que as polarizações em nível 

mundial no terreno da geopolítica tem se dado dentro do espectro intercapitalista.  

Mesmo nesse cenário o momento é de crise do capital, uma crise estrutural que  

tem como cerne a esfera financeira, tendo caráter prolongado e progressivo, produzindo 

efeitos negativos para a classe trabalhadora, mas sem inversões muito rápidas. Porém 

essa situação tem deslocado o centro do mundo para a China, polarizando as disputas 

entre os Estados Unidos (e seus aliados Japoneses e europeus) com o bloco econômico 

BRICS.  

Os desdobramentos desse processo geralmente caminham para guerras, redução 

dos direitos sociais e  destruição das forças produtivas. Nesse momento temos diversos 



conflitos em curso, podemos citar alguns importantes como: a Crise na Europa, onde a 

esquerda está organizada e crescendo; a  ultra direita fascista que lembra Mussolini que 

tem apresentado em alguns países resultados eleitorais poderosos; a Guerra na Síria 

impulsionada pelos EUA, principalmente para abrir um flanco direto de ataque ao Irã; As 

eleições na Venezuela, que mesmo Chávez tendo a ampla maioria das intenções de voto, a 

direita já demonstra querer deslegitimar o processo eleitoral preparando tentativas de 

golpe; O Golpe no Paraguai que só confirma a estratégia de golpes institucionais que o 

EUA monta na América Latina, também a intensificação do conflito armado na Colômbia, 

afetando a população civil e sendo pretexto para inserir novas bases militares; e por 

ultimo e não menos importante as eleições no EUA, onde a vitória de Obama é também 

uma vitória da direita, mas se seu adversário Romney ganhar as eleições devemos esperar 

mais instabilidade e mais uso da força militar por este país contra o Mundo. 

Na América Latina possuímos esquerdas com forte presença institucional, advindas 

dos períodos de acúmulo de força social nas últimas décadas, e viemos avançando na 

integração política e econômica, podendo citar a integração da Venezuela ao MERCOSUL, 

o bloqueio ao Paraguai, UNASUL, CELAC, com destaque para a ALBA. Esse cenário coloca 

para a esquerda o desafio da integração e soberania fortalecendo a oposição a nível 

mundial para a derrota do neoliberalismo.  

No Brasil, o governo numa estratégia de coalizão e conciliação de classes, tem 

mantido apoio popular por conta do desenvolvimento econômico e alguma distribuição 

de renda, mas não avançou em nenhuma reforma estrutural, não havendo redução 

significativa das desigualdades nos últimos 10 anos, mantendo a lógica do 

desenvolvimento conservador. Em contra partida essa lógica vem se esgotando, dando 

sinais de uma crise do desenvolvimentismo, o que tem gerado aumento das lutas sociais, 

principalmente no meio urbano.  

Em junho desse ano aconteceu a Rio +20, que reafirmou o descaso dos estados 

nacionais com os povos tradicionais e com os bens ambientais e não trouxe nada de 

concreto para resolver os problemas ambientais do mundo, sob a perspectiva dos povos. 

No Brasil o governo vetou parcialmente o novo código florestal, decepcionando assim os 

movimentos sociais e os ambientalistas. No campo a reforma agrária paralisou, além 

disso, há uma investida das transnacionais sobre a legislação trabalhista e ambiental, além 

da ampliação dos grandes projetos, o que aprofunda a apropriação e a mercantilização 

das riquezas naturais.  

A estratégia do capital para o Brasil é transformá-lo em uma grande plataforma de 

beneficiamento e exploração de commodities. Pretende ao mesmo tempo, reorganizá-lo 

para que possa ser vendido ao mundo como um centro especializado de alto valor 

agregado, como é o caso do turismo e dos grandes eventos esportivos (copa do mundo, 

olimpíadas, etc). Vale ressaltar que, no caso dos grandes eventos esportivos, em que 



diversas populações têm sido removidas por conta da postura submissa que o estado 

brasileiro assume frente á organizações comerciais como a FIFA.  

 Estamos vivendo, também, um período de ampliação das greves no funcionalismo 

público. Depois de em 2010 termos mais de mil greves em nosso país, o ano de 2012 tem 

hoje uma das maiores greves dos últimos 10 anos que tem mobilizado muitas categorias 

do serviço público e tensionado o governo contra o congelamento salarial, e perda dos 

direitos trabalhistas, expressão dos efeitos da crise no Brasil, ocorrido desde 2008.  

Diante disso, os desafios para a esquerda brasileira, que se encontra fragmentada, 

se ampliam, surgindo a necessidade de unidade  em torno da construção de um projeto 

que contemple transformações estruturais em nosso país que dispute hegemonia e altere 

a correlação de forças na sociedade.  

MOVIMENTO ESTUDANTIL GERAL 

Consideramos que o Movimento Estudantil Brasileiro passa por um momento de crise 

de legitimidade e representatividade, caracterizado por fazer lutas reativas, não 

conseguindo avançar na construção de um Projeto Popular de Educação para a 

sociedade brasileira.  

 

1)  A FEAB nestes últimos anos tem ficado por fora dos grandes debates em relação ao 

movimento estudantil Brasileiro. Boa parte dos espaços que participamos desta 

discussão tem tido dificuldades de articulação e funcionamento, como é o caso do 

FENEX, por isso a FEAB continuará se inserindo e avançando na construção do FENEX.  

 

2) Este é um momento de extrema responsabilidade para as organizações políticas 

brasileiras com possibilidades de mudança na correlação de forças na sociedade. Cabe 

ao Movimento Estudantil Brasileiro contribuir na construção do Projeto Popular de 

Educação. A FEAB deve construir esse Projeto Popular de Educação em conjunto com 

as demais entidades do Movimento Estudantil, técnicos e professores das 

universidades.  

 

A União Nacional dos Estudantes - UNE é hoje a entidade de organização dos 

estudantes do Brasil, reconhecida pela maioria das forças organizadas que atuam no 

ME nacional e pela sociedade brasileira. Em seus espaços participam milhares de 

estudantes das mais distintas opiniões. Mesmo com os problemas apresentados por 

suas gestões, a UNE é a entidade por onde passam a maioria dos debates em relação à 

educação Brasileira, que tem o potencial de unificar o Movimento Estudantil, 

construindo lutas massivas.  

 



3) A militância da FEAB deve voltar a participar dos fóruns de debate da UNE e 

acompanhar suas campanhas. A partir dessa inserção, realizar avaliações em suas 

escolas refletindo a viabilidade e qual a melhor forma de participar da entidade.  

 

4) A FEAB deve fazer o debate da UNE com as demais executivas de curso também 

dentro do FENEX.  

MOVIMENTO ESTUDANTIL DE AGRONOMIA 

6) A FEAB deve se aproximar das entidades de categoria, em especial sindicatos de 

engenheiros agrônomos, sindicatos de engenheiros e associações profissionais da 

Agronomia, discutindo as questões do mundo do trabalho.  

 

7) A FEAB deve se aproximar do sindicato dos trabalhadores da EMBRAPA e da 

ANVISA para fortalecer as articulações com esse setor como já temos realizado na 

campanha Contra o uso de Agrotóxicos e pela Vida e em outras pautas.  

 
 

8) O NTP de Educação e o NTP de Ciência & Tecnologia devem produzir um 

documento com o acúmulo da FEAB sobre PPP (Projeto Político Pedagógico), para 

capacitar os estudantes a fazer a disputa nas universidades.  

 

9) A FEAB entende a campanha de curricularização da extensão como uma tática para 

nos aproximar dos estudantes de agronomia. A mesma deve ser pautada junto 

com os Movimentos Sociais Populares (MSPs) e universidades particulares.  

 
 

10) Teremos um espaço na PNEB para debater a questão da organicidade da FEAB, a 

partir das discussões prévias das escolas. 

 

11) A FEAB orienta a construção de cursos regionais de formação. 

 

12) Este ano a FEAB deve construir a Semana Nacional de Mobilização com pauta 

central da Curricularização da Extensão, e demais pautas locais, na semana de 12 

de outubro. 

 
 

13) Compreendemos que a expansão das vagas no ensino superior tem acirrado as 

contradições nas universidades. Em que pese as universidades terem sido 



popularizadas com a entrada de setores historicamente excluídos da universidade 

pública, essa expansão não veio acompanhada da construção de RUs, casas de 

estudantes, aumento das bolsas, contratação de professores e servidores, 

aumento e melhoria da infraestrutura dentre outras bandeiras históricas do ME. 

São através dessas contradições que devemos trabalhar, mobilizando os 

estudantes para as lutas e acumulando forças.  

 

14) É importante para a FEAB contribuir as lutas por direitos estudantis a fim de 

garantir a permanência dos/das estudantes na universidade.  

 

15) A FEAB compreende que a aprovação parcial dos 10% do PIB para a educação 

pública na câmara é uma conquista dos/as estudantes e do povo brasileiro e deve 

contribuir na construção de lutas unitárias com os movimentos sociais e demais 

setores da sociedade para a sua implementação.  

16) O projeto de Lei aprovado no senado (PCL 180/2008), de cotas de 50% para 

estudantes oriundos das escolas públicas com estratificação de renda e racial, é 

uma conquista do povo brasileiro. Devemos encampar lutas unitárias para que 

esse seja implementado. 

                                    FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

17) O tripé Ensino-Pesquisa-Extensão é uma falácia, pois grande parte da educação 

está sendo norteada pela pesquisa, que é de onde os professores estruturam suas 

aulas. Precisamos alterar essa realidade fortalecendo a extensão, pois só assim, 

poderemos propor aulas e pesquisas alinhadas com a realidade do campo 

brasileiro.  

 

18) A campanha da FEAB pela curricularização da extensão deve ser construída junto 

aos MSPs, pois estes tem grande interesse de que a universidade formem 

agrônomos/as críticos/as. Além disso, é uma importante articulação para os MSPs 

disputarem ideologicamente a universidade. Também devemos debater essa 

campanha com as entidades de categoria profissional CREA, CONFEA, SENGE, 

FISENGE e Associações de Eng. Agrônomos/as.  

 
 

19) A escola de Curitiba irá organizar um Seminário Nacional de Formação Profissional 

para atualizar e aprofundar o debate da federação nesse sentido, dando saltos 

para a discussão do mundo do trabalho e a concepção de educação.  



MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES 

20) A FEAB deve seguir construindo a campanha permanente Contra Uso dos 

Agrotóxicos e Pela Vida, fortalecendo a articulação com a Via Campesina, 

construindo os comitês nos estados e escolas e trabalhando com o abaixo assinado 

nas escolas.  

21) Orientamos a militância da federação a participar dos Congressos dos Movimentos 

Sociais que compõem a Via Campesina. 

 

22) Reafirmamos a necessidade de nos aproximar dos Sindicatos de Trabalhadores/as 

Rurais, Associações e Cooperativas. 

 

23) Construir seminários de questão agrária incorporando temas em defesa das 

comunidades tradicionais e do povo negro.  

 

24) A FEAB reafirma o papel dos Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIV) como uma 

importante ferramenta de articulação com os MSPs e formação da militância. Por 

isso a FEAB deve fortalecer o processo de construção tendo em vista a necessidade 

do aumento da participação dos estudantes das agrárias nessa ferramenta. A FEAB 

deve defender a construção do EIV por organizações estudantis entendendo que o 

acúmulo sobre EIVs deve ser assim potencializado.  

 

25) Neste ano teremos a ampliação dos cursos de Residência Agrária dentro do 

PRONERA, provavelmente serão abertas 13 turmas no país. A FEAB orienta sua 

militância a acompanhar e incidir politicamente neste importante espaço de 

disputa. 

 

26) Devemos discutir o nosso papel na Via Campesina, na construção da Via 

Campesina nos estados, acompanhar e contribuir nos processos de educação: 

cursos e Instituto Latino Americano de Agroecologia (IALA) e Escola 

Latinoamericana de Agroecologia (ELAA). 

 

27) A FEAB deve mobilizar as Comissões de Acompanhamento Político Pedagógico 

(CPP) dos EIVs a fim de realizar o segundo seminário nacional de avaliação dos EIVs 

para a troca das experiências.  

 

28) Tem-se discutido muito pouco a relação da FEAB com as mulheres da Via 

Campesina e outros movimentos de mulheres. Sendo assim, visualizamos a 



importância da FEAB discutir e aprofundar essa relação, construindo pautas 

unitárias e participando de seu calendário de lutas.  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA C&T 

29) E importante que a FEAB dê bastante atenção à luta pela exclusão dos produtos já 

banidos em outros países na construção da campanha permanente Contra Uso dos 

Agrotóxicos e Pela Vida.  

30) A CN deve acompanhar o Comitê Nacional da campanha Contra o Uso de 

Agrotóxicos e Pela Vida e fazer repasse para as escolas. 

31) O NTP de C&T e o NTP de EDUCAÇÃO devem acumular sobre o impacto das 

transnacionais nas universidades. E sobre a mudança do ensino superior para o 

Ministério da C&T. 

32) São apontamentos para o NTP de C&T se dedicar ao estudo das tecnologias sociais 

e retomar o debate dos transgênicos na FEAB.  

33)  A FEAB deve acumular sobre a influência dos projetos de desenvolvimento 

capitalista nos impactos ambientais e conflitos agrários, como por exemplo, no 

debate do hidronegócio, vendo que este também é do grande capital e expulsa 

comunidades nativas.  

34) Necessitamos de mais informações sobre os espaços da SOCIEDADE BRASILEIRA 

PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A CIÊNCIA, 

sendo uma tarefa do NTP de C&T.  

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

35) Como eixos orientadores para a construção do I Encontro Cone Sul da CONCLAEA: 

a realização de um encontro de caráter popular que exponha as experiências de 

luta do nosso país e a nossa relação no cenário do ME; e o debate da campanha da 

FEAB “Sem prática não dá, extensão nos currículos já” a fim de expor este debate a 

nível continental.  

36) Vamos propagandear a campanha BRASIL ESTÁ COM CHÁVEZ.  

37) Precisamos retomar o debate sobre a ALBA e refletir qual o papel do estudante 

nessa articulação.  

38) Orientamos que os EIVs tenham estagiários de outros lugares da América latina, 



assim como os militantes brasileiros devem compor vivências em outros países.  

39) Devemos abrir contato com a brigada da Via Campesina para aproximação com os 

estudantes do Paraguai durante as “Giras”.  

40) A CN, junto com a Coordenação Brasil da CONCLAEA e o NTP de RI devem pensar 

mecanismos para viabilizar uma maior participação dos militantes da FEAB no XXII 

CLACEEA, que será realizado em janeiro de 2013 no Uruguai.  

41) É importante a participação do maior número possível de escolas da federação no 

primeiro encontro cone sul da CONCLAEA, que ocorrerá de 02 a 05 de novembro 

de 2012 no Rio Grande do Sul. Para isso a comissão organizadora deste encontro 

deve viabilizar materiais preparatórios que auxiliem nos debates e junto com a 

Coordenação Nacional da FEAB (CN) e a Coordenação Brasil da CONCLAEA divulgar 

aos demais movimentos da Via Campesina, garantindo assim sua participação.  

42) A FEAB deve acumular sobre os acordos envolvendo a temática da agricultura 

familiar no âmbito do MERCOSUL.  

43) A constituição da Coordenação Brasil da CONCLAEA deve ser composta por um 

integrante da CN, um integrante do NTP de RI, um integrante da Comissão 

Organizadora do I Encontro do Cone Sul e a Coordenação Brasil da gestão passada. 

Essa constituição se dará até o próximo CONEA. 

AGROECOLOGIA 

44) O NTP de Agroecologia deve acompanhar a articulação da Rede dos Grupos de 

Agroecologia (REGA) e Encontro Nacional de Grupos de Agroecologia (ENGA) a fim 

de trazer o acúmulo para dentro da Federação.  

45) Os militantes da FEAB devem se inserir nos grupos de agroecologia existentes e 

incentivar a criação e desenvolvimento de outros grupos e eventos de 

agroecologia a fim de ampliar nossa atuação dentro das universidades, criando 

referência para o conjunto dos estudantes.  

46) Os cursos Técnicos, Tecnólogos e de Graduação em Agroecologia vem se 

consolidando e com eles o surgimento de outro perfil de profissionais para atuar 

na área das agrárias. Vemos os estudantes destes cursos como importantes aliados 

da federação. É importante a articulação com os mesmos.  

47) Devemos incentivar a construção de espaços regionais de formação e capacitação 



em agroecologia, a exemplo dos cursos realizados pelas escolas de Frederico 

Westphalen/RS e Castanhal/PA, construindo e sistematizando estas experiências 

para contribuir com a federação.  

48) Os Encontros Regionais de Agroecologia cumprem um importante papel de 

trabalho de base, de agitação de nossas bandeiras e de articulação com outras 

executivas do ME das Agrárias, com os Movimentos Sociais Populares e com os 

grupos de agroecologia.  

49) Durante a nossa participação na Jornada de Agroecologia devemos continuar a se 

organizar e estimular a integração dos estudantes através de uma Brigada 

Estudantil. Esta deve ser articulada com antecedência pela Coordenação Nacional 

e pela Coordenação Regional 2 buscando garantir uma participação mais orgânica 

desta brigada durante a jornada.  

50)  Orientamos NTP de Agroecologia a compreender melhor a agricultura praticada 

pelos povos tradicionais e deve apoiar os Encontros Regionais de Agroecologia 

através de materiais e se possível garantindo com a participação de membros na 

comissão organizadora.  

51) O NTP de agroecologia deve Participar da construção do próximo Congresso 

Brasileiro de Agroecologia, que acontecerá em Porto Alegre/RS.  

GENÊRO E SEXUALIDADE 

52) Considerando que a federação compõe a frente nacional pela descriminalização e 

legalização do aborto, é importante que o NTP de Gênero e Sexualidade elabore 

materiais formativos para um melhor entendimento e aprofundamento de seus 

militantes.  

53) As escolas da FEAB devem pensar intervenções nos espaços culturais, e durante 

todo o CONEA com intencionalidade feminista e LGBTs, devido ao forte machismo 

nesses espaços. 

54)  O NTP de Gênero e Sexualidade deve pautar o recorte classista dentro do debate 

de gênero, sexualidade e raça. 

55) O NTP de Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia, Gênero e Sexualidade acumulou 

para a construção de um Curso Nacional Feminista, de acordo com o que foi 

deliberado no 54° CONEA, e propõe a sua construção atendendo as demandas da 

Federação abordando também sobre diversidade sexual, com sede a definir em 



articulação entre as escolas e a ABEEF, ENEBIO, ENESSO, entre outras executivas, 

até a PS. 

56) Devemos priorizar a paridade de gênero nos espaços de formação propostos pela 

Federação, ficando a cargo da CN e CRs garantirem esse encaminhamento.  

57) A FEAB deve proporcionar mais espaços de discussão sobre a sexualidade.  

58)  A FEAB apoia a PL 122/06 – Projeto de Lei por um Brasil sem homofobia, 

entendendo que esta é uma medida pontual e que a homofobia só será superada 

com educação popular. 

59) As mulheres da FEAB devem se inserir em espaços de auto-organização das 

mulheres e movimentos sociais, universidades, organizações políticas a fim de 

acumular para o entendimento da importância da auto-organização. 

COMUNICAÇÃO E FINANÇAS 

60) Temos a necessidade de pensar as ferramentas de comunicação a fim de 

impulsionar um processo de comunicação de massas capaz de colocar o nosso 

debate para o conjunto dos estudantes e da sociedade como um todo. Neste 

sentido o blog da FEAB vem cumprindo um papel importante, pois temos 

vislumbrado um grande alcance de maneira geral.  

61) O NTP de História e Comunicação tem o desafio de pensar nossas próprias 

ferramentas de mídia alternativas, como Agitação e Propaganda (AgitProp), e de 

canais de dialogo e unidade nas lutas com a juventude. 

62) As escolas da FEAB devem digitalizar os materiais de acúmulo histórico da 

federação e o NTP de História e Comunicação tem a tarefa de organizar os 

materiais a fim de socializá-los. 

63) O NTP de História e Comunicação deve organizar brigadas de memória e registro 

nos espaços da FEAB, reunindo os diversos materiais fotográficos produzidos para 

desta forma socializá-los para o conjunto da federação.  

64) Fica como indicativo a Coordenação Nacional junto do NTP de Historia e 

Comunicação pensar a produção de um jornal mural de frequência semestral, para 

melhor socializar nossas atividades e acúmulos para as universidades do país. 

Também é importante que estas instâncias busquem a construção de boletins 

periódicos de repasse interno.  



65) No blog da FEAB devemos buscar também contemplar a socialização dos trabalhos 

realizados localmente, nas 8 regionais da FEAB.  

66) A comissão organizadora dos Encontros Regionais e dos CONEAs deve contribuir 

com a Coordenação Nacional com o valor de no mínimo R$ 5,00 (cinco reais) do 

valor da inscrição de cada participante. 

67) Discutir na PNEB a possibilidade da FEAB ter uma estrutura de apoio à CN para 

construir os processos de financiamento da Federação. 

JUVENTUDE, CULTURA, VALORES, RAÇA E ETNIA 

68) A FEAB é uma organização construída majoritariamente pela juventude e nessa 

categoria social acumular para campanhas e lutas por politicas publicas, para que 

os jovens sejam tratados como sujeitos de direitos.  

69) O NTP de juventude, cultura, valores, raça e etnia tem a tarefa de identificar as 

pautas reais e centrais da juventude trabalhadora, debater sobre mundo do 

trabalho pensando métodos de aproximar estudantes trabalhadores mobilizando-

os para a luta. Acumular teoricamente sobre o conceito de juventude e seus 

direitos.  

 

70) A maioria dos/as Jovens Camponeses não tem perspectiva de permanência no 

campo. A FEAB deve fazer uma reflexão sobre o êxodo rural dos jovens do campo, 

enquanto futuros profissionais.  

 

71) O NTP Juventude, Cultura, Valores, Raça e Etnia têm como tarefa entender melhor 

a realidade onde o jovem da periferia está inserido e a partir dai pensar um 

trabalho mais qualificado da FEAB junto a juventude, que unifique as lutas de 

estudantes secundarista, jovens do meio popular e da universidade, como a luta 

pelas cotas, passe livre, acesso a cultura e  contra redução da maioridade penal.  

 

72) A mística tem um papel significativo no CONEA, sendo tarefa das próximas 

Comissões Organizadoras do CONEA garantir uma comissão que pense as místicas 

para o congresso como um todo.  

 

73) A FEAB deve fomentar EIV’s em comunidades quilombolas e terreiros rurais de 

acordo com a conjuntura local, articulando através da Via Campesina com a 

CONAC – Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas.  



 

74) As escolas da FEAB têm como tarefa inserir-se nas campanhas contra o Genocídio 

da Juventude e/ou Extermínio da Juventude Negra.  

 

75) O NTP de juventude, cultura, valores, raça etnia, gênero e sexualidade a partir de 

analises do movimento negro entende que o conceito de raça vem de uma 

construção social e não biológica, dando conotação politica ao termo de maneira a 

disputá-lo perante a sociedade brasileira racista, entendendo que a FEAB deve 

manter o termo RAÇA da bandeira de luta.  

 

76) Cabe ao NTP de juventude, cultura, valores, raça e etnia a tarefa de fomentar 

discussão da legalização e descriminalização da maconha, com a contribuição do 

grupo auto-organizado asma, produzindo uma cartilha sobre o tema.  

 
 

77) O espaço realizado na Plenária de Superintendências a respeito da criminalização 

das “drogas”, deliberado no 54º CONEA foi avaliado como não significativo, devido 

ao pequeno número de escolas participantes. Por isso, um espaço de discussão 

deve ser levado novamente para a Plenária de Superintendências da FEAB. 

78) A FEAB apoia as leis 10 639/2003 e 11 645/2008 que estabelecem o ensino da 

história da áfrica e da cultura afrobrasileira, além da cultura indígena, em todos os 

sistemas de ensino do país, isto significa o reconhecimento da importância de 

combater o preconceito, o racismo e a discriminação na agenda brasileira de 

redução das desigualdades.  

79) A próxima CN deve construir uma carta em apoio ao quilombo rio dos macacos.  

 

SUCESSÃO DAS INSTÂNCIAS DA FEAB 

NÚCLEOS DE TRABALHO PERMANENTE 

NTP DE BIOMAS – REGISTRO/SP E SÃO LUIS/MA 

NTP DE AGROECOLOGIA – FREDERICO/RS E JUAZEIRO/BA 

NTP DE EDUCAÇÃO – FORTALEZA/CE 

NTP DE JUVENTUDE, CULTURA, VALORES, RAÇA E ETNIA – PLENÁRIA DE 

SUPERINTENDÊNCIAS 

NTP DE GÊNERO E SEXUALIDADE – DIAMANTINA/MG 

NTP DE C & T- MONTES CLAROS/MG 



NTP DE MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES – ALTAMIRA/PA 

NTP DE HISTÓRIA E COMUNICAÇÃO – PLENÁRIA DE SUPERINTENDÊNCIAS 

NTP DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS – PIRACICABA/SP 

 

COORDENAÇÕES REGIONAIS 

COORDENAÇÃO REGIONAL 01 – SANTA MARIA/RS 

COORDENAÇÃO REGIONAL 02 – CURITIBA/PR E FLORIANÓPOLIS/SC 

COORDENAÇÃO REGIONAL 03 – VIÇOSA/MG 

COORDENAÇÃO REGIONAL 04 – CUIABÁ/MT 

COORDENAÇÃO REGIONAL 05 – MOSSORÓ/RN 

COORDENAÇÃO REGIONAL 06 – MARABÁ/PA 

COORDENAÇÃO REGIONAL 07 – JABOTICABAL/SP 

COORDENAÇÃO REGIONAL 08 – ARACAJU/SE 

 

ENCONTROS REGIONAIS 

NORTE (ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA) – BELÉM/PA  

NORDESTE (ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA) – CRATO/CE 

CENTRO-OESTE – NÃO HAVERÁ ENCONTRO REGIONAL 

SUDESTE (ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DAS AGRÁRIAS) - SEROPÉDICA/RJ 

SUL (ENCONTRO REGIONAL DE AGROECOLOGIA) – ERECHIM/RS 

 

PLÉNÁRIA NACIONAL DE ENTIDADES DE BASE-CURITIBA/PR 

56º CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA-CAMPOS DOS 

GOYTACAZES/RJ 

 

COORDENAÇÃO NACIONAL- CRUZ DAS ALMAS/BA  

 

PAZ ENTRE NÓS, GUERRA AOS SENHORES!!! 

 

E A FEAB É ... DE LUTA!!! 

 

 

 

 



 

 

Moções e Cartas 
MOÇÃO DE APOIO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA USINA DE CAMBAYBA, EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES – RJ. 

Em ato realizado em Campos dos Goytacazes, pela desapropriação das terras 

pertencentes à Usina Cambayba (no dia 16/08/12), do falecido vice-governador do Rio de 

Janeiro Hely Ribeiro Gomes, para fins da Reforma Agrária, militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), de partidos políticos, de demais movimentos e da 

sociedade civil, não só do município, fizeram uma marcha da Praça São Salvador (no 

centro de Campos), até a localidade já explicitada. 

 

 Há anos se arrasta a luta do MST para a desapropriação destas terras em função 

de dívidas vultosas com a União, superior a R$ 100 milhões. 

A revelação de que os fornos da Usina Cambayba foram usados para incinerar corpos de 

militantes políticos assassinados sob tortura durante a ditadura militar, reacendeu a luta 

pela desapropriação do complexo de fazendas a ela pertencente. Dos 10 corpos de 

militantes incinerados nos fornos da Usina Cambayba, conforme confissão do ex-delegado 

do DOPS Claúdio Guerra no livro "Memórias de uma guerra suja", quatro foram de ex-

militantes (três deles membros do Comitê Central) do Partido Comunista Brasileiro: David 

Capistrano, João Massena, Luís Maranhão e José Roman. Em outro momento, já havia 

ocorrido à ocupação daquelas terras, sendo fortemente repreendidas as manifestações 

(tendo se pedido judicialmente a retirada do local, na ocasião). Novamente os 

manifestantes (em maior peso), colocam a sociedade o verdadeiro papel que vinha 

cumprindo esta usina, para além da insustentabilidade do monocultivo da cana-de-açúcar, 

e de seus malefícios a saúde na região. 

 

Tendo a FEAB uma parceria histórica com os Movimentos Sociais Populares, sendo 

esta componente da Via Campesina no Brasil (como o próprio MST), entende e apoia os 

manifestantes deste importante ato, clamando pela real justiça dos órgãos referidos da 

cidade de Campos dos Goytacazes-RJ. 

 



 

MOÇÃO DE REPÚDIO AO DECRETO Nº 7.777/2012 

Nos últimos meses temos vivido diversas greves no serviço público brasileiro. O 

governo tem se comportado de maneira antidemocrática e até mesmo truculenta em 

relação às reivindicações justas das categorias  

Como complemento de sua atitude de não negociar, o governo federal editou o 

decreto 7.777, que tem por objetivo substituir os funcionários em greve por trabalhadores 

estaduais ou municipais e até por trabalhadores “terceirizados”. Uma retomada de 

práticas autoritárias de governos conservadores, como o de Sarney, que também editou 

um decreto antigreve fracassado. 

Nós da FEAB repudiamos esse decreto e manifestamos nossa solidariedade ao 

movimento sindical na manutenção do direito pleno de realizar greve. 

Dilma Negocie!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE APOIO E RECONHECIMENTO 

Nos dias 20 a 22 de agosto, organizações sociais do campo realizam Encontro 

Nacional Unitário dos Trabalhadores (as), Povos do Campo, da Águas e das Florestas, no 

Parque da cidade em Brasília. Mais de 5 mil delegados de todo o Brasil participarão do 

encontro que relembra o primeiro Congresso Camponês, realizado em 1961. 

A Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil reconhece a importância 

deste encontro enfrentar os avanços do capital financeiro e das transnacionais no campo 

Brasileiro, bem como no esforço das Organizações da Via campesina em construir esse 

importante processo de construção da unidade no campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOÇÃO DE APOIO À FEAC E À MANE NAS LUTAS PELA EDUCAÇÃO 

A Federação dos estudantes de agronomia do Brasil FEAB, na Cidade de 

Cruz das Almas, Bahia, no 55 º Congresso Nacional dos Estudantes da 

Agronomia do Brasil (CONEA) saudamos os nossos companheiros e Irmãos da 

Federação dos Estudantes de Agronomia da Colombia FEAC-CONCLAEA  e  a 

Mesa Amplia Nacional Estudantil (MANE), que vem desenvolvendo um papel de 

defesa pela educação pública e popular. 

Manifestamos nosso apoio e solidariedade aos diferentes atos feitos desde 

outubro de 2011, onde os estudantes demostraram seu desacordo com as 

politicas neoliberais do governo atual que atentam contra a estabilidade da 

educação publica. 

Exaltamos a força nas ruas das mobilizações e das discussões desde as 

bases das diferentes universidades na Colômbia como ferramenta fundamental 

para derrubar em Novembro do ano passado a reforma na lei de educação 

superior, além  de felicitar o avanço e maturidade politica e organizativa, sendo 

isto reflexo na articulação das diferentes organizações estudantis para construir 

em conjunto uma nova lei de educação de caráter transformador e popular, tendo 

em conta o contexto social, politico e econômico do país.  

Fazemos um chamado ao governo do Juan Manuel Santos para que 

cumpra os compromissos adquiridos com os estudantes durante as manifestações 

e a construção da nova lei, tendo em conta que os últimos meses se têm 

evidenciado inconsistências na construção conjunta, também respeitar a 

integridade da porta vozes nacionais da MANE, os que vêm sendo vitimas de 

perseguições e ameaças, o incremento dos paramilitares e a força publica dentro 

das Universidades, atentando contra sua vida e a liberdade de expressão. 

Finalmente acompanhamos as lutas contra o neoliberalismo dentro de 

nossos países e seguiremos fazemos parte da construção coletiva do movimento 

estudantil Latinoamericano, tendo em conta nosso compromisso com a sociedade. 

Um abraço revolucionário aos companheiros e companheiras  

Globalizemos a luta e a esperança! 

 

 

 

 



MOÇÃO EM SOLIDARIEDADE AOS INDÍGENAS DO CRIC E EM APOIO À 

MINGA 

Nós, a Federação dos estudantes de agronomia do Brasil FEAB, na Cidade 

de Cruz das Almas, Bahia, no 55 º Congresso Nacional dos Estudantes da 

Agronomia do Brasil (CONEA) saudamos a minga juvenil,  minga de resistência 

social e Comunitária e congresso dos povos, que tem demostrado sua valentia 

ante as ameaças de sua soberania em seus territórios, diante de um agravamento 

do conflito armado em várias regiões do país e a inserção das transnacionais .  

Manifestamos nosso apoio e solidariedade aos diferentes atos feitos pelos 

indígenas do CRIC (Consejo indígena regional de Cauca), demostrando suas 

inconformidades com os atores do conflito armado, tirando-os de seus territórios, 

exigindo um dialogo pela paz com a sociedade, além disso, rechaçamos as 

ameaças de morte feitas a Feliciano Valencia porta vozes da minga social e 

comunitária, como também as mortes de mulheres, jovens e crianças, em meio ao 

fogo cruzado. 

Ante os TLC´s aprovados, a incursão de bases militares e as transnacionais 

no país, pronunciam nosso rechaço, pois faz parte da estratégia imperialista para 

invadir os territórios da América Latina e continuar explorando os recursos naturais 

e aumentando as desigualdades sociais nas comunidades rurais e urbanas. 

Exaltamos o papel da minga social e comunitária e o congresso dos povos, 

com os planejamentos do congresso pela paz e o congresso educativo, que 

servem como ferramentas para o acumulo do debate em cada localidade sobre as 

necessidades e os passos a seguir para melhorar as condições de vida das 

comunidades do país. 

Finalmente chamamos na unidade da latinoamerica, a convergência dos 

movimentos sociais para a soberania do nosso território contra as políticas 

estrangeiras extrativas e contra o imperialismo. 

Globalizemos a luta e a esperança! 



 

CARTA DE CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO SOCIALISTA DOS MACONHEIROS DA 

AGRONOMIA – ASMA, PARA A FEDERAÇÃO DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA DO 

BRASIL – FEAB. 

A ASMA, desde o 53º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia, realizado 

na escola de Santa Maria, no ano de 2010, vem discutindo o porquê a Federação dos 

Estudantes de Agronomia do Brasil, mesmo se pautando no recorte de classes, não tem 

acúmulo suficiente a respeito da criminalização das substâncias psicoativas inseridas em 

qualquer juventude de todo o globo, porém potencializada nas juventudes das periferias, 

na sua grande maioria de negros e pobres.  

Em discussão, não foi possível deixar de citar a grande influência que a mídia burguesa 

traz no incentivo à criminalização das substâncias psicoativas, geração a geração, não só 

no Brasil, mas em grande parte do território mundial. Hoje, é de comum acordo que a 

criminalização destas substâncias enraizou na cultura de grande parte da população, uma 

aversão ao assunto, criminalizando as substâncias e as pessoas que fazem uso das 

mesmas, erradicando de suas vidas o conhecimento a respeito de seu uso (seja ele de 

modo recreativo, cultural ou espiritual).  

Para dentro de nossa Federação, entendemos a debilidade no assunto como 

consequência de uma Executiva que se pré-dispõe a discutir temas que vão além de seu 

curso, inserindo no campo de trabalho, profissionais capazes de atuar como atores sociais. 

Isto traz por consequência uma necessidade de “enxugar” os assuntos que serão 

abordados em nossos espaços nacionais como o Congresso. Devido a isto, a ASMA 

entende que o assunto a respeito da criminalização acaba sempre por ser banido da grade 

do evento, mesmo estando tão próximos de nós, afinal antes de estudantes, somos a 

juventude.  

Fazendo um breve recorte de classes, hoje vivemos em uma conjuntura no Brasil, 

onde apenas o Juiz poderá dizer se um jovem preso com 30g de maconha é um traficante 

ou um simples usuário. Infelizmente hoje, um negro usuário de maconha abordado pela 

polícia com 5g de maconha próximo a uma favela, além de ser ridicularizado pela 

ferramenta opressora do estado, ainda tem grande possibilidade de ser enquadrado no 

artigo 12 do código criminal (referente a tráfico de drogas). Agora um jovem TRAFICANTE 

branco e de família nobre, abordado pela polícia, pego com 300g de maconha e um bolo 

de dinheiro enrolado, mesmo com os indícios, será julgado pelo juiz como usuário. Assim 

se faz na grande maioria das prisões efetivas no Brasil. As mulheres também sofrem da 

mesma criminalização, sendo que em diversas regiões o número de condenadas, são 

encaminhadas as prisões federais, por terem tentado entrar nas cadeias portando 



“drogas” para levar para seus companheiros, chegando esta estimativa a 80%,sendo 

mulheres na grande maioria, de pobres e negras. 

 A discussão também deve ser reformulada, dado que a grande mídia burguesa não 

mostra o que é que a realidade do país, fazendo uso de uma política de guerra ás drogas, 

que mata mais jovens do que o próprio uso das substâncias. Deixa claro que a 

criminalização do consumo não reduz a demanda, e ainda extermina a juventude 

brasileira, filhos da classe trabalhadora, ponto fundamental para se compreender a 

grande necessidade de desmistificar as especificidades da maconha. 

A ASMA compreende que a falta de acúmulo neste assunto é de suma importância para a 

juventude, acabando por gerar falsas verdades, que prejudica o convívio com a 

diversidade de ideias, peça chave para sociedade igualitária que almejamos.  

 

Associação Socialista dos Maconheiros de Agronomia - ASMA 

 

 
 


