CARTILHA PREPARATÓRIA AO
53º CONGRESSO NACIONAL DOS ESTUDANTES DE AGRONOMIA - CONEA

Não cultives a fraqueza
Vive o fraco na fraqueza
o bom na sua bondade
vive o firme na firmeza
lutando por liberdade.
Não cultives a fraqueza,
procura sempre ser forte,
que o homem que tem firmeza
não se rende nem à morte.
Educa a tua vontade
faz-te firme: em decisões,
que não terá liberdade
quem não fizer revoluções.
Se queres o mundo melhor
vem cá pôr a tua pedra,
quem da luta fica fora
neste jogo nunca medra.
Francisco Miguel Duarte,
Poeta popular nascido no Alentejo,
Operário sapateiro, filho de camponeses

1 – APRESENTAÇÃO
A FEAB é uma organização estudantil que tem por funcionalidade histórica debater a
educação da agronomia. È nesse contexto que estamos construindo o nosso 53° CONEA,
trabalhando com dois eixos centrais para a compreensão deste debate, a Questão Agrária e a
Universidade.
Para que todas as temáticas defendidas pela FEAB sejam discutidas com mais clareza no
decorrer do CONEA, torna-se de suma importância a realização das reuniões preparatórias.
Tendo em vista que o Congresso não é apenas a maior integração de estudantes de agronomia do
país, mas também um espaço deliberativo onde construiremos a as orientações de nossa atuação
para todo o próximo ano.
Esta cartilha vem com intuito de auxiliar na construção destas reuniões, trazendo
sugestões para estas frequentes dúvidas, colaborando assim para uma boa preparação de toda
FEAB, visando o nosso mais importante fórum de deliberação, o Congresso Nacional de
Estudantes de Agronomia.
2 – RIO GRANDE DO SUL E SANTA MARIA
Localizado no extremo sul do país, o Rio Grande do Sul apresenta como fronteiras o
estado de Santa Catarina ao norte, o Uruguai ao sul e a Argentina a oeste. O clima do Rio Grande
do Sul é subtropical úmido (ou temperado), constituído por quatro estações razoavelmente bem
definidas, e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No verão a temperatura pode ultrapassar os
40°C em algumas regiões. Em contrapartida, no inverno a mesma pode cair para menos de 0ºC. O
estado possui papel expressivo na história do Brasil, tendo sido palco da Guerra dos Farrapos, a
maior guerra civil do país, e o mais longo conflito armado das Américas.
Santa Maria foi criada a partir de acampamentos de uma comissão demarcadora de limites
entre terras de domínio espanhol e português que passavam pela região, em 1797. Durante a
Guerra Farroupilha chegaram os primeiros imigrantes alemães, provenientes de São Leopoldo,
buscando se afastar dos combates.
Santa Maria sedia uma das maiores universidades públicas do Brasil, a Universidade
Federal de Santa Maria. A UFSM conta atualmente com mais de 15 mil estudantes em seus
cursos de graduação e pós-graduação. Também apresenta vários outros centros educacionais de
nível Superior: ULBRA - Universidade Luterana do Brasil, UNIFRA - Centro Universitário
Franciscano , FADISMA - Faculdade de Direito de Santa Maria, FAMES - Faculdade Metodista
Sul, FAPAS - Faculdades Palotinas, e Fisma - Faculdade Integrada de Santa Maria (antiga
FASCLA). A cidade é conhecida como Cidade Cultura, tendo como pontos turísticos: museus, o
Teatro Treze de Maio, a antiga Vila Belga, entre outros.
3 – FEAB
Não é de hoje que procuramos, dentro das atividades propostas pela FEAB, proporcionar
ao estudante de agronomia uma formação diferenciada através de eventos extra-acadêmicos em
que sejam discutidos os problemas sociais junto à comunidade.
A FEAB sente a necessidade de um estreitamento da relação Universidade-Sociedade,
entendendo aquela como instrumento a serviço desta na produção de saber útil ao bem estar da
maioria. O que se verifica atualmente, no entanto, é que existe um notável comprometimento da
Instituição Universitária na submissão aos interesses mercantis de geração de produtos e serviços
em detrimento de sua função social.

3.1 – Histórico
A organização dos estudantes de agronomia teve inicio há mais de 50 anos. A primeira
organização estudantil ocorreu juntamente com os estudantes de medicina veterinária, onde foi
criada, em 1951, a União dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do Brasil. (UEAVB),
durante o II Congresso dos Estudantes de Agronomia e Veterinária.
Essa organização durou até 1955, quando os estudantes de agronomia criaram sua própria
organização. Em 1954 foi realizado o primeiro congresso, na época CBEA – Congresso
Brasileiro de Estudantes de Agronomia. Durante o II CBEA foi criado o Diretório Central dos
Estudantes de Agronomia do Brasil (DCEAB).
O DCEAB sofreu duros golpes durante o regime militar, e em 1968 caiu na
clandestinidade, através do Ato Institucional número 5 (AI-5), decreto que proibiu a reunião de
pessoas para fins políticos. As atividades dos estudantes de agronomia foram quase totalmente
interrompidas entre os anos de 1968 e 1971.
Em 1972 realizou-se o 15° Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia – CONEA,
em Santa Maria/ RS. Neste evento se retoma o movimento em nível nacional, com a fundação da
Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB, que é até hoje, a entidade máxima
dos estudantes de agronomia do Brasil.
Desde sua fundação a entidade é protagonista de inúmeras conquistas que asseguraram
mudanças no curso de agronomia como o fim da Lei do Boi (cota de 50% de vagas para filhos de
fazendeiros), o Currículo Mínimo Nacional, a Lei dos Agrotóxicos (receituário agronômico), a
discussão diferenciada de Ciência & Tecnologia, a necessidade de modelos agrícolas alternativos
ao da "revolução verde", a proposta de Agroecologia, entre outras. Paralelamente desenvolveu-se
a aproximação com os movimentos sociais populares do campo (sendo hoje uma das sete
organizações que compõe a Via Campesina – Seção Brasil), a campanha nacional de reflexão
sobre gênero, a criação de uma entidade latino-americana que abrange as federações de cada país
(CONCLAEA – Confederação Caribenha e Latino-Americana de Estudantes de Agronomia),
além da participação nas discussões específicas da universidade e do movimento estudantil (ME).
Além disso, há duas décadas a FEAB vem realizando os Estágios Interdisciplinares de Vivência,
atividade que recebeu prêmio da UNESCO, como "Ação de Destaque da Juventude da América
Latina". Esses estágios são realizados especialmente, nas áreas de assentamento da Reforma
Agrária.
3.2 - Estrutura Organizativa
A FEAB está estruturada através de uma Coordenação Nacional, oito Superintendências
Regionais, sete Núcleos de Trabalho Permanente (NTP’s), conforme estatuto e mais de 63
Centros Acadêmicos em todo país.
A Coordenação Nacional e as Superintendências Regionais são renovadas a cada ano
durante o Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (CONEA), sendo assumidas pelas
escolas que apresentam as melhores condições (políticas, de grupo, etc.).
A – Coordenação Nacional: possui uma coordenação, sendo que todos os Coordenadores devem
ser da mesma escola.
B – Superintendências Regionais: cada Superintendência Regional tem uma coordenação.
Todos os Coordenadores de uma Superintendência Regional devem preferencialmente serem da
mesma escola e representam determinadas Regiões Demográficas da seguinte maneira:
Superintendência Regional I: escolas do Rio Grande do sul;
Superintendência Regional II: escolas de Santa Catarina e Paraná;

Superintendência Regional III: escolas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo;
Superintendência Regional IV: escolas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito
Federal;
Superintendência Regional V: escolas dos Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio
Grande do Norte;
Superintendência Regional VI: escolas dos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins;
Superintendência Regional VII: escolas de São Paulo.
Superintendência Regional VIII: escolas dos Estados de Alagoas, Bahia e Sergipe
C – Núcleos de Trabalho Permanente (NTP’s): Os NTP’s constituem-se de órgãos consultivos
e de elaboração sobre temas específicos, através de textos, questionários jornais, atividades, etc..
Foram criados durante o 32º CONEA (Mossoró/RN – 1989). Foram até hoje sediados cada um
em uma escola, ocorrendo algumas mudanças de sede. São eles: Agroecologia; História e
Comunicação; Ciência & Tecnologia; Educação; Juventude & Cultura e Valores, Gênero e
Etnias; Movimentos Sociais; Relações Internacionais; Biomas.
D – COMISSÕES ORGANIZADORAS (CO's): As Co's constituem-se de escolas que se
dispõe as organizar e discutir os encontros, plenárias e congressos de nossa federação.
3.3 Estrutura Organizativa Atual da FEAB
Hoje a FEAB conta com uma estrutura organizativa composta por uma Coordenação
Nacional, com onze pessoas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), liberadas para realizar a
organização e representação nacional da Federação nos fóruns de debates, Congressos,
mobilizações, organizações de campanhas por direitos estudantis, organização de atividades
extracurriculares, seminários, etc. Conta também com oito Coordenações Regionais. Nos estados
de abrangência a FEAB se organiza através dos Diretórios e Centros Acadêmicos, (forma
organizativa dos estudantes em cada universidade). A Federação também se organiza através de
seus núcleos de trabalhos permanentes (NTP’s), onde estes têm como função, estimular os
debates entre os estudantes de agronomia sobre uma determinada bandeira de luta da FEAB.
Compomos também a Via Campesina Seção Brasil, na qual os movimentos sociais
populares estão envolvidos nas suas lutas históricas de luta pela terra, pela distribuição de
alimentos de qualidade e, sobretudo, por uma sociedade mais justa e igualitária.
As atuais Superintendências Regionais da FEAB são as seguintes:
Superintendência Regional
Estados
Coordenações
I
RS;
Frederico Westphalen –RS
II
SC;PR;
Pato Branco – PR
III
RJ;ES;MG;
Campos de Goytacazes – RJ
IV
MS;MT;GO;DF;
Cuiabá – MT
V
PI;CE;RN;PB;PE;
Areias – CE
VI
RR;AM;AC;RO;PA;TO;
Belém – PA
VII
SP;
Botucatu e Piracicaba- SP
VIII
BA;AL;SE.
Aracaju – SE

3.4 – Bandeiras
São as linhas políticas que norteiam os trabalhos da Federação. Os posicionamentos a
respeito dessas frentes de atuação (bandeiras) são definidos a cada ano nos fóruns mais
importantes da FEAB: PNEB e CONEA.
As bandeiras de luta da FEAB são as seguintes:
Agroecologia;
Ciência & tecnologia;
Formação profissional;
Gênero e sexualidade;
Juventude, cultura e valores;
Movimentos Sociais Populares MSP’s;
Relações Internacionais;
Universidade.
4 – 53º CONEA
4.1 – Objetivo geral
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 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 no evento.
Realizar um encontro nacional para fomentar o debate acerca dos problemas agrários da
sociedade atual, discutindo a necessidade da reforma agrária para o fortalecimento da agricultura
familiar camponesa, discutindo as mudanças necessárias nas universidades para o
desenvolvimento sustentável, contribuindo na capacitação dos estudantes de Agronomia do Brasil
para a extensão rural e assistência técnica valorizando os conhecimentos culturais, étnico-raciais
e populares.
O Congresso consta de painéis, grupos de discussões, sessões plenárias, oficinas,
apresentações culturais, uma manifestação na rua para diálogo com a sociedade, entre outros.
Todos os espaços são orientados pela temática central do congresso, definida pelo coletivo dos
estudantes na Plenária Nacional de Entidades de Base – PNEB, anterior ao congresso.
- Curso de coordenadores:
Este curso é oferecido aos estudantes-militantes que são indicados pelo grupo da FEAB de
cada escola. O Curso tem o objetivo de esclarecer o papel de um coordenador e de um
sistematizador, preparando-os para a dinâmica do congresso.

4.2 – Grade

 Sucessão: momento em que todas as delegações presentes serão reconhecidas. As escolas que se
propuserem a assumir alguma instância da federação farão suas intervenções.
 Grupos de Discussão (GD's): os GD's têm por objetivo o debate, a reflexão e o aprofundamento
do tema apresentado no painel anterior. Nestes grupos serão incitados a produção e o debate de
propostas para o conjunto da federação. São ainda, espaços de constante integração dos
participantes e de avaliação do andamento dos trabalhos do evento, com críticas e propostas a
serem encaminhadas à plenária.
 Vivências: momento quer acontecerá em locais diversos e externos ao espaço físico do congresso
e que necessariamente ambientem e problematizem as bandeiras da federação.
 Plenárias Nacionais de Entidades de Base (PNEB´s): durante as PNEB's são discutidas as
bandeiras de luta da Federação, o acúmulo que se teve referente a ela no último ano, e a indicação
dos rumos para o próximo período. Neste CONEA a proposta metodológica para otimizar o
tempo da Plenária Final e estimular a participação dos estudantes com o mesmo entusiasmo em
todas as PNEB's, é que em cada PNEB se discutam propostas de caráter político ( e não
“tarefista”) e que estas sejam sistematizadas, apresentadas, consensuadas e deliberadas ao
término de cada PNEB.
 Troca de experiências: espaços para os estudantes exporem sua experiência em determinadas
atividades, sejam estas de cunho acadêmico, extra curricular ou articulações políticas.
 Plenárias Regionais de Entidades de Base (PREB´s): são espaços onde cada regional discute
as políticas da FEAB referente à sua região. Durante as PREB´s são avaliados os trabalhos da
Coordenação Regional e debatido a sucessão da Superintendência Regional.
 Ato Público: espaço em que os congressistas irão externalizar à comunidade temas de grande
importância para a sociedade riograndense e brasileira discutidos no evento. Serão utilizadas
várias formas de comunicação com população local.
 Plenária Final: Na plenária final serão deliberadas propostas referentes a assuntos que não foram
tratados nas PNEB’s, como finanças, comunicação, etc, além de serem encaminhadas as
propostas de sucessão

 Cultural: conjunto de ocasiões no CONEA onde se busca resgatar e valorizar a cultura gaúcha e
brasileira através de mostras artísticas que retratem a diversidade de nossos costumes.
4.3 – Metodologia
A promoção do CONEA está a cargo da FEAB e a organização é de responsabilidade da
entidade estudantil da escola sede, neste caso, a escola de Santa Maria. Contando com o apoio
das Associações Profissionais de Agronomia e entidades afins, da universidade sede, órgãos
públicos, Movimentos Sociais Populares, cooperativas da região, bem como os demais centros
acadêmicos e organizações da escola sede e do conjunto das escolas da FEAB.
O Congresso consta de painéis, grupos de discussões, sessões plenárias, oficinas,
apresentações culturais entre outras.
O CONEA será organizado pelo grupo de estudantes de Agronomia da Universidade
Federal de Santa Maria (UFSM) e pela Coordenação Nacional da FEAB que é composta por
estudantes da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
4.4 – Estrutura do evento
• Alojamento
A maior parte do alojamento se dará em salões. Portanto, será necessário trazer colchonete
e roupa de cama, além de cobertores para o frio característico da época.
• Alimentação
A alimentação dos congressistas se dará no Restaurante Universitário (RU), dentro do Campus
constando de três refeições diárias: café-da-manhã, almoço e janta. Para tanto não será necessário
que se tragam pratos e talheres.
5 – REUNIÕES PRÉ-CONEA
As Reuniões preparatórias para o CONEA tem por objetivo preparar os estudantes que
irão para o congresso para as discussões que lá ocorrerão. Deve-se entender que os grupos que
participam da FEAB encontraram duas situações no CONEA, os momentos de acúmulo e
construção do conhecimento, e os momentos de determinação politica, ou seja as deliberações.
Um momento não está desligado do outro, apenas distinguimos para fins didáticos. Para tanto é
fundamental que os estudantes tenham um minimo de compreensão dos eixos centrais do
congresso, bem como o entendimento sobre o papel e necessidade de cada bandeira de luta de
nossa Federação.
5.1– Metodologia das reuniões:
Cada grupo dentro de nossa federação possui um dinâmica própria de organização, o que
dispomos abaixo não passa de uma proposta, oriundo de um determinado acumulo em uma
determinada realidade.
As reuniões pré-conea devem ser espaços atrativos e dinâmicos, que visem envolver os
estudantes, devem ter como pressuposto a participação ativa de todos os presentes. Assim
elencamos alguns aspectos fundamentais de uma reunião:

− Pontualidade: As reuniões devem ser marcadas com antecedência, devem ser bem
divulgadas. Contudo devem possuir horário para começar e para terminar o que garante
uma participação mais assídua.
− Não exagerar no tempo: É importante que as reuniões aconteçam com a atenção e
disposição de tod@s, recomendamos que as reuniões não ultrapassassem muito do limite
de duas horas.
− Horizontalidade: Nestes espaços encontramos pessoas em diferentes processos e em
diferentes momentos de engajamento no movimento estudantil, porém ninguém é uma
tabula rasa, ou desprovido de conhecimento. Assim todos devem falar a ajudar a construir
o espaço de discussão. É primordial que estes espaços não se transformem em palestras
dos militantes mais antigos da FEAB. Para isso é importante sempre que possível dividir
o grande grupo em pequenos grupos, onde se facilita a participação de tod@s.
− Abertura dos debates: A abertura dos debates visa expor uma problemática, gerar dúvidas
aflorar contradições. Assim é importante sempre que possível utilizar determinados
recursos. Os textos são ótimos elementos, mas nem sempre dão conta. Podem ser usados
vídeos curtos, imagens ou ainda pode-se chamar um professor parceiro a contribuir no
espaço.
− Dinâmicas: As dinâmicas surgem no sentido de favorecer e fortalecer a integração e as
discussões. Assim elas devem ser puxadas em momentos de dispersão ou de “gelo” e
apatia.
− Coordenação e relatoria: É fundamental que exista um ou dois coordenadores que
centralizem a reunião, façam as inscrições e facilitem o desenrolar das discussões.
Também é importante registrarmos estes momentos, então deve existir alguém que
sistematize os debates e encaminhamentos. Os coordenadores e relatores devem ser
tirados no sempre em uma reunião anterior para estejam preparados.
− Distribuição das tarefas: Todas as reuniões devem ao seu final distribuir tarefas, sendo
elas pequenas ou grandes. O executar e pensar faz parte de um rico processo de
aprendizado e construção dos espaços, aqui se faz a relação à participação ativa de tod@s
@s estudantes nas reuniões.
− Mística- Vivemos em uma sociedade cheia de vícios e de valores não humanos. A mística
é uma tentativa de romper com as aparências e aflorar a essência. Nossas reuniões devem
ser sensibilizadoras, com a simbologia de nossas lutas e vontade de transformação do
mundo em que vivemos. Devemos ter salas bem ornamentadas, usar poemas, musica e
também construir momentos místicos específicos no inicio e no fim do espaço. Mística se
sente, não é algo para ser explicado ou traduzido. A mística deve buscar aflorar as
contradições da sociedade capitalista em que vivemos, bem como aproximar os
participantes, ao menos no campo da emoção, da realidade e da luta pela transformação
da sociedade. Deve-se tomar o cuidado para que a mística não seja intimida tória e que
sirva para contrair os estudantes, o bom senso é um ótimo critério. A mística busca
fundamentalmente nos tornar mais humanos, busca uma inversão dos nossos distorcidos
valores.

6 – TEXTOS DE SUBSÍDIO AO 53º CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES DE
AGRONOMIA
6.1- Questão Agrária
Diego Adolfo Pitirini1
“Como esperar transformações profundas em um país onde eram mantidos os
fundamentos tradicionais da situação que se pretendia ultrapassar? Enquanto perdurassem intactos
e, apesar de tudo, os poderosos, os padrões econômicos e sociais herdados da era colônias e
expressos principalmente na grande lavoura servida pelo braço escravo, às transformações mais
ousadas teriam de ser superficiais e artificiosas”
Sergio Buarque de Holanda

Compreender a questão agrária em uma perspectiva histórica faz-se necessário uma vez
que o monopólio da terra pelo latifúndio e pelas grandes empresas agrícolas hoje, são reflexos de
um processo de colonização e modernização conservadora no Brasil. Condicionantes da lógica do
desenvolvimento capitalista que se faz de forma desigual e contraditória desde a invasão de nosso
país, em que a não democratização da propriedade da terra impediu o acesso ao trabalho e as
condições dignas de vida a uma parcela significativa da população brasileira, bem como
inviabilizou uma plena soberania alimentar nacional.
Assim, a história nos mostra que os conflitos e contradições da questão agrária já se
presenciam na forma de ocupação do território brasileiro. Pois, a forma de ocupação colonial foi
caracterizada pelo regime de sesmarias, da monocultura e do trabalho escravo, fatores que
conjugados, deram origem ao latifúndio, propriedade rural sobre a qual se centrou a organização
de nosso espaço agrário.
O Brasil a partir do ano de 1500 deixou de pertencer aos povos que aqui viviam por
séculos e tornou-se uma propriedade da coroa portuguesa. A ocupação do país se deu de maneira
desumana e violenta, resultando na morte de milhares de seres humanos pertencentes a povos que
aqui existiam há 50 mil anos. Esta civilização organizava-se estruturalmente no modo de
produção denominado por comunismo primitivo, não havendo entre eles a conceituação de
propriedade privada das riquezas naturais.
Primeiramente estes europeus procuravam em nosso território a exploração de ouro e
prata, que naquele momento não foram encontrados, e também do pau-brasil. Com o tempo
percebeu-se o potencial agrícola dos cultivos tropicais, estabelecendo como prioridade da colônia
o abastecimento do mercado europeu. Porém, a partir desse momento a propriedade da terra em
nosso país, que até então é algo exclusivo da coroa portuguesa, é distribuída para um
“gerenciamento” da nobreza e da burguesia vindas de Portugal, é o chamado regime de
capitanias, onde a terra era demarcada por acidentes naturais, tendo a elite como responsável por
garantir a produção e construir suas leis. Durante esse período explora-se comercialmente em
grande escala culturas como a cana-de-açúcar, o café e gado bovino, organizado em
monoculturas e utilizando quase majoritariamente a exploração do trabalho escravo.
Posteriormente desenvolve-se um setor importante do capitalismo na Europa, ocorre o
processo de industrialização impulsionado pela exploração de matéria prima nas colônias. A
Inglaterra país da revolução industrial gera tensões internacionais, buscando mercado
consumidor, para que se acabe a escravidão nos países coloniais. Assim, diante da pressão
inglesa, das lutas dos negros e de outras parcelas da população chegou-se ao fim do tráfego
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negreiro, e a criação de leis que vão paulatinamente diminuindo o número de escravos no Brasil.
A partir disso se começa a incentivar a vinda de trabalhadores pobres da Europa para servirem de
mão de obra nas fazendas. Como consequência da vasta área improdutiva e a necessidade de que
esses imigrantes e que os negros libertos servissem como força de trabalho de baixo custo aos
“grandes senhores de terra” levou a criação da lei 601, de 1850, pela qual se introduzia a
propriedade privada de terras, onde somente poderia virar proprietário quem comprasse, pagando
em dinheiro à coroa. Este aparato constituinte garantiu a existência dos grandes latifundiários e a
exploração dos trabalhadores rurais, bem como, caracterizou a terra como uma mercadoria plena.
Neste momento histórico a superfície de nosso território deixou de ser oficialmente considerada
uma riqueza do povo, um bem da humanidade, e tornou-se uma propriedade privada, uma forma
de acúmulo de Capital. Mesmo com a libertação dos escravos em 1888, a exploração do trabalho
no campo não deixou de existir de maneira violenta.
A configuração do poder político e econômico do Brasil ficou centralizada nos grandes
proprietários de terra durante o século XX, dividindo o espaço com as elites urbanas. A partir de
então o desenvolvimento do capitalismo começa a tomar dimensões mundiais. No Brasil os
grandes comerciantes em conjunto com a aristocracia cafeeira começam a explorar a
industrialização. Este setor profere de grandes dificuldades para desenvolver-se, pois
diferentemente dos países europeus, onde existia uma grande população urbana disposta a servir
de mão de obra barata e submeterem-se as condições mínimas de trabalho, a população brasileira
era em grande maioria rural. A resistência a submissão aos grandes fazendeiros se mostra
eminente neste momento, ou seja, existe povo no campo buscando produzir alimentos em uma
perspectiva diferente da hegemônica. Ao longo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a
partir de populações mestiças originárias do processo de colonização e de camponeses pobres
vindos da Europa, constitui-se o Campesinato. Essa construção anti-hegemônica começa a ganhar
força, constituem-se grupos sociais organizados que reivindicam terra para a produção de
alimentos, são os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária do formato atual. Durante
esta etapa de desenvolvimento, a partir da década 1950, podemos citar a luta das Ligas
Camponesas, a organização da União dos Lavradores e Trabalhadores Brasileiros (ULTAB), as
lutas dos posseiros e os colonos. Nunca esquecendo movimentos anteriores como: Canudos,
Contestado, Trombas e Formoso.
As elites brasileiras se vêm neste momento com uma problemática de desenvolver-se
sobre a forte pressão dos operários na cidade e dos camponeses no campo. Vivemos momentos
de grandes questionamentos a organização da produção no modo de produção capitalista, os
trabalhadores brasileiros começam a reivindicar uma vida digna. A essência do sistema é
questionada, a luta por uma transformação estrutural da sociedade ganha força na representação
do Partido Comunista Brasileiro (PCB), que propunha um programa altamente temido, buscando
organizar os trabalhadores, naquele momento, luta por “reformas de base”. Existia apoio por
parte dos comunistas ao presidente João Goulart, onde se iniciou um processo de reforma agrária.
A elite capitalista manteve-se unificada durante esse período, onde em 1964 sufocou o anseio de
liberdade dos trabalhadores sem terra, falamos do golpe militar. Oriunda das forças políticas da
classe dominante, os latifundiários e a burguesia industrial, a ditadura militar, visava resolver “a
problemática do campo e da cidade”. Torna-se importante ressaltar a existência de um processo
iniciado em 1950, no mundo, a solução necessária ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil,
falamos da revolução verde, a modernização conservadora do campo. Uma proposta simples
onde se deslocou o aparato estatal para modernizar a agricultura brasileira (incentivos
econômicos públicos a compra de máquinas agrícolas, formação de profissionais para adaptação
da tecnologia, a produção de pesquisas e incentivos fiscais para que os empresários urbanos
comprassem terra), ou seja, deslocar para a cidade a força de trabalho necessária para o
desenvolvimento da exploração industrial, bem como gerar demanda de maquinas agrícolas e

insumos para a indústria. Essa medida criou as condições para que no período que vai de 1960 a
2000 para que a população urbana passa-se de 36% para 82%,enquanto a população rural cai-se
de 64% para 18%.
O estado ditatorial foi um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento da revolução
verde. A palavra modernização que em muitos países significou a realização da reforma agrária,
no Brasil se deu pela lógica inversa. Devido o receio de fazer a reforma agrária antes que os
comunistas a façam, o regime ditatorial criou no país uma regulamentação para contemplar a
carência de distribuição de terras, o chamado estatuto da terra. Contudo, durante o estado
totalitário, o que se teve foi um programa colonização agrária, para “acalmar” os conflitos, onde
se assentava famílias que reivindicavam o acesso a terra em regiões sem as mínimas condições de
vida, além do assassinato de muitas lideranças da luta.
O processo de “modernização conservadora” é responsável sobre as atuais condições da
agricultura hoje, convivemos o modelo agrícola destruidor e desigual. A produção agrícola,
hegemônica hoje, em largas extensões de terra, que também já foi chamada de “plantation”,
provoca perda de diversidade e um forte desequilíbrio ambiental, sendo que seus efeitos
maléficos dos grandes cultivos são pouco mensuráveis, e que estes demoram anos para serem
percebidos. Além dos efeitos ecológicos diretos também vemos expressar as contaminações
aquáticas onde cada vez mais nossos rios estão assoreados, sofrendo também com a Eutrofização,
ou ainda contaminados com metais pesados e agrotóxicos. Enquanto isso a agricultura familiar
camponesa é responsável por metade da riqueza, pela maioria dos alimentos produzidos no
campo e ainda preserva o meio ambiente, em apenas 18 % da área total do país. Hoje assistimos o
clamar não mais por algum incentivo público para desenvolver esse modelo, mas,
dramaticamente, pelo perdão das dívidas dos latifundiários e pela necessidade de pararmos com a
destruição da natureza.
A partir da redemocratização do Brasil a questão agrária começou a ser tratada como uma
necessidade histórica para o desenvolvimento da nação, compreendida pelo conjunto da
sociedade sobre a perspectiva capitalista. Oriunda dos países europeus, a concepção de
distribuição de terras para aquecer o mercado consumidor interno, e aumentar a produção de
alimentos, foi apoiada em diversas nações pela burguesia industrial, diferentemente de nosso
país, onde estes setores estavam aliados. Contudo as questões produtivas e a necessidade de
distribuição de renda levam a um maior apoio dos setores progressistas aqui presentes. Em um
período de menor repressão à luta social ganham força novamente os movimentos sociais
organizados de luta pela terra. Em especial, surge o maior movimento social da América Latina
hoje, originário de uma articulação entre camponeses, sindicatos combativos e setores libertários
da igreja católica, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST), o grande responsável
pela criação de assentamentos de reforma agrária no Brasil nesses últimos anos.
O processo de apropriação das riquezas por poucos, ou seja, a exclusão e margilização da
maioria são contradições que instigam a revolta e as condições de conflito, contudo a ideologia
dominante reproduz as “regras” das vias de exploração. Como já relatado, a luta por terra e
consequentemente a repressão da classe dominante em nosso país começa a partir o
descobrimento, porém esta toma o formato atual a partir da regulamentação da propriedade que
força a submissão de grande parte da força de trabalho humano existente aqui, por valores
mínimos aos grandes proprietários. Os conflitos por reforma agrária permeiam a história da
América Latina desde momentos anteriores à implantação dos ditos regimes democráticos.
Enganam-se redondamente os que imaginam que a violência no campo é produto da ação dos
movimentos que lutam pela reforma agrária no Brasil. É a grave crise social provocada pela
inserção subalterna da economia brasileira no processo de globalização capitalista que, ao
intensificar perigosamente a violência no campo e na cidade, recolocou a questão agrária no
centro do debate nacional. Em outras palavras, não é o MST que promove invasão de terra, são as

ocupações produzidas pelas multidões que perambulam pelo país afora que impulsionam o MST
(SAMPAIO, P. A., 1999). A grande problemática, a criminalidade presente hoje nas grandes
cidades brasileiras, possui relação umbilical entre a elevada concentração da propriedade
fundiária e a presença de um enorme exército industrial de reserva permanentemente
marginalizado do mercado de trabalho.
Hoje, muitos movimentos sociais, parlamentares e sindicatos reafirmam a necessidade de
reestruturação fundiária no país, porém tal reforma não ocorre em sincronia com as demandas
populares gerando um enorme descontentamento e lutas ofensivas por acesso a terra. A Comissão
Pastoral da Terra (CPT) aponta que 28 pessoas foram mortas, em um total de mais de 1176
situações de conflito no último ano. Tal problema está associado à pobreza e desigualdade social
existentes não só no meio rural, mas no conjunto da sociedade. Os movimentos sociais, ou a luta
social, é originário das deficiências e demandas de grupos excluídos da distribuição das riquezas
e criminalizados no sistema de organização em nossa sociedade.
A contraposição ideológica dos setores conservadores a esta pauta perpassa em um
primeiro momento pelo direito a propriedade privada, o que a coloca no centro da luta de classes,
e a repressão por parte dos grandes proprietários que não desejam abrir mão de seus “impérios”.
Em um segundo momento, está à opinião da população comum que não seria, em nenhum
momento, prejudicada pela democratização do acesso a terra, mas que se fundamenta no repúdio
a manifestação popular, frutos da alienação e hegemonia ideológica capitalista, e que julga como
únicos culpados pelos conflitos agrários os movimentos sociais. A mais contundente proposição
destes setores compreende de que a etapa atual do desenvolvimento capitalista no campo, o
Agronegócio, é a salvação do nosso país, a modernização e a geração de renda. Devemos possuir
a clareza de este modelo é o que existe desde a colonização, que serve a burguesia internacional,
a produção de commodities e que a agricultura familiar camponesa não se desenvolve sobre ele.
A própria estruturação da palavra agronegócio nos da à clareza de que este modelo não serve aos
trabalhadores, é um modelo onde o direito ao “negócio” está acima dos direito do povo ter o que
comer.
Existe uma parcela da esquerda que possui objeção em relação à natureza da reforma
agrária em nosso país. Como já explicitado aqui, a democratização do acesso a terra é
historicamente parte de um conjunto de ações denominadas de reformas de base, caracterizada
como uma reforma democrática nos países capitalistas ou a partir de uma perspectiva socialista
nos países onde houve revoluções. A reforma agrária como proposta contemporânea, contempla
certa semelhança com os processos europeus de reestruturação capitalista. Segundo os críticos,
esta reforma agrária não estaria contemplando a luta por uma nova sociedade, por que admite a
entrega de terra desapropriada aos sem-terra na forma de propriedade privada familiar ou
cooperativa; não se prevê a extinção total das médias e até grandes propriedades; e se reconhece
o mercado capitalista. Condições que não contemplam a reforma agrária socialista clássica.
Esta objeção não se sustenta. A luta pela superação do modo de produção capitalista “não
exclui a concentração em objetivos que imediatamente e de forma direta não se relacionam com a
revolução socialista”. O que importa, em termos de avanço na direção do socialismo, e que estes
objetivos “representem soluções reais a serem dadas as contradições e promovam o progresso e o
desenvolvimento histórico e não o seu estancamento por tentativas de conciliação e
harmonização dos contrários, o que representa a saída conservadora senão reacionária para os
problemas sociais”( Caio Prado Jr. ). È importante termos clareza que vivemos na América latina,
e que aqui o capitalismo desenvolveu-se de maneira diferente do resto mundo, aqui as reformas
não foram pautadas pela burguesia, isso nos leva a um enfrentamento direto com as elites. A
reforma agrária representa o acúmulo de forças histórico e imediato à classe trabalhadora, o
acúmulo histórico é à tomada de consciência pelos que se envolvem na luta social diretamente, e
o imediato faz relação com as melhorias das condições de vida, ou seja, diminuição do poder dos

de cima e aumento do poder dos de baixo. Cabe também ressaltar, que em nossa concepção, no
Brasil, algumas tarefas democráticas em relação ao desenvolvimento produtivo terão de se dar já
em uma etapa socialista.
Assim, analisamos a questão agrária em uma perspectiva histórica, porém sob uma visão
critica que tem por finalidade não uma leitura cômoda, mas sim a busca de uma ordem social
justa e equilibra. Portanto, a chegada à cidadania de grande parte dos pobres passa resolução de
um problema histórico do acesso a terra. Mas, passa também por uma proposta de Reforma
Agrária que tem de ser assumida como proposta de transformação desta sociedade, em busca de
justiça, dignidade e solidariedade.
6.2 Universidade: histórico e perspectivas
Fábio Hunsche2
”Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado”
Karl Marx

O Ensino Superior, tal como o conhecemos atualmente é resultado de um longo processo
histórico. As Universidades não surgiram por “geração espontânea” e nem permaneceram
imutáveis no decorrer dos séculos. Diversos modelos organizativos e objetivos já se fizeram
presentes neste nível de ensino, estando sempre diretamente ligados ao contexto político,
econômico, científico e cultural das sociedades.
As primeiras universidades surgiram na Idade Média no século XII, estruturando-se como as
demais corporações de ofícios, neste caso tendo por função a investigação e o trabalho
intelectual, sendo organizações com regras próprias, interesses comuns, hierarquia interna e
diversas isenções e privilégios. A diferença era apenas de que se tratava de uma corporação
especializada, em geral sob o controle da Igreja Católica, na produção, transmissão do saber e na
formação de quadros para a sociedade pré-estatal da época.
3
A partir do século XV, o fortalecimento do poder real, a emergência do Estado nacional
absolutista e a expansão ultramarina abrem a universidade renascentista ao humanismo, assim
como convertem-nas em centros de formação
profissional sob o controle do Estado. Nas
repúblicas urbanas da Itália, em pleno
florescimento do capitalismo comercial, ela vai
transformar o conteúdo do ensino, valorizando as
letras e as artes e, mais tarde, as ciências. Por sua
vez, a reforma protestante cinde a dinâmica da
instituição, rompendo o monopólio da teologia
católica tradicional, mas a reação da contrareforma católica terá uma forte influência na
Península Ibérica, na Itália, no sul da Alemanha e
na América espanhola conquistada.
Nos séculos posteriores diversos modelos
universitários foram implementados em países como a França, Alemanha, Inglaterra, EUA,
dentre outros, de forma a que o padrão da universidade estatal da era napoleônica – direcionada
especificamente para a formação profissional tecnicista e fragmentada em escolas superiores terá forte influência no ensino superior na América Latina, ao passo que a universidade alemã,
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comprometida com o ensino e a pesquisa, influi no nascimento da Universidade de Londres e na
evolução acadêmica das universidades de pesquisa americanas.
A Espanha possuía uma larga tradição universitária e desde o início da colonização
espanhola na América no século XVI estimularam a criação de Universidades, de forma a que
predominou até fins do século XVIII o padrão tradicional das faculdades de teologia, leis, artes e
medicina. No Brasil ocorreu uma implementação tardia do Ensino Superior, de forma que a
universidade se institucionalizou apenas no século passado, embora tenha havido escolas e
faculdades profissionais que a precederam. Com a fuga da família real portuguesa para o Brasil
em 1808 surgem as primeiras instituições isoladas de ensino superior. A classe dominante
mandava, e ainda manda seus filhos para serem educados no exterior.
No Brasil, Universidades somente são organizadas a partir dos anos 1920. O Brasil esteve
fora do processo universitário quando o tema principal do debate, no século XIX, era a nova
universidade, devotada à pesquisa e à ciência, ao passo que todo este movimento foi ignorado
pelo Brasil, vivendo 114 anos, de 1808 a 1922, sem instituições destinadas a formular e ministrar,
no nível superior, a cultura nacional e a cultura científica pura.
É nesse contexto histórico-institucional que se deve entender o grande significado
renovador da Reforma Universitária de Córdoba em 1918 para definir uma identidade própria à
universidade latino-americana, superando o modelo catedrático, atrasado e medieval de
organização do Ensino Superior.
A conhecida Reforma Universitária de Córdoba ocorre em um momento de mobilização
das camadas médias e populares que levaram ao pode o líder do Partido da União Cívica Radical.
O movimento irrompe em fins de 1917, com um protesto do Centro de Estudantes de Engenharia
contra as normas dos “decanos” sobre as novas condições de freqüência às aulas e diante da
decisão do Conselho Superior de “não tomar em consideração nenhuma solicitação dos
estudantes”. A intervenção da polícia por ocasião da matrícula, a pedido da Reitoria, desencadeia
uma série de conflitos e mobilizações estudantis que se desdobram ao longo de 1918. A Revolta
de Córdoba conquista enfim, suas principais bandeiras de luta: autonomia política, governo
tripartite paritário (docente, estudantes e ex-alunos), regime de concursos e periodicidade de
cátedra, livre freqüência às aulas, extensão e orientação social universitária, nacionalização das
universidades provinciais, responsabilidade da universidade em relação a defesa da democracia,
etc.
A reforma de Córdoba influenciou uma série de lutas por toda a América Latina e
estabeleceu o perfil dominante da universidade latino-americana, embora o Brasil tenha sido
infenso à sua influência durante quatro décadas. Somente nos anos 60, por iniciativa da UNE, foi
realizado o Primeiro Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização do Ensino
(Salvador, 1961) que vai trazer o ideário de Córdoba para o debate brasileiro. Esse processo
desemboca no movimento da reforma universitária, cujo momento mais radical resultou na greve
nacional do 1/3 propondo o co-governo da universidade, que foi a grande bandeira da histórica
luta do movimento cordobês.
Nos anos 1960, a bandeira da reforma universitária passava pelo ensino público e gratuito
e por uma estrutura democrática que fizesse parte de um projeto de desenvolvimento nacional
capaz de tornar o país autônomo em relação às chamadas potências imperialistas. Lutava-se
contra a ditadura civil-militar, por mais vagas, mais verbas, contra o famigerado acordo MECUsaid, que buscava na assessoria norte-americana o auxílio para impor um novo modelo de
universidade.
Após o MEC realizar um grande evento em parceria com o Banco Mundial e com uma
ONG francesa, o núcleo dirigente do governo define a sua política para o ensino superior do país.
Também aqui a agenda do Banco Mundial é dominante, colocando um fim à crença de que é

possível compatibilizar a política econômica neoliberal com uma política social capaz de resgatar
a dignidade das condições de vida do povo brasileiro.
Com a industrialização do país, especialmente a partir da década de 1950, a sociedade fica
mais complexa e aumenta-se a necessidade de mão-de-obra qualificada. Assim, ocorre a
intensificação da dualidade do ensino público a partir do estado social do indivíduo: ensino
profissionalizante para os desfavorecidos economicamente e ensino superior para a classe média.
Essa dualidade é agravada ainda mais com o Golpe de 1964. Há uma verdadeira explosão do
ensino profissionalizante por toda parte do país. Porém esse crescimento não ocorre com o devido
investimento do Estado e o ensino profissionalizante se torna precário. Ainda na ditadura,
especialmente a partir da década de 1970, as Instituições de Ensino Superior Privado começam a
ter um crescimento mais significativo. Isso se dá principalmente devido à intensificação da
industrialização do Brasil, promovida à custa de incentivos fiscais e mão-de-obra barata. Com
isso, o país passou a necessitar de um maior número de trabalhadores qualificados tecnicamente a
nível superior.
Mesmo com a redemocratização, na década de 1980, os governos continuaram a não
investir de forma massiva na educação, porém, ocorreram reformas curriculares importantes para
o ensino superior e Unicamp e PUC-SP, tornando-se referências no movimento da educação.
A Constituição de 1988 estabeleceu que o Brasil tivesse que desenvolver um Plano
Nacional de Educação (PNE) até 1998. Diante disso, os movimentos sociais organizados no
Fóruns em Defesa da Educação realizam os CONEDs (Congressos Nacionais de Educação) para
discutir uma proposta de ensino para o país. O PNE – Proposta da Sociedade Brasileira,
elaborado pelos movimentos da educação foi enviado ao Congresso Nacional, porém o Ministério
da Educação no governo FHC elaborou a portas fechadas o PNE – MEC. Da tramitação destes
dois projetos antagônicos foi aprovado em janeiro de 2001 o PNE, válido por 10 anos, ou seja,
até 2011 deverá ser aprovada uma nova proposta educacional para a próxima década, processo
este iniciado com a Conferência Nacional de Educação.
Durante o período FHC vivemos o confronto direto entre projetos distintos para a
sociedade brasileira, onde prevaleceu o projeto neoliberal, imposto ao conjunto da sociedade sem
que houvesse qualquer espaço para o debate com outros setores ou com os movimentos sociais.
Esse projeto foi implementado a partir de uma política de reformas baseada na utilização
de diferentes instrumentos normativos, na privatização de setores estratégicos, na criação de
agências e através de uma política de fundos, entre outras. No campo educacional, essa política
“reproduz e aprofunda o processo de exclusão da maioria da população brasileira, concebendo a
educação como mercadoria e mero treinamento da força de trabalho, reforçando o
individualismo, a competitividade e a produtividade, em busca de tornar hegemônicas as visões
de mundo e de educação da cultura capitalista, tomadas como naturais”.
É importante também ressaltar que muitas dessas políticas foram implementadas no Brasil
por intervenção direta de organismos internacionais, como o Banco Mundial e o FMI. Na
educação esse processo tornou-se evidente com a adoção de medidas e orientações presentes em
documentos do Banco Mundial, entre elas a criação de um sistema de avaliação classificatório e
que estimulasse a competitividade e a ampliação do ensino superior via expansão do ensino
privado.
“Não menos grave e decisivo é reconhecer que a avaliação não estava na pauta dos
ministérios de educação do continente latino-americano. [...] sem meias palavras: o atual sistema
de avaliação é uma política impulsionada por agências internacionais, especialmente o Banco
Mundial”.
Esse projeto neoliberal, mesmo com todas as lutas dos movimentos sociais, foi em grande parte
implementado e se enraizou, não apenas pela imposição através de instrumentos legais, mas

também por uma ação intensa através da mídia. Conceitos como público, qualidade, democracia e
participação, entre outros, que sempre estiveram presentes no discurso e nas reivindicações dos
movimentos sociais, foram paulatinamente esvaziados de seu sentido original e ganharam nova
interpretação no dicionário neoliberal.
Com a eleição de Lula em 2002, grandes expectativas foram depositadas no sentido da
reversão desta situação. Mesmo com a retomada da ampliação de investimentos, vagas e
concursos públicos, não ocorreu uma mudança estrutural na educação brasileira, no sentido de
sua efetiva democratização. Isto se deu devido a manutenção de uma política econômica rentista
por parte do governo federal, do forte conservadorismo no Congresso Nacional e pela divisão e
ausência de fortes mobilizações por parte do movimento educacional, no sentido de pressionar o
governo para implementar nossas bandeiras.
Nesse momento, é extremamente importante nos orientarmos para o projeto de educação
defendido pelos movimentos sociais e que se materializou no Plano Nacional de Educação –
Proposta da Sociedade, elaborado durante os Congressos Nacionais de Educação realizados desde
1996, atualizando-o ao nosso atual contexto e pautando-o em nossas lutas cotidianas.
O modelo universitário da América Latina passou a se desenvolver de uma forma
característica, a partir da Reforma de Córdoba de 1918, baseado em certa autonomia das
instituições públicas, em um grande domínio da educação pública e gratuita. No entanto, não se
desenvolveu uma forma de acesso democrático. É um modelo de universidade criado para
responder as necessidades do mercado de trabalho, muito parecido com o modelo universitário
napoleônico. Ainda sobre o caso argentino, posteriormente, quando a correlação de forças voltou
a ser favorável aos setores conservadores, esses avanços foram interrompidos, explicando o fato
de que grande parte das reivindicações dos revoltosos de Córdoba permanecem noventa e dois
anos depois, atuais. Fica demonstrado para o movimento estudantil que a sustentação de uma
verdadeira reforma da universidade só logrará êxito quando acompanhada de uma profunda
transformação das sociedades que lhe servem de berço.
Ao verificar o desenvolvimento da universidade brasileira, constatamos que nunca logrou
cumprir a função de analisar a sociedade e propor formas de mudanças que contribuísse para o
desenvolvimento autônomo do país. Claro, esse tipo de universidade não interessa às forças
internacionais, que tem os seus meios para intervir, através dos seus órgãos (ONU, Unesco,
Banco Mundial, BID etc.) pelos quais implementam suas políticas educacionais através do MEC.
Hoje a universidade, como todo o restante do sistema educacional, está adaptada aos requisitos de
uma sociedade competitiva e individualista, sob os marcos do Capital.
Da Carta de São Paulo, redigida no IV CONED, coloca-se que: “A educação é um direito
fundamental, universal, inalienável e constitui um dever do Estado. Neste Plano a educação é
entendida como um instrumento de formação ampla, de luta pelos direitos da cidadania e da
emancipação social, preparando as pessoas e a sociedade para a responsabilidade de construir,
coletivamente, um projeto de inclusão e de qualidade social para o país. Ao Estado cabe a
responsabilidade de assegurar a cada cidadão o direito de exigir educação de qualidade social,
igualitária e justa. [...] A qualidade social [...] implica prover educação com padrões de
excelência e adequação aos interesses da maioria da população, tendo como valores
fundamentais a solidariedade, a justiça, a honestidade, o conhecimento, a autonomia, a
liberdade e ampliação da cidadania”.
Dessa forma, devemos cada vez mais nos unir e lutar em benefício de um objetivo
comum, luta esta que deve pautar a busca por uma universidade justa, democrática e popular,
justamente a universidade que queremos. Não tenhamos medo de nos opor aos setores
dominantes, as empresas que hoje compram descaradamente as pesquisas da universidade,
fazendo uso do capital para direcionar as pesquisas e seus resultados a favor de interesses
próprios, distantes das necessidades da maioria da população. A nós estudante, é dada a chance

de modificar o nosso meio através das lutas sociais e devemos fazer uso desta ferramenta para
quebrar a hegemonia destas empresas que fazem do meio acadêmico, um instrumento de
alienação e de produção de simples peças, que não pensam e também não agem fora do que é
programado.
6.3 Agroecologia - histórico e perspectivas
Newton Gama Netto, Alessander Fagundes4
A década de 60 foi um marco para o modelo de desenvolvimento
hegemônico. Nesta década, sobretudo na segunda metade tem início a
chamada Revolução Verde ou “modernização conservadora”. A
agricultura desenvolveu-se com a forte consolidação do complexo agroindustrial, enorme êxodo rural e a regulação de uma série de políticas
através do crédito rural. A consolidação do Complexo Agro-industrial
significou um incremento grande na produção de maquinários e insumos e também no
processamento dos produtos de origem do campo.
O Sistema de Crédito Rural (Lei N° 4.829) passou a nortear todo o uso de técnicas aliados
ao uso das máquinas, equipamentos e insumos. O crédito era fornecido mediante exigências na
aplicação de um “pacote” completo, como: uso de sementes híbridas, adubos/N-P-K, agrotóxicos,
preparo do solo(exigindo o uso de muitos equipamentos, como arado, grade, subsolador, além de
outros equipamentos para outras práticas agrícolas). Mesmo que fosse um modelo equivocado de
desenvolvimento, o crédito rural encarregou-se de conduzi-lo mesmo de qualquer forma, pois,
apesar de pouquíssimos, mesmo com poucos beneficiados, os lucros foram extraordinários. Não
custa citar aqui que o Brasil estava em período de ditadura militar, e que, todas as medidas eram
impostas sem que os agricultores se negassem a aplicar as receitas.
Este modelo de produção agrícola voltou-se para a exportação, em detrimento da
produção de alimentos básicos, com a geração da monocultura, com a agressão ao meio
ambiente, com a deterioração da qualidade de vida, finalmente, comportando-se como um dos
principais condicionantes da expulsão dos trabalhadores do campo, com aumento do trabalho
sazonal, aumentando conseqüentemente a exploração inescrupulosa de trabalhadores. Agravou-se
também, os registros de mortes e outras violências, em função do modelo ditar normas altamente
concentradoras de rendas e da terra e a expansão era uma regra, seja em transações comerciais,
ou outras exclusivamente através de pistolagem.
Ocorreram concomitantemente um deslocamento enorme das pessoas do campo para a
cidade. Isto ocorreu em função de dois fatores: um deles foi a grande oferta de empregos nas
cidades devido o processo de industrialização; por outro lado o abandono pelo trabalho rural em
função do caráter excludente que o modelo começou a estabelecer.
O modelo impôs uma produção intensiva, usando maciçamente técnicas “modernas”(uso
intensivo do capital) e a monocultura foi a que mais se adequou. Este modelo não trouxe
conseqüências drásticas de imediato. Ocorreu, porém, o surgimento de questionamentos das
práticas usadas. As pessoas que questionavam eram profissionais da área de ciências agrárias e
uma grande parte de Estudantes, que a medida que se formavam, engrossavam ainda mais esses
movimentos, que após começarem a se expressar de forma organizada e articulada,
transformaram-se mais tarde no Movimento de Agricultura Alternativa. O auge deste movimento
se deu na década de oitenta com a realização dos Encontros Brasileiros de Agricultura
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Alternativa - EBAA’s. As entidades mais envolvidas nestes eventos foram a Federação dos
Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) e a Federação das Associações dos Engenheiros
Agrônomos do Brasil (FAEAB).
Em decorrência às discussões sobre agricultura alternativa, houve um sobressalto de
interesse de outros setores da sociedade em fomentar a discussão, tais como ONG's, cooperativas
de pequenos produtores familiares, alguns setores da pesquisa acadêmica. Fora do Brasil, em
movimentos semelhantes no paradigma do êxodo rural, o fomento à uma ciência que subsidiasse
a população do campo atingida por essa catástrofe moderna, de âmbito econômico, ecológico e
social, surgia na figura de pesquisadores de variados países. Tomemos o exemplo da Espanha,
aonde a Agroecologia se sobressaltou pelo ascenço do movimento ecologista, com base nas
pautas levantadas pelo movimento campesino que chegava à sua etapa final, combinado com
desenvolvimento da corrente de estudos sobre o campesinato local. Outro exemplo é o
pesquisador da Universidade da Califórnia, Stephen Gliessman, na sua teorização dos conceitos
de ecologia em relação à eficiência energética da agricultura de variadas populações latinoamericanas, sobretudo no México. Desta forma, despontavam no planeta considerações sobre
essa ciência com novas bases, mais humanas e menos industrial-colonialistas, no surgimento de
um novo paradigma, assim consolidado no termo consensual "Agroecologia". O conceito que
abarca esse termo, no entanto, pode ser considerado multifacetado, pela razão deste ser definido
por distintas correntes de pesquisadores, em aliança a diferentes atores sociais.
Por ser
uma perspectiva científica aberta ao diálogo de saberes, a Agroecologia vai ao encontro do gênio
criativo de agricultores familiares com o intuito de fortalecer suas capacidades de inovar nos
processos de gestão da base de recursos de que dispõem para o processo produtivo. Com esse
embasamento epistemológico, a Agroecologia se constroi por meio da sinergia entre diferentes
formas de produção de conhecimento, estabelecendo as dinâmicas sociais de desenvolvimento
local como dispositivo metodológico central para a criação de ambientes de interação entre
pesquisadores e agricultores. Estabelece-se como espaço de observação a peça da natureza que
pode ser reduzida a uma última unidade com arquitetura, composição e funcionamento próprios,
tendo definido um limite teoricamente reconhecido, desde uma perspectiva agronômica, para sua
adequada apropriação por parte dos seres humanos. A Agroecologia se serve, desta forma, do
conceito de Agroecossistema como unidade de análise. É formada uma articulação entre seres
vivos não vivos que se explicita em una estrutura interna de autorregulacão contínua, em outras
palavras, de automantenimento, autorregulação ou autorrenovação. Nessa perspectiva, a
estrutura interna dos agroecossistemas resulta em uma construção social, producto de la
coevolução dos seres humanos com a natureza (Redclift e Woodgate, 1998). Efetivamente, como
registrou Victor Toledo (1985), todo ecossistema é um conjunto no qual os organismos, os fluxos
energéticos, os fluxos biogeoquímicos estão em equilíbrio instável, ou seja, são sujeitos capazes
de se autosustentar, autoregular e autoreparar independentemente dos homens e das sociedades
em princípios naturais. Mas os seres humanos, ao artificializar tais ecossistemas para obter
alimentos, se valem ou não dos mecanismos os quais o meio original se renova continuamente.
Ele depende da orientação concreta que os seres humanos imprimem aos fluxos de energia e
materiais que caracterizam cada agroecossistema.
Um elemento estratégico na promoção dessas transformações no mundo rural é
disseminação da crítica ao modelo agrícola dominante. Ao mesmo tempo, é essencial que essa
crítica se traduza em proposições concretas para o conjunto da sociedade e ganhe crescente
densidade em termos de sustentação social e política. Afinal, nos marcos da gestão democrática,
uma proposta transformadora com esse grau de abrangência e profundidade só terá vigência se
for assumida como projeto de nação por amplos setores sociais. Trata-se, portanto, de um desafio
de enorme envergadura, uma vez que o enfoque técnico da agricultura industrial e a perspectiva
econômica do agronegócio permanecem profundamente enraizados na consciência coletiva como

referências únicas de progresso e de modernidade. Certamente, o Estado deverá assumir um papel
essencial na condução dessas transições, seja no plano prático ou das mentalidades. Entretanto,
será ilusório aguardar pela iniciativa exclusiva do Estado, ainda mais nesse momento em que ele
perdeu muito do seu poder regulador em virtude da globalização neoliberal que deu ao processo
histórico um sentido cada vez mais favorável às corporações transnacionais. Nesse contexto de
enfraquecimento do Estado nacional como instrumento privilegiado de indução do
desenvolvimento, abandona-se a ideia de um projeto nacional soberano que seja capaz de
enfrentar as disfunções que estão na raiz das mazelas atuais. Em vez dessa atribuição, o Estado
assume o papel de gestor do capitalismo internacional, tornando-se refém das determinações de
curto prazo que, com o passar do tempo, transformam-se na essência da política. Na melhor das
hipóteses, implantam políticas atenuadoras das tensões sociais, sem colocar em xeque os
fundamentos estruturais que fazem com que as riquezas sociais sejam carreadas para engordar o
capital transnacional. Essa nova forma de estruturação do poder nas sociedades modernas repousa
na posição de vanguarda que as corporações empresariais assumiram na condução da inovação
científico-tecnológica. A dependência tecnológica cada vez maior imposta pelas empresas
transnacionais é condição essencial para a manutenção da sua força política e econômica. Mas,
para que essa imposição seja aceita, torna-se necessária a criação e a disseminação de valores
ideológicos que apresentam as tecnologias como indispensáveis. E, assim, a dependência
tecnológica converte-se em dependência cultural, criando um círculo vicioso que leva à
autorreprodução do sistema hegemônico e que atrofia as capacidades inventivas locais
necessárias a todo e qualquer processo de desenvolvimento endógeno.
O potencial transformador da Agroecologia vem de duas frentes complementares: de um
lado, ela se associa a uma tradição científica orientada à reconstrução da autonomia tecnológica e
que retoma a noção da agricultura como a arte da localidade; por outro, ela se alia a movimentos
sociais cujas bandeiras entram em confronto com a ideologia que legitima o ordenamento social e
econômico excludente que prevalece na agricultura.
Uma ciência “não neutra”, comprometida com a luta de classes e a serviço das demandas
populares, já que há em suas pesquisas e aplicações um claro posicionamento político. Faz crítica
ao modelo de desenvolvimento, ao agronegócio e as transnacionais, questionando suas
tecnologias, e integra várias áreas do conhecimento para elaborar propostas para o
desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, podemos identificar novos atores que estão
construindo a agroecologia, principalmente a partir do início desse século, e que vão muito além
dos conceitos e princípios das correntes de agricultura alternativa, passando também a ser uma
importante ferramenta para os movimentos sociais. Como importante ator desse novo cenário, A
Via Campesina é um movimento social internacional que coordena organizações camponesas de
pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e territórios
comunitários. Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa da soberania alimentar,
que é o direito dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar. Prioridade
para uma produção de alimentos sadios, de boa qualidade e culturalmente apropriados, para o
mercado interno. É fundamental, então, manter um sistema de produção camponês diversificado
(com biodiversidade, respeito à capacidade produtiva das terras, valor cultural, preservação dos
recursos naturais). Desenvolve ações em prol da agroecologia, como as Jornadas de
Agroecologia, realizadas desde 2002 no estado Paraná e, criação das Escolas Latino Americana
de Agroecologia, uma no assentamento do Contestado/MST, município da Lapa, Paraná e outra
na Venezuela. A FEAB e ABEEF (organizações do movimento estudantil que compõe a Via
Campesina) possuem núcleos específicos para discussão da agroecologia e também promovem
encontros, cursos, seminários e diversas outras atividades em torno dessa temática. O Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra passa a discutir a agroecologia como matriz tecnológica assim
como os outros movimentos que também compõe a Via Campesina passam a reconhecer a

importância desse tema.
Esta contestação ao modelo convencional de agricultura ganhou força e passou a atuar em
diferentes espaços da sociedade, entre eles a Universidade. Muitas dessas iniciativas estão
vinculadas a estudantes que se organizam em Grupos de Agroecologia (GA’s) e em outras
entidades do Movimento Estudantil (ME), que vêem a Agroecologia como um conjunto de
ciências que visam à construção de uma nova sociedade. Neste sentido, coloca-se cada vez mais,
a necessidade de incentivo a estes grupos para que avancem e possam atuar na elaboração de uma
matriz tecnológica, capaz de construir a sustentabilidade de nossos sistemas produtivos. Para isso
é importante que se incentivem eventos, discussões, estudos, e trocas de experiências para que
haja uma maior aproximação da realidade da agricultura familiar com a Universidade, sendo de
fundamental importância a aproximação em forma de extensão e pesquisa da Universidade com a
agricultura familiar. A Universidade é responsável pelos futuros profissionais das diversas áreas
podendo contribuir com a extensão universitária provocando mudanças na sociedade, sobretudo
quando feita com consciência e voltada para o exercício pleno do diálogo, da troca de
experiências, de vivências compartilhadas entre academia e comunidade, proporcionando a
reflexão e a ação, na busca da melhoria da qualidade de vida da comunidade e no efetivo papel da
Universidade, que é de se abrir para além de seus muros e contribuir para o crescimento e
melhoria da qualidade de vida da sociedade na qual se insere.
Ao mobilizar agricultores, consumidores, profissionais das ciências agrárias e sociais,
gestores públicos e outros atores locais, que direta ou indiretamente incidem sobre os rumos do
desenvolvimento, as redes sociais de inovação agroecológica formam
um movimento de disputa pelo território. Ao passo que a lógica empresarial do agronegócio
promove a crescente desterritorialização da agricultura familiar, as redes agroecológicas têm no
território o seu principal elemento de identidade. A construção de níveis crescentes de autonomia
é uma ideia-chave nessas redes sociais. Além de romper com a dependência material, ao refundar
a agricultura na natureza e na sociedade do entorno, essas dinâmicas revitalizam laços de
sociabilidade e valores substantivos para a ordenação da vida social e econômica. Dessa forma a
inventividade local é orientada para a criação e o aprimoramento de métodos mais eficientes de
gestão técnica dos agroecossistemas, assim como dá origem a atores sociais coletivos portadores
de projetos próprios de desenvolvimento que em nada têm a ver com a pura racionalidade
mercantil. Essa fundamentação do movimento agroecológico em valores éticos associados ao
bem-estar coletivo e ao compromisso com as futuras gerações é o fator essencial que vem
permitindo a sua aproximação com outros movimentos sociais que militam em defesa da
democratização e da sustentabilidade da sociedade. As convergências se expressam tanto em
termos materiais, com a articulação de bandeiras de luta, quanto teóricos, com a identificação de
princípios e estratégias comuns. Ao mesmo tempo em que essas convergências vêm permitindo
que a proposição da Agroecologia seja compreendida e posta em prática por ativistas mais
identificados a outros movimentos sociais, proporcionam o enriquecimento do próprio campo
agroecológico com os aportes teóricos e políticos trazidos por outras lutas sociais.
6.4 Contribuição do NTP/Biomas Brasileiros Escola de ilhéus - BA
O Nordeste brasileiro é caracterizado pela sua riqueza em biodiversidade compreendendo
quatro biomas Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica. A variedade ambiental
favorece atividades antrópicas relacionadas à cultura e a exploração econômica destes recursos.
Apesar de dispor de todo esse potencial a região é marcada historicamente por carência de
investimentos e políticas voltadas para o desenvolvimento.
A Mata Atlântica é considerada como um dos 25 hotspots do mundo, áreas mais
importantes para preservação da biodiversidade na Terra. O bioma Mata Atlântica é classificado

como floresta tropical diante dos biomas mundiais, estendendo-se pelo litoral brasileiro e agrega
alguns trechos da Argentina e Paraguai. Destaca-se por sua grande extensão territorial, variação
de altitudes, diferenças de relevo e solos, entre outros fatores. A diversificação geográfica
proporciona ecossistemas variados, tais como, florestas ombrófilas densas, ombrófila mista,
ombrófila aberta, estacional semidecidual, estacional decidual, campos de altitude, além de
ecossistemas associados como, manguezais, restingas e brejos interioranos. Também estão
inseridas nesse bioma as ilhas oceânicas. A característica marcante deste bioma é a gama de
espécies endêmicas na flora e fauna.
A Mata Atlântica no Nordeste compreende os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e Bahia. Na Bahia distribui-se por cinco regiões: Chapada
Diamantina – Oeste, litoral norte, baixo sul, litoral sul e extremo-sul. Estas regiões apresentam
características econômicas, históricas de ocupação humana, usos do solo e pressões antrópicas
distintas. Diversos ciclos econômicos sucederam-se nos domínios da Mata Atlântica na Bahia:
pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes, café, jacarandá, gado, algodão, cacau, seringueira e
recentemente monocultura do eucalipto.
Dentre essas áreas, temos a região sul da Bahia que
se destaca por apresentar maior área de remanescente da Mata Atlântica do nordeste, fazendo
parte Corredor Central da Mata Atlântica (C.C.M.A.), localizando-se do sul da Baía de Todos os
Santos até a divisa do estado do Espírito Santo. Essa região é subdividida em três partes por
apresentarem realidades sócio-econômicas distintas: baixo sul, litoral sul e extremo sul.
Compreende uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. A região ainda consiste de comunidades
tradicionais como quilombolas e indígenas. Os recursos florestais dessa região ainda perduram
até hoje em grande parte, devido ao sistema cabruca do cultivo do cacau e por formas de Leis
Ambientais como: Reserva Legal, Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de
Preservação Permanentes – APP, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Áreas de proteção
Ambiental – APA, Reservas Extrativistas, as quais são pouco respeitas.
O sistema cabruca domina principalmente a sub-região litoral sul, onde há grandes
números de fragmentos de médios e pequenos portes isolados nas encostas mais altas dos morros
e em áreas de difícil acesso, esse sistema de produção de cacau teve inicio nos primórdios do
plantio na região, onde se raleava a floresta natural retirando-se os extratos menores, e
permutando-os pelo cacau. Dessa maneira permanecendo apenas parte do extrato superior da
floresta, que condiciona o ambiente quente e úmido, relativo ao centro de origem do cacau nas
nascentes dos rios Amazonas e Orinoco. Além disso, o sistema cabruca tem função importante na
conservação da flora e fauna nativa, servindo como corredores ecológicos na Mata Atlântica.
No final da década de 80 o cultivo do cacau teve um sério dano, quando uma crise assolou
a região cacaueira, causado parte pelos baixos preços do mercado internacional e parte pela
doença conhecida como vassoura-de-bruxa causada pelo fungo Moniliophthora perniciosa. Com
a crise, os fazendeiros intensificaram a exploração de madeiras nativas para obter recursos
financeiros e, ou partiram para outras culturas. Ocorreu como resposta a essa tragédia, o êxodo
rural, com o aumento substancial da violência, favelas, desemprego, falências, ou seja, um grande
desastre sócio-econômico-ambiental.
Além do sistema cabruca há outras formas de produção do cacau, como o convencional
com derruba total da área e plantio de espécies exóticas para o sombreamento, com uso de pacote
tecnológico e atualmente o cacau a pleno sol com uso de irrigação. Temos ainda outras formas de
agricultura como o cultivo de várias frutíferas, pupunha, açaí, café, seringueira, guaraná, dendê,
cupuaçu, eucalipto, entre outras. Também há destaque para a pecuária, como bovinos, bubalinos,
caprinos, ovinos, eqüídeos, aves, suínos, há também o extrativismo representado pela piaçava e
marisco.

No cenário mais atual, a Mata Atlântica no sul da Bahia está apresentada em uma série de
fragmentos isolados. Esses espaços separados causam grandes problemas para a conservação da
biodiversidade, ocasionadas pelo efeito de borda e isolamento das populações. No efeito de borda
as mudanças do micro clima causam mortes de plantas nativas, oferecendo condições para outras
espécies, tanto exóticas como nativas e oportunistas. Essas alterações podem ser constatadas
dentro da floresta em uma distancia de 30 a 50 metros. Já no isolamento de populações o dano
maior é a perda de diversidade genética e a endogamia, levando essas populações para o vórtex
de extinção.
Outro problema que afeta a conservação da biodiversidade é o corte de madeira seletiva
nos remanescentes que retira indivíduos adultos sadios propícios para a reprodução além de
interromper a dinâmica da floresta. Isso ocorre mesmo com as repressões das leis contra o
desmatamento, mostrando que o setor madeireiro está forte na região. As implicações disto são
espécies em processo de extinção como: pau-brasil, maçaranduba, jacarandá, entre outros.
A Mata Atlântica no sul da Bahia sofre com o paradigma conservação e desenvolvimento.
As riquezas naturais sofrem um grande impacto por ação antrópica no uso insustentável dos seus
recursos em busca do capital, onde ocorre um crescimento econômico rápido e ilusório. Porém
inviabiliza o uso destes recursos para gerações posteriores. Então, em uma ótica sustentável da
utilização dos recursos naturais a conscientização popular, se apresenta como a principal
alternativa para a conservação da diversidade biológica diminuindo assim, a ação predatória e
norteando outras fontes de renda advindas da floresta como: comercialização das sementes e
mudas de essências florestais nativas para uso do reflorestamento e uso de espécies em SAFs, uso
de espécies na medicina popular, alimentação humana, criação de animais silvestres devidamente
legalizados no órgão competente, entre outros.
O Bioma Caatinga é característico da região semi-árida nordestina ocupando todos os
estados e parte de Minas Gerais. Sua extensão é de 73.683.649 hectares, ou seja, 6,83% do
território nacional, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA.
A Caatinga é dominada por tipos de vegetação com características xerófitas, ou seja, formações
vegetais secas, que compõem uma paisagem cálida e espinhosa, com estratos compostos por
gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo ou médio, com espécies caducifólias, com grande
quantidade de plantas espinhosas, entremeadas de outras espécies como as cactáceas e as
bromeliáceas. A partir dessas características que surgiu o termo caatinga, o qual se origina do
tupi-grarani e significa mata branca.
Levantamentos faunísticos constataram que a Caatinga possui uma variedade de lagartos,
anfíbios, serpentes, quelônios, aves, anfibenídeos. Além disso, muitas dessas espécies só ocorrem
neste bioma.A ocupação da Caatinga vem deste o Brasil Colônia com regime de sesmarias e
sistemas de capitanias hereditárias, o que ocasionou grande concentração fundiária. Segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE habitam 27 milhões de pessoas no polígono
das secas. A sua exploração econômica teve origem com a extração de madeira, cana-de-açúcar, e
pecuária extensiva, as quais perduram até os dias atuais.
Os ecossistemas do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados, segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 80% destes, já foram antropizados. O aumento
recente de mercado e da população regional é um fator primordial para a redução das áreas
naturais e expansão das áreas agrícolas. Somado a isso, a exploração tradicional com baixo nível
tecnológico dos recursos, por exemplo, pecuária extensiva e agricultura de sequeiro, e a
exploração tecnológica, por exemplo, áreas irrigadas mal manejadas, resultam em grande perda
de biodiversidade. Nesse cenário é importante ressaltar que o Nordeste possui o maior
contingente populacional do país vivendo em áreas rurais, contemplando ainda mais o impacto
antrópico sobre a Caatinga.

Esse bioma é muito sensível aos impactos em sua estrutura possuindo um poder de
resiliência muito baixo, ou seja, o poder de auto-regenerar é muito lento. Então, essa forma
predatória de exploração dos recursos naturais tem provocado o fenômeno de desertificação em
muitas áreas deste fabuloso bioma e consequentemente redução drástica da diversidade biológica.
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro abrangendo 196.776.853 ha (IBAMA),
típico de regiões tropicais se assemelha muito com as savanas africanas. A biodiversidade é
muito rica devido as variações de ecossistemas que engloba o core do Cerrado, o qual se encontra
na região do Planalto Central Brasileiro, e os ecótonos ou regiões periféricas, as quais são zonas
de transição com outros biomas, Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Caatinga.
A vegetação do Cerrado é formada por dois extratos: um superior formado por árvores e
arbustos de porte baixo, com tronco tortuoso, ramos retorcidos, cascas espessas e folhas grossas;
e o inferior composto por um tapete de gramíneas de aspecto rasteiro que em épocas secas ficam
com aspecto de palhas favorecendo os incêndios. Os solos são profundos e pobres em nutrientes
essências as plantas, com abundância de ferro e alumínio.
Até a década de 1950 o Cerrado ainda permanecia quase inalterado, porém com a
interiorização do capital, aberturas de novas rodovias e construção de Brasília na década de 1960
houve uma alteração de paisagem, onde os ecossistemas deram lugar a pecuária e agricultura
extensiva, como soja, arroz, e ao trigo. Hoje há incrementação de outras culturas como: algodão,
frutíferas, milho, entre outras. Tais mudanças se apoiaram, sobretudo, na implantação de novas
infra-estruturas viárias e energéticas, bem como na descoberta de novas vocações desses solos
regionais, permitindo novas atividades agrárias rentáveis, em detrimento de uma biodiversidade
até então pouco alterada.
A biodiversidade no Cerrado foi altamente afetada nas décadas de 1970 e
1980 devido
a um rápido deslocamento da fronteira agrícola, com base na revolução verde com
desmatamentos, queimadas, monoculturas, uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, o que
resultou em 67% da área deste bioma com problemas como erosões, assoreamento e
envenenamento dos ecossistemas. Hoje há apenas 20% de área em estado de conservação,
segundo o IBAMA.
A conservação deste exuberante Bioma é uma questão estratégica para a manutenção das
águas, pois é o berço de bacias hidrográficas brasileiras que abastecem grande parte da populção.
Além de ser base da sobrevivência de populações tradicionais como: extrativistas, indígenas,
quilombolas e produtores familiares, que têm, no uso dos seus recursos, a fonte de sua
subsistência e geração de renda.
A partir da década de 1990 entidades governamentais, não governamentais e sociedade
civil organizada começam a debater sobre o que restou do Cerrado, com o objetivo de buscar
tecnologias embasadas no uso adequado dos recursos naturais que possibilitem um modelo de
desenvolvimento sustentável e justo.
As unidades de conservação federais no Cerrado compreendem: dez Parques Nacionais,
três Estações Ecológicas e seis Áreas de Proteção Ambiental. Porém isso se torna muito pífio em
relação a magnitude deste bioma e sua riqueza biológica.
O Maranhão é o que podemos chamar de "Nordeste Amazônico" ou "Amazônia
Nordestina", norte e ao mesmo tempo nordeste, ou até mesmo "meio-norte" ou ¨meio-nordeste¨.
Esse Estado brasileiro tem uma localização por demais privilegiada: fica na Amazônia oriental e
no extremo oeste do Nordeste. Politicamente é Nordeste, geograficamente é mais Amazônia e
culturalmente, marcado pela influência indígena e forte presença negra, é uma mistura de ambos,
evidenciada também pela sua rica culinária, artesanato, história, folclore, cultura popular e
música.
A variada paisagem maranhense inclui floresta amazônica, florestas pré-amazônicas,
vales, cerrados, semi-caatingas, carrascos, rios, chapadas, cavernas e grutas, vastas planícies,

serras, cachoeiras, tabuleiros, baías, golfos, areiais, dunas, lagoas, manguezais, palmeirais, lagos,
açudes, praias de mar e de rio, igarapés, cerradão, campos, alagados, várzeas, delta, ilhas, cocais,
coqueirais, salgados, matas transicionais de vários tipos, corais, semi-desertos, etc., desenhando
um verdadeiro quadro tropical da síntese geográfica brasileira. É importante ressaltar que o
Maranhão não está numa zona de transição, por ser essencialmente amazônico, tem zonas de
transição dentro do seu território.
A Amazônia é a maior floresta tropical do planeta e a de maior biodiversidade, cerca de
60% da Amazônia está no Brasil e ainda distribui-se pela Guiana Francesa, Suriname, Guiana,
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. No Brasil o bioma amazônico é denominado de
Amazônia legal, que corresponde aos seguintes estados brasileiros: Amapá, Pará, Roraima,
Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins e partes do Mato Grosso e Maranhão.
A Amazônia possui grande importância para a estabilidade ambiental do Planeta. Nela
estão fixadas mais de uma centena de trilhões de toneladas de carbono. Sua massa vegetal libera
algo em torno de sete trilhões de toneladas de água anualmente para a atmosfera, via
evapotranspiração, e seus rios descarregam cerca de 20% de toda a água doce que é despejada
nos oceanos pelos rios existentes no globo terrestre. Por outro lado, a sociedade e as entidades
governamentais não dão atenção devida a esse patrimônio ambiental, ainda hoje, é visto pirataria
de plantas e animais da região, a pecuária e cultivos agrícolas, como a soja, continuam invadindo
fronteiras florestais, a exploração de madeira ilegal persiste na floresta. Por fim, é necessária a
criação de políticas mais severas para proteção da Amazônia.
Os biomas sofrem com o crescimento desordenado da população humana e suas
atividades que causam grandes impactos em sua biodiversidade. No cenário onde o capital
comanda as ações humanas em detrimento das questões sócio-ambientais, as comunidades locais
são deixadas pra segundo plano recebendo projetos faraônicos com total desrespeito a sua cultura
popular. Porém a resistência a esse modelo vem se fortalecendo no decorrer das décadas com a
presença maciça dos movimentos populares e Organizações Não Governamentais.
Nos últimos anos o Nordeste brasileiro vem sendo contemplando com grandes obras,
causando impactos irreversíveis aos seus biomas. O Governo usa a questão de desenvolvimento
econômico como desculpa para realização destas obras ou implantação de projetos com a
iniciativa privada passando como rolo compressor sobre as leis ambientais.
Os Biomas são fontes de biodiversidade que assegura a humanidade uma gama de
recursos indispensáveis para a sua sobrevivência. Com esse sentido, que a Federação dos
Estudantes de Agronomia do Brasil – FEAB deve lutar para preservação dos biomas, utilizando
todos os seus espaços discursivos, mobilizando estudante e sociedade para um assunto tão
relevante pra sustentabilidade da vida na Terra.
6.5 A EDUCAÇÃO QUE NÃO EDUCA
Contribuição do NTP de Educação – Porto Alegre 2009-10
“Aos sete anos tive que interromper minha educação para ir à escola.”
Gabriel García Marquez
Não, essa não será uma reflexão de negação da educação, mas como sujeitos críticos do
mundo em que vivemos e que se engajam na construção de uma nova sociedade, após
algumasreflexões somos levados a concordar com a confissão de Gabriel Garcia Marques. A
educação é um assunto um tanto quanto consensual quando tratado de maneira superficial.
Expressão disso, inclusive, é a campanha que a Rede Globo veicula, associando o tema à sua
imagem que, ardilosamente, pretende ser idônea e imparcial: “Todos Pela Educação”. É inegável

o importante papel que a educação pode e deve cumprir no desenvolvimento da sociedade, sendo
que as mais diversas forças sociais – sejam elas conservadoras ou revolucionárias – reconhecem
sua importância, sempre a defendendo como uma de suas bandeiras.
Contudo, que tipo de
educação é essa? Trata-se de uma educação “para todos”, uma educação “neutra”? Se há
consenso sobre sua importância e sobre ser a mesma um direito de todos, por que ainda há
tanta gente com pouco, ou nenhum acesso à mesma? Por que os professores (a terceira
maior categoria de trabalhadores do país) têm um dos piores salários? Por que apenas 4% do PIB
brasileiro são destinados a este setor?
Essa situação se explica visto que, de forma geral, a distribuição dos bens
culturais de determinada sociedade (entendendo a educação como um bem cultural) ocorre da
mesma forma que a distribuição de seus bens materiais (entendendo estes como a riqueza
existente nesta sociedade). Isso ocorre tanto no plano quantitativo quanto qualitativo. Logo, em
um sistema econômico baseado na propriedade privada como o capitalismo, em que a acentuada
desigualdade na distribuição da renda/riqueza é inerente, desigual será também a
distribuição da saúde, do lazer, do transporte, da cultura, da educação, etc. E não apenas
desigual em relação ao acesso a esses bens, mas também em relação à qualidade com que serão
oferecidos à população. No que diz respeito ao acesso à educação (educação formal), não é
preciso muito esforço para perceber as deficiências da sociedade capitalista: no mundo inteiro
temos disponíveis no mercado aparelhos celulares com câmera, jogos, rádio, função mp4 e alta
capacidade de armazenamento de dados, mas, no entanto, quase um bilhão de pessoas (15% da
população mundial) não tem nenhum tipo de acesso à educação formal.
Esse fenômeno não ocorre à toa. Afinal, a educação não se trata de um fim em si próprio,
mas de uma ferramenta para alcançar determinado(s) objetivo(s). Portanto, a educação está
sempre a serviço de uma ideologia, seja ela qual for, como instrumento para realizar o(s)
objetivo(s) de quem sustenta essa ideologia. Logo, em havendo classes sociais com objetivos
antagônicos e perspectivas ¹.
O presente texto não pretende mais do que iniciar no debate sobre o papel da educação
aqueles que estão se aproximando da FEAB. Foi produzido para contribuir na preparação das
delegações ao 53º CONEA, diferentes de sociedade, não poderá haver educação que seja a favor
de todos. Em outras palavras, não existe educação politicamente neutra.Acreditar nessa
neutralidade implicaria em servir ingenuamente aos interesses ocultos de uma educação
conservadora, pois todo o conhecimento tem um objetivo, uma direção e uma finalidade
(explícitos ou implícitos), sendo sempre conhecimento de alguma coisa a partir de determinada
perspectiva. Assim, o sistema educacional (tanto como a grande mídia, o exército, os governos,
entre outros) em geral está a serviço de uma classe dominante, ou seja, uma classe com poder
suficiente para definir o sistema social, político e econômico vigente. Nos países capitalistas essa
classe é representada por uma minoria proprietária dos principais meios de produção, hoje
consolidados nos grandes grupos econômicos mundiais. E, de acordo com a frase centenária “as
idéias da classe dominante são as idéias dominantes de cada época”, a educação formal
passou a ser uma ferramenta para a manutenção da ordem capitalista vigente, cumprindo
três funções principais:
Por outro lado, ao analisar a qualidade da educação oferecida, é necessário um olhar
mais apurado. Primeiramente, há que se distinguir despejo-de-informação de processo educativo.
Jamais na história houve um momento tão abundante em relação à disponibilidade de
informações dos mais variados tipos. Todavia, cada vez mais o simples “despejo” dessas
informações toma espaço nos processo de ensino da educação formal, sendo os educandos cada
vez menos capazes de interpretá-las e compreender a relação entre essas informações, suas causas
e consequências. Alguns chamam isso de “novo analfabetismo”, pois o indivíduo em questão
torna-se capaz de explicar (reproduzindo informações), mas não de entender; acumula

conhecimentos, mas não compreende o mundo; reproduz o discurso midiático sem se desalienar.
Em outras palavras, ocorre um processo de alienação do educando através da educação já que o
processo educativo é alienado.
a) Fornecer os conhecimentos e a mão de obra necessária para o sistema produtivo em expansão
do capitalismo;
b) Reproduzir e transmitir um conjunto de idéias e valores que legitimam os
interesses dominantes (ir à escola acaba por significar ir a uma fábrica de idéias capitalistas);
c) Servir como mais um empreendimento para a obtenção de lucro (principal responsável pela
crise no sistema público de educação), concretizado no aumento exponencial do número de
estabelecimentos de ensino privado no país e no mundo. Ilustrativamente, basta
imaginarmos o funcionamento de uma fábrica: a educação é tida como uma mercadoria e as
escolas – especialmente as privadas, do ensino básico ao superior – como fábricas produtoras
dessa mercadoria; os professores como operários e os estudantes como consumidores
da mercadoria.
Dessa forma, a educação passa a ser utilizada como ferramenta de perpetuação e
reprodução do sistema capitalista, ao invés de exercer seu potencial de emancipação humana.
6.5.1 EDUCAÇÃO E TRABALHO
Vivemos em uma sociedade capitalista, portanto em que predomina o trabalho alienado,
ou seja, um trabalho realizado sem uma prévia objetivação do trabalhador acerca da execução
do mesmo e sem que o resultado desse trabalho responda a uma necessidade definida pelo
trabalhador. Assim como a educação alienada, isso não ocorre por acaso. Sendo a propriedade
privada dos meios de produção e o conseqüente trabalho alienado algumas das
condições para a existência de uma sociedade capitalista, para que a classe dominante aumente
continuamente sua riqueza, é preciso que a mesma inculque no senso comum da maioria do povo
a idéia de que esta é a ordem “natural” das coisas; que “assim foi, e assim sempre será”; que o ser
humano é individualista “por natureza”; que “Deus quis assim”; além de exaltar valores
como a obediência, a competitividade, o individualismo, etc. Mesmo sem resolver os problemas
da maioria da população, o capitalismo passa a convencer o povo de que não há alternativa fora
desse sistema.
Nesse contexto a educação conservadora aparece como uma eficiente ferramenta para
difundir a ideologia dominante2, naturalizando idéias e valores que ajudam a manter
a ordem capitalista inalterada. Portanto, assim como o destino do trabalho condiciona a
natureza da educação (como o faz com tantas outras coisas essenciais nas sociedades
contemporâneas), por sua vez a natureza da educação influencia o destino do trabalho. Um está
vinculado ao outro. Logo, a transformação de um implica na transformação do outro.
O sistema educacional como o conhecemos hoje é uma manifestação desse vínculo. Teve
seu início no momento histórico em que o mercado necessitava mão de obra orientada para sua
dinâmica, relação que tem se perpetuado. Como vivemos numa sociedade cada vez mais urbana e
submetida ao ritmo industrial de produção, por exemplo, não é de se estranhar que a população
do meio rural tenha em média a metade dos anos de estudo que a população urbana já que o
sistema educacional não
2 Usamos a expressão “ideologia dominante” à revelia do debate sobre a ideologia ser ou não ser
sempre dominante. Não pretendendo entrar no mérito dessa questão no momento, adjetivamos
como “dominante”, por questões didáticas respeita particularidades culturais e, portanto, também
não motiva ao estudo aqueles que não se veem representados na escola.
A perspectiva de uma educação emancipatória passa necessariamente por uma perspectiva
de educação vinculada ao trabalho e, portanto, aos diferentes modos de trabalhar e viver. O

potencial emancipatório da educação só se dará plenamente quando o trabalho for emancipado,
não alienado e, portanto, livre da exploração, o que não é possível na sociedade capitalista.
6.5.2 ALGUNS AVANÇOS
Nesse sentido, podemos observar, na América Latina, experiências que caminham
para a construção de uma educação não alienada. Nos últimos anos a educação na Venezuela,
por
exemplo,
tem
conquistado
avanços importantes. A revolução bolivariana já
protagonizou a erradicação do analfabetismo que atingia 9% da população, e ensejou mudanças
importantes como a vinculação da oferta de vagas e abertura de cursos de nível superior à
pertinência social dos mesmos. Isso significa que os frutos do aporte na educação devam ser
revertidos na formação de profissionais e projetos capazes de intervir na realidade,
sanando as principais necessidades do povo. A educação na Venezuela hoje é proposta de tal
forma que inclui também entre seus objetivos a valorização da identidade latino-americana, e
aponta para uma consciência ecológica de respeito à bio e sócio diversidades,
reafirmando, ainda, a necessidade de considerar na prática educacional, a igualdade de gênero,
raça e etnia.
Tais experiências e resultados exitosos, contudo, não foram fruto de boas ideias ou
intenções meritórias, nem de uma preocupação isolada com o sistema educacional,
mas consequência de processos de transformação da sociedade que se deram nesses países.
Reconhecemos que as transformações necessárias na educação podem ser engendradas
mesmo em ambientes adversos e, ainda que não ultrapassem os limites determinados pelas
condições objetivas, contribuem como sementeiras para a realidade que se quer construir.
Contudo, reafirmamos que não alcançaremos mudanças substanciais, mesmo na educação, se
lutarmos por esta de forma isolada. Terminamos essa reflexão lembrando o que já foi dito há
séculos “Nós não dissemos ao mundo: deixa de lutar, toda tua luta não vale nada. Nós lhe damos
a verdadeira consigna da luta”³.
Já em Cuba, há décadas que a disponibilidade de vagas e cursos também depende
das demandas da sociedade. Assim não há taxas de concentração em determinados cursos e a
sociedade é beneficiada com relações como um médico para cada 168 habitantes, por exemplo.
Na ilha, a expressão “extensão universitária” não tem o mesmo sentido que lhe damos aqui
porque todo o ensino superior é realizado a partir da e para a sociedade. Lá, a educação
universitária é calcada na interação entre ensino e pesquisa. Uma pesquisa entendida com
prática de contribuição direta de melhoria das condições econômicas, científicas, culturais e
sociais do país. Essa relação entre o ensino e a pesquisa, aproveita com mais eficiência o
potencial científico de professores e estudantes e melhora a qualidade do ensino. Eis alguns
números que expressam os avanços da educação cubana, contrastados com os mesmos números
brasileiros. Um cubano tem, em média, 12 anos de estudo; um brasileiro, sete. A cada sete
trabalhadores cubanos, um tem nível superior e a cada oito trabalhadores, um tem formação
técnica secundária. No Brasil os 20% mais pobres da população tem em média cinco anos de
estudo e os 20% mais ricos, 10 anos. Cerca de 7% da população total da ilha tem ensino superior,
no Brasil essa porcentagem beira os 3%. Lá, há um professor para 13 estudantes no ensino
fundamental, 12 no ensino médio e seis no ensino superior. No Brasil, a atual
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais propõe um aumento de 10 para 18
estudantes por cada professor, o que na realidade das universidades públicas brasileiras poderia
lotar algumas salas com 90 estudantes ou mais, comprometendo seriamente a qualidade do
ensino e aprendizado num país que tem 10% de sua população analfabeta e que continua
mostrando que os mais excluídos do sistema educacional são pobres, pretos e camponeses.

6.6 Sobre a Juventude
Contribuição do NTP – Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia, Gênero e Sexualidade
FEAB / Rural RJ – Gestão 2009/2010
Mari e Kleybson
O conceito de juventude nem sempre existiu, ele surge da preocupação da burguesia com
o futuro de seus herdeiros, portanto, é na sociedade capitalista que se começa a discutir a
juventude. Antes disso, no período feudal, não fazia sentido se falar em juventude pois, como a
média de vida era baixa, a passagem da infância para a idade adulta se dava diretamente. Já na
sociedade burguesa, se torna necessário e estratégico (para as elites) definir essa fase que marca a
transição da infância para a idade adulta, a idade das responsabilidades, a idade de administrar os
negócios da família.
Atualmente, existem várias concepções de juventude em debate e, para enxergarmos a
concepção que buscamos de juventude, torna-se necessário conhecer e analisar as diferentes
concepções. Porém, antes de citá-las, vale ressaltar que nenhuma delas parte de uma análise
materialista, histórico e dialética, e, portanto, nenhuma delas é suficiente para explicar a relação
da juventude com o modo de produção capitalista, mas todas são importantes para identificarmos
o sujeito jovem.
A primeira delas é a concepção de juventude como faixa etária (entre 15 e 24 anos,
segundo a ONU). Esta visão mostra que a juventude nada mais é do que a fase de transição da
infância para a fase adulta, porém, apesar de simplista, esta concepção torna-se importante para
pensarmos estrategicamente políticas públicas para a juventude (saúde, educação, trabalho,
cultura, lazer, etc).
É muito comum também ouvirmos falar em “espírito jovem”. Quem nunca ouviu essa
expressão? Trata-se de mais uma concepção de juventude, que relaciona a/o jovem a
características como beleza, virilidade, força e poder, tornando-se desejável por toda a sociedade
ser/parecer jovem. Esta visão está diretamente ligada à questão do consumo/consumismo. Tudo
que é jovem é bom e, portanto, vende. Cria-se então um mercado voltado para esse status de ser
jovem, que envolve desde roupas e acessórios até cosméticos e cirurgias plásticas.
Outra visão muito presente no debate é a visão da juventude como uma fase de angústias
(“juventude problema”). Constantemente observamos esta concepção nos meios de comunicação
da mídia burguesa, que sempre relaciona a/o jovem à violência, conflitos psicológicos, drogas e
prostituição.
Antagônica a essa concepção, existe uma visão de que a juventude é por natureza crítica e
revolucionária. Visão esta que a história provou e prova que não é verdade, visto que, por
exemplo, a juventude nazista na Alemanha da década de 40 era muito maior em número que a
juventude comunista. E, a título de informação, a juventude brasileira é a mais alienada da
América Latina, não se interessando pelos assuntos políticos e sociais, fato que comprova
também a fragilidade dessa concepção.
Porém, o que é importante destacar para este debate é que, generalizando, a juventude
marca o período de inserção no mundo do trabalho. Sendo assim, a juventude torna-se estratégica
também para a classe trabalhadora. Muitas/os militantes da esquerda acreditam que a juventude é
estratégica (está em disputa) porque é quem mais sofre com a violência, com o desemprego, com
os problemas do nosso sistema educacional e etc. Porém, o que estamos destacando aqui é que a
juventude é estratégica, sim, mas não só por isso, e sim porque é o momento da vida em que se
expressa pela primeira vez a contradição capital-trabalho. E é essa a contradição que deve ser o
foco da análise, o resto é consequência.

Recentemente foi divulgada uma série de estudos e estatísticas realizadas pelo IPEA, onde
se analisam alguns dos principais problemas que afetam a juventude, como a violência, a falta de
emprego, educação, acesso à cultura, entre outros. Estima-se que o contingente jovem (entre 15 e
29 anos) atingiu cerca de 51 milhões no Brasil, aproximadamente 27% da população. Nunca o
nosso país teve tantos jovens. Registrou-se que destes, 84,8% vivem em áreas urbanas, sendo que
48,7% vivem em moradias inadequadas. Chega a cerca de 2 milhões de jovens entre 15 e 29 anos
que vivem em favelas. Além de que, dos 30,6% que vivem com menos de meio salário mínimo
per capita, 70% são negros.
Estima-se que apenas 13,2% dos jovens entre 18 a 24 anos estão matriculados no ensino
superior, enquanto 65% está fora da escola. Entre os jovens de 15 a 17 anos, aproximadamente
17% está fora da escola. Apesar de se ter observado uma diminuição significativa na
porcentagem de analfabetos (de 6,5 para 2,2 entre os jovens de 15 a 24 anos e de 8,1 para 4,2
entre os de 25 a 29anos), ainda existe imensas desigualdades, regionais, de raça, de gênero, etc,
no acesso e direito à educação. Dos 1,1 mil municípios com taxas de analfabetismo superiores a
35%, 90% estão concentrados no Nordeste. Existe uma desigualdade enorme de acesso a
educação entre os jovens do campo, onde apenas 3,2% frequentam o ensino superior, e da cidade,
onde o número aumenta para 17,5%. Mas, além desses, o dado que mais assusta diz respeito à
frequência no ensino superior se levando em conta a renda das pessoas. Entre os jovens de 18 a
25 anos, apenas 5,6% entre os que tem rendimentos mensais per capita de meio a um salário
mínimo acessam o ensino superior, enquanto 55,6% dos que possuem 5 ou mais salários estão
acessando o mesmo ensino.
Os números relacionados ao desemprego também são, no mínimo, preocupantes. Segundo
a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 3,5 milhões de jovens entre 16 e 24 anos estão
desempregados, o que representa cerca de 45% da força de trabalho nacional. Além disso, 93%
dos (poucos) empregos disponíveis para esse grupo estão na economia informal, de baixa
remuneração, com pouca ou nenhuma segurança, benefícios e perspectivas de crescimento.
A violência também se configura como um dos grandes problemas que atingem a
juventude brasileira. As maiores vítimas de homicídio doloso (47,4 ocorrências/100mil
habitantes), de lesões corporais dolosas (514,8/100mil habitantes) e das tentativas de homicídio
(38,1/100mil habitantes) estão no grupo de pessoas com idade entre 18 a 24 anos. Além disso,
sabe-se grande parte da violência é cometida também por jovens. Ou seja, a violência é cometida
por jovens contra jovens.
De 2003 a 2005, morreram, em média, cerca de 60 mil jovens do sexo masculino e cerca
de 15 mil jovens do sexo feminino por ano. A grande maioria dessas mortes ocorre por fatores
externos (principalmente homicídios e acidentes de transporte). Os números que mostram a
diferença entre as mortes ocorridas entre negros e brancos são assustadores: cerca de
204,58/100mil jovens brancos e 325,04/100mil jovens negros.
Os dados mostram que os problemas que afetam a grande maioria da população jovem
são, na verdade, os problemas que afetam a classe trabalhadora como um todo. Portanto, não são
problemas sentidos pelos jovens como um todo, e sim, pela juventude da classe trabalhadora.
Nesse sentido, devemos entender que os nossos desafios são os desafios colocados pela dinâmica
da luta de classes.
Sabemos que os sintomas descritos acima e que são sentidos na pele pela juventude da classe
trabalhadora, são na verdade frutos do desenvolvimento da sociedade capitalista. Dessa forma,
devemos procurar compreender a dinâmica desse desenvolvimento, e se ter em conta o estágio
atual desse desenvolvimento.
Vigora em nosso país, há mais de trinta anos, o chamado neoliberalismo. E, como nos explica
Frei Beto, esse modelo de desenvolvimento, temendo as ideias revolucionárias da
juventude, adota 3 táticas:

1° - A desistorização do tempo. Desse modo, se esquece toda a rica experiência de luta das/os
trabalhadoras/es para atingir seus objetivos. Prioriza-se a busca constante da satisfação dos
prazeres e demandas imediatas em detrimento do projeto, dos planos a longo prazo.
2° - Redução da cultura ao entretenimento. Assim, não se busca de modo algum estimular a
consciência crítica, questionadora, que busca encontrar a origem dos fatos e procurar resolvê-los
em sua essência.
3° - Consumo como fonte de valor humano. Se valoriza as pessoas pela riqueza material, e se
desvaloriza a riqueza do espírito. Dessa forma, é a mercadoria que imprime valor às pessoas, e
não o contrário.
O sistema capitalista tem a característica de se desenvolver socialmente, ao mesmo tempo em que
individualiza os seres humanos através da divisão social do trabalho, da fragmentação e
especialização, além de colocá-los em constante competição pelos escassos postos de trabalho e
por um melhor lugar na hierarquia do sistema e melhores condições de consumir as infinitas
mercadorias oferecidas em todas as esquinas. E como nos explicou Marx em “A Ideologia
Alemã”, as ideias dominantes são, nada mais do que as relações materiais dominantes expressas
na forma de ideias. Dessa forma, entende-se que as ideias difundidas pelo sistema capitalista
possuem a função de legitimar o individualismo e a competição como se fossem características
naturais do ser humano.
Nesse sentido, precisamos reconhecer o papel fundamental de se organizar a juventude da classe
trabalhadora, como alternativa a essas relações impostas pela sociedade capitalista, como forma
de se negar os valores de individualismo, concorrência, consumismo etc., contrapondo a esses os
nossos valores revolucionários de solidariedade, de indignação diante das injustiças, de respeito à
cultura e ao povo.
Reconhecidos, minimamente nossos problemas e nossas tarefas, coloca-se diante de nós um
grande desafio: diante de tamanhas contradições e dificuldades que vem sofrendo a juventude e a
classe trabalhadora como um todo, como avançar nas nossas formas e métodos de organização da
juventude de maneira a enfrentar e buscar a superação do sistema capitalista?
Nesse texto não pretendemos trazer a solução para os problemas, tampouco indicar uma fórmula
pronta, como uma receita, mas pensamos ser importantes nos propormos a pensar em alguns
elementos que podem contribuir com o avanço da organização e das lutas da juventude, como:
- Buscar a unidade e articulação com outros movimentos ou setores da juventude. Devemos
buscar o diálogo com outras organizações da juventude através de bandeiras e demandas em
comum e que afetam profundamente as/os jovens, como a educação, emprego e a violência. A
articulação com outros movimentos deve respeitar a dinâmica e organicidade dos movimentos
sem se perder de vista o objetivo a ser alcançado. Para isso, é importante se ter uma visão clara da
realidade que essas organizações estão inseridas e suas formas de luta.
- Retomar o trabalho de base, como forma de fortalecer e estimular a participação política da
juventude. Organizar a base significa a inserção das/os jovens em uma escola de solidariedade, de
coletividade. Significa estimular a indignação de quem não se conforma com as injustiças,
inserindo essas/es na construção de nossa caminhada.
- Promover a formação política da juventude. Toda organização deve formar militantes
preparadas/os para atuar no cotidiano da luta, conscientes de seu papel no fortalecimento da
organização e luta da classe trabalhadora. A formação pode ser pensada para diferentes
momentos do processo de consciência dos indivíduos ou sua função na organização: base,
militante, quadro, dirigente, formador (a), agitador (a), etc.
- Desenvolver a agitação e propaganda como prática fundamental da militância. O AgitProp é um
conjunto de técnicas e métodos que buscam despertar e fomentar a indignação das massas, além
de difundir e explicar os projetos da classe trabalhadora. Em algumas organizações se criam
brigadas de AgitProp, que assumem o papel exclusivo de cumprir com essa importante tarefa que

se torna parte da estratégia das organizações. Existe uma infinidade de formas de se fazer
agitação e propaganda, que devem ser pensadas e planejadas de acordo com a realidade e o
objetivo que se pretende alcançar. Alguns exemplos de técnicas de AgitProp: Panfletos, cartazes,
teatro do oprimido, faixas, estêncil, grafite, músicas, festivais, indumentárias/vestimentas (bonés,
camisas, etc.), rádio, cinema, jornal, palestras, manifestações, mística/celebrações, etc. É
importante se ter em conta a necessidade de se pensar sempre em novas linguagens para se
comunicar e transmitir a mensagem ao povo.
- Desenvolver novas práticas e novos valores. Como militantes que buscamos construir uma nova
sociedade, devemos nos construir como a mudança que queremos ver no mundo, como a negação
dos valores capitalistas, que desumanizam e coisificam os seres humanos, e afirmar e praticar
cotidianamente a solidariedade, a entrega ao projeto da classe trabalhadora, o amor ao povo, e
cultivar a mística como a afirmação da possibilidade de concretizarmos a nossa utopia.
JUVENTUDE QUE OUSA LUTAR, CONSTRÓI O PODER POPULAR!
6.7 Sobre as relações de gênero
Contribuição do NTP – Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia, Gênero e Sexualidade
FEAB / Rural RJ – Gestão 2009/2010
Mari e Kleybson
Para entendermos como se configuram as opressões de gênero, identidade de gênero e
orientação afetiva e sexual nos dias de hoje, é preciso compreendermos suas origens e seus
porquês (porque elas existem e para quem são estratégicas).
Com a instituição da propriedade privada, surge a necessidade de se estabelecer um
padrão de família, com o propósito de garantir a manutenção desta propriedade. É estabelecido
então o padrão de família branca, heterossexual, mononuclear / monogâmica e patriarcal. Branca
porque eram os brancos que possuíam as terras, e as mesmas não poderiam sair do controle dessa
elite branca, não sendo tolerado, portanto, o matrimônio entre pessoas brancas e negras.
Heterossexual porque era necessário gerar herdeiros biológicos para manter o controle da
propriedade privada naquela determinada família. Mononuclear / monogâmica para ter a garantia,
através do controle da sexualidade feminina, que a propriedade seria passada ao filho homem
legítimo do dono da propriedade. E, por último, patriarcal porque a figura do pai representa a
autoridade máxima, o chefe da família, o responsável por todas as decisões, sendo a mulher e
as/os filhas/os a ele submetidas/os.
Juntamente com esse padrão familiar, se estabelece uma divisão sexual do trabalho, e esta
será nosso foco de análise, pois é a partir da mesma que podemos compreender melhor como se
estabelecem as relações de gênero nesta sociedade.
Na divisão sexual do trabalho os papéis destinados aos gêneros masculino e feminino
foram muito bem demarcados. O homem passa a ser o responsável pelo 'trabalho produtivo'
(aquele que produz mercadorias, riqueza, valor), recebendo em troca um salário, o que o torna o
responsável por sustentar financeiramente a família. Já à mulher, são atribuídas todas as funções
referentes ao trabalho doméstico, à reprodução das condições necessárias para que o trabalho
produtivo possa acontecer (alimentação, vestimentas, cuidados com saúde, etc). Como o trabalho
atribuído às mulheres não produz mercadorias, ele tende a ser desvalorizado na nossa sociedade
de mercado.
Nessa divisão, ao homem fica concedido o espaço público (participação política e tomada
de decisões) e à mulher o espaço privado (trabalho doméstico, cuidado com a família, etc). É

comum visualizarmos essa divisão quando observamos a participação quantitativa das mulheres
no meio político ou, em contrapartida, quando observamos quem realiza as tarefas domésticas em
nossos lares.
Com o tempo, essa divisão sexual se naturalizou e a sociedade passou a legitimar a
existência de certos trabalhos que só o homem pode realizar, normalmente utilizando como
argumento diferenciações físicas, psicológicas e intelectuais, todas socialmente construídas. E, ao
mesmo tempo, se tornou inquestionável a crença de que a mulher naturalmente tem aptidões para
o trabalho doméstico e para o cuidado com as/os outras/os, por causa do chamado “espírito
materno”.
Com o desenvolvimento da sociedade capitalista, com o avanço da industrialização,
tornou-se estratégico para o capital que houvessem quanto mais pessoas para compor o exército
industrial de reserva melhor. É neste momento que o movimento de mulheres que lutavam pela
inserção das mesmas no mercado de trabalho ganha força e consegue avanços. A mulher, enfim,
conquista o mundo do trabalho produtivo. Com salários menores, é claro. Salários menores
porque, como as mesmas não recebiam salários anteriormente, qualquer remuneração paga seria
aceita (parecido ocorre com os jovens) e também porque a entrada da mulher no mundo dos
salários se deu na justificativa de que esses salários seriam para complementar a renda familiar,
somando-se ao salário do marido, o chefe da família. Outro argumento utilizado é que as
mulheres não trabalham tão bem como os homens, logo, devem receber menos.
Contudo, mesmo recebendo salários inferiores, as mulheres são as que mais sofrem com o
desemprego. Normalmente, os detentores dos meios de produção, preferem contratar homens,
pois os mesmos não correm risco de engravidar e portanto de usufruir do direito à licença
maternidade e, caso tenham filhas/os, não serão necessariamente os responsáveis por elas/es, pois
essa função cabe à mulher.
Se para as mulheres da classe trabalhadora continua sendo muito difícil a participação no
mundo do trabalho assalariado, as mesmas continuam sofrendo com a relação de dependência
financeira dos homens.
Porém, a dependência financeira não é a única forma de dominação do patriarcado. As
mulheres sofrem também com a dominação física (violência física e/ou violência sexual). Estimase que, no Brasil, a cada 4 (quatro) minutos uma mulher é agredida em seu próprio lar, por uma
pessoa com quem mantém relação de afeto. E, cerca de 40% das violências resultam em lesões
corporais graves em decorrência de socos, tapas, chutes, amarramentos, queimaduras,
espancamentos e estrangulamentos. Tivemos uma conquista neste sentido, que foi a aprovação da
Lei Maria da Penha, que prevê penas legais para todo e qualquer tipo de violência contra a
mulher. Recentemente, a lei foi adaptada para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente
com outras mulheres. Sabemos que a lei por si só não é suficiente para garantir a segurança da
mulher, mas compreendemos que é uma conquista e uma importante ferramenta.
Outra forma de dominação sobre as mulheres é o controle da sexualidade, que reduz a
sexualidade da mulher à função de reprodução, não sendo permitido portanto que as mesmas
tenham prazer em suas relações sexuais. É muito comum encontrarmos mulheres adultas que
nunca se masturbaram e, muitas vezes, que nunca tiveram um orgasmo.
Outra forma de controle da sexualidade feminina é a criminalização do aborto. Este
debate vai muito além da tão falada “defesa da vida”. Quem defende a vida não defende somente
no momento de sua concepção. Nessa discussão, o Estado que não oferece contraceptivos em
quantidade suficiente, que não oferece serviços gratuitos e de qualidade de atendimento à
gestante, que não oferece uma educação de qualidade, é o mesmo Estado que impede a mulher de
interromper uma gravidez não desejada e poder exercer sua decisão e seu direito de planejar sua
família, podendo decidir quantas/os filhas/os irá ter e em que momento. Essa é mais uma forma

de deslegitimar a capacidade que a mulher tem de tomar decisões. A propósito, a lei que proíbe a
mulher de interromper um processo que ocorre em seu próprio corpo foi elaborada por homens.
Há quem diga que o problema é cultural, com uma noção de cultura como algo estático,
que é assim, sempre foi e sempre será, está dado. Porém, sabemos que a cultura é social e
historicamente moldada, logo, esta cultura é produto da sociedade burguesa. Sabemos também
que nem sempre foi assim e que não será assim pra sempre. Manter tal cultura, que submete uma
maioria aos privilégios de uma elite minoritária, só é interessante para a classe até então
hegemônica. Cabe a nós, classe trabalhadora, definirmos nossas estratégias e táticas para a
subversão dos valores e práticas da cultura burguesa e trabalharmos cotidianamente na
construção dos nossos. Tendo em mente que estes novos valores e práticas não estão descolados
do nosso projeto político de sociedade.
Dentre as várias faces do sistema ideológico do patriarcado que pudemos observar, a
FEAB, o movimento estudantil e a esquerda como um todo não estão alheios, livres de qualquer
influência. Também sofremos interferências e reproduzimos uma série de valores com os quais já
deveríamos ter rompido há muito tempo. E romper com tais valores, significa romper também
com práticas discriminatórias, que já não cabem mais a nós, lutadoras e lutadores do povo. É
preciso compreendermos que a luta feminista não é somente das mulheres. Aos homens está dado
o desafio de abrir mão de privilégios históricos que a eles foram concedidos e trabalhar na
construção de relações igualitárias, na família e na sociedade, e também de trabalhar na
construção de uma nova masculinidade, que permita vivenciar dimensões humanas que hoje lhes
são negadas. Se trata da construção de novos homens e novas mulheres para uma nova sociedade,
a sociedade socialista.
SEM FEMINISMO NÃO HÁ SOCIALISMO!
6.8 Contribuição do NTP de Movimentos Sociais - Montes Claros - MG
Com a invasão do capital historicamente sobre as fronteiras dos estados, o projeto
imperialista dos Estados Unidos outorgado para a América Latina, cresce o número de pessoas
SEM DIREITO ao DIREITO a terra, cresce o número de Sem - Terras cada vez mais conscientes
de que a terra é de quem planta e não de quem paga, que o latifúndio é o roubo acobertado pela
lei, e que a verdadeira reforma agrária controlada pelo índio e pelo trabalhador é exigência da
mais elementar justiça social. SEM DIREITO ao DIREITO de comer, cresce o número de
pessoas morrendo de fome, em meio a grandes plantações, estocando para exportações, com
vistas a adquirir divisas que amorteçam os juros de uma dívida externa que o povo nunca
contraiu, mas com que a própria fome, é ele que é obrigado a pagar. E o drama de uma sociedade
onde a fome de muitos alimenta a abastança de poucas mesas privilegiadas. SEM DIREITO ao
DIREITO de trabalhar, cresce o número de pessoas sem trabalho, num país onde tudo está por ser
trabalhado, mas que foi posto em recessão programada em benefício das grandes fortunas e
grandes corruptos nacionais. E isto por conta de uma incompetente e irresponsável política
econômica, que vendeu toda nossa soberania e deu fim ao país. SEM DIREITO ao DIREITO de
votar condenaram todo povo brasileiro, traído que foi por uma falsa oposição interessada em se
manter no poder, acostumados que estão sempre a mudar de time e a embarcarem em qualquer
condução, desde que o endereço seja: Poder. Uma pequena elite exploradora que, se firma em
alienar uma classe explorada SEM DIREITO ao DIREITO de se expressar. Através dos meios de
comunicação e repressão impõemsua dominação ideológica ao custo de valores, culturas e
violência.
Dissolvem o conhecimento dos povos dominando-os ideologicamente, colocando-os
como criminosos, baderneiros, bandidos, os “excluídos” do capitalismo, criminalizando e
reprimindo qualquer forma de reivindicação dos direitos e resistência político- cultural populares,

SEM DIREITO ao DIREITO de estudar, cresce o número de pessoas obrigadas a se matricularem
na escola da marginalidade de onde saem com diploma de bandidos, dolorosamente habitados
para morrerem atrás das grades ou atrás da rota de inúmeros cabos da policia. Destino injusto
que, sem culpa paga o preço de uma sociedade de classe.
Surgem os movimentos sociais como “frutos” de uma exploradora classe que a custo de
tantas deficiências sociais exploram cada vez mais para possuir poder, na concepção de que
manifestações, lutas, para os MSP’s são apenas consequências de um antagonismo entre classes,
dos direitos que nos é roubado dia-dia, quando há 52% das terras brasileiras estão sobre posse de
2.000 famílias, quando o mundo hoje possui 2 bilhões de famintos, quando só crescem o numero
de desempregados, quando vemos as favelas superlotadas, quando vivemos uma falsa
democracia, quando em momentos de crise do capital ocorre o Ascenso das reivindicações
populares ocorrendo junto de uma maior criminalização e repressão a uma classe explorada.
6.8.1 O QUE O MOVIMENTO ESTUDANTIL TEM A VER COM ISSO?
Quando nos dispomos a ser sujeitos transformadores da sociedade, transpomos os muros da
universidade, internacionalizando a frase de Florestan Fernandes:
"Ou os estudantes se identificam com o destino
do seu povo, com ele sofrendo a mesma luta, ou se
dissociam do seu povo, e nesse caso,
serão aliados daqueles que exploram o povo."
Quando nos dispomos a estar internacionalizando os movimentos sociais na concepção de
que as lutas sociais são as conseqüências dos direitos que nos e roubado dia-dia, quando a fome
alimenta a mesa de povos inteiros, quando não temos o direito aos direitos, numa demonstração
insofismável, provam que a luta de classes não é somente uma categoria marxista. A luta de
classes é fruto exclusivo de uma exploradora classe dominante que, tendo tudo, rouba ainda mais
dos povos para obter mais poder. Quando o movimento estudantil emancipar na concepção de ser
um movimento social desenvolvendo um projeto de sociedade do “povo para o povo”,
construiremos novos sujeitos com novos valores, construindo de forma dialética com os MSP’s
sujeitos de transformação social.
“Bendito o dia em que livrar-nos das correntes e amarras, bendito o dia em que produziremos a
verdade, bendito o dia em que unirmos raças e etnias, acabarmos com as fronteiras, em que a
liberdade estiver no seio da juventude , então, teremos o verdadeiro direito a amar.”
David Oliveira
6.9 A Via Campesina na busca por alternativas à lógica capitalista no campo.
Daniel Ramos de Araújo5
O Brasil representa, dentro da divisão internacional do trabalho, um papel
importante na economia global, do ponto de vista da organização do capital: o de
produtor e exportador de commodities. Num panorama geral temos a exploração
do petróleo, a extração de minérios e sua exportação na forma quase bruta, além
de outras invenções mais recentes como os créditos de carbono. Porém o traço
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mais marcante dessa divisão, do ponto de vista social e econômico, é a produção das commodities agrícolas. O grande volume de produção do complexo soja, do etanol, do milho, das carnes de
aves e bovina, entre outras culturas deram ao nosso país a alcunha de “celeiro do mundo”. Mas
para além dos confetes esparramados pela grande mídia em torno do fato, fica para a sociedade,
especialmente para a população rural, o amargo saldo dessa conta Recentemente pudemos observar a notícia de que, superando 1 bilhão de litros por safra, o Brasil ocupa o posto de maior consumidor mundial de agrotóxicos, mesmo não sendo o maior produtor. O complexo da cana-de-açúcar, carro chefe do propagandeado etanol, é o maior símbolo do atraso do propagado agronegócio. A cana manifesta sozinha o grande latifúndio, o domínio das transnacionais na agricultura e
na cadeia produtiva, danos graves ao meio ambiente e a tragédia do trabalho escravo, da super
exploração que leva trabalhadores rurais a morte por estafe todos os anos. Somado a isso, o aumento da fronteira agrícola sobre a amazônia após a destruição quase completa do bioma do cerrado, a expansão descontrolada do monocultivo deeucaliptos e as seguidas liberações dos cultivos
transgênicos sem praticamente nenhum critério
completam o triste quadro da agricultura brasileira, não excluindo outros fatores aqui não mencionados.
Num cenário onde os protagonistas das decisões políticas em torno do tema, no caso brasileiro, são a bancada ruralista, as oligarquias rurais e as grandes empresas transnacionais do
agronegócio, é necessário e urgente a pressão social para pautar uma nova agenda para o campo
brasileiro. Uma agenda que permita um real desenvolvimento humano, que garanta a produção de
alimentos saudáveis, de maneira sustentável e promova a qualidade de vida na zona rural. Nesse
aspecto, os movimentos sociais do campo devem cumprir (como ao longo da história cumpriram)
um papel fundamental. Atualmente, podemos colocar como uma importante expressão desse papel de revindicação, denúncia e construção de alternativas a existência da Via Campesina e as
ações promovidas pela mesma.
A Via Campesina é uma articulação internacional que congrega e coordena movimentos
sociais camponeses, de pequenos e médios agricultores, de mulheres, de indígenas e populações
tradicionais. Está presente na Europa, Ásia, América e África numa organização complexa, pluricultural e de representatividade mundial. Uma de suas formulações mais importantes é a que diz
respeito da soberania alimentar, que pode ser definida como o direito dos povos de decidir sobre
sua própria política agrícola e alimentar. Isso passa obviamente por outras questões como a produção de alimentos saudáveis, de boa qualidade, vinculados a cultura local e voltada mercado interno. Passa também por um devido processo de reforma agrária de base popular e ecológica, que
vise consolidar uma estrutura agrária e agrícola sem a presença do latifúndio, de insumos químicos, e sementes geneticamente modificadas.
Outro ponto levantado é a valorização e preservação do sistema de produção camponês e
da da cultura camponesa. A Via Campesina e suas organizações fazem questão de sublinhar essa
discussão - da existência de um campesinato enquanto classe - o que é interessante num momento
onde existe um grande debate entre os intelectuais, que vacilam entre afirmar ou negar o camponês (no âmbito de sua existência) e suas características (enquanto classe). Observamos de fato, os
camponeses inseridos nas já mencionadas contradições do capital do meio agrário e atuando sobre essas contradições, tendo a Via Campesina um caráter decoordenação desse enfrentamento à
nível continental, o que suscita importantes questões em torno do papel do campesinato dentro da
luta anticapitalista contra hegemônica nesse início de século.
Idealizada em 1992, a Via Campesina teve sua seção brasileira fundada em 1996 e hoje é
composta por diversos movimentos preocupados em debater a questão agrária, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), talvez o maior movimento social do mundo, que
traz a ordem do dia, com suas ocupações e atos políticos, a luta pela reforma agrária. Temos o
Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) que pauta questões relativas à crédito e políticas

específicas para os camponeses produtores de alimento, frente ao imenso pacote tecnológico-financeiro do agronegócio. Contemplam-se outros debates importantíssimos como o da matriz
energética e os impactos do seu desenvolvimento através do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a luta das mulheres no campo pela superação da opressão de gênero cristalizada no
Movimento de Mulheres Camponesas (MMC). Outras organizações de caráter menos massivo
completam o construção de um outro projeto de desenvolvimento para o campo brasileiro, como
por exemplo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), histórica defensora dos direitos humanos no
meio rural, os estudantes organizados na Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil
(FEAB), preocupados em debater a produção de conhecimento dentro da universidade e o Conselho Missionário Indigenista (CIMI) que trava importantes lutas em defesa das populações indígenas do país, entre outras organizações totalizando dez movimentos.
Ao longo dos anos a Via Campesina conseguiu se capilarizar com sucesso dentro desses
movimentos, trazendo as pautas continentais para a discussão nacional e traduzindo as mesmas
em jornadas de lutas unitárias. Uma das ações que consolidou a Via enquanto ator dentro da conjuntura nacional foi o ato construído nos viveiros da transnacional do eucalipto e da celulose Aracruz, capitaneada por mulheres no ano de 2006, que traziam a seguinte mensagem: "Somos contra os desertos verdes, as enormes plantações de eucalipto, acácia e pinus para celulose, que cobrem milhares de hectares no Brasil e na América Latina. Onde o deserto verde avança a biodiversidade é destruída, os solos deterioram, os rios secam, sem contar a enorme poluição gerada
pelas fábricas de celulose que contaminam o ar, as águas e ameaçam a saúde humana" . Essa mo bilização trouxe também toda a simbologia do 08 de Março, dia internacional da mulher, data
anualmente lembrada nas jornadas unitárias da Via Campesina.
Uma outra prioridade é o acesso a educação por parte da população rural, entendendo a
educação não como o simples acesso as formalidades providas pelo atual sistema de ensino e sua
estrutura, mas uma educação voltada para o campo e suas reais necessidades, onde se valorize a
cultura camponesa e simultaneamente se instrumentalize os educandos para a através da técnica e
da produção de conhecimento, superar os paradigmas tecnológicos e científicos da chamada “revolução verde” que impôs uma modernização conservadora na produção agrícola.
Iniciativas importantes no âmbito da construção internacional, multilateral com base na
cooperação e fundamentada na educação popular estão sendo desenvolvidas em diversos continentes, como os Institutos Agroecológicos Latino Americanos (IALA) que estão sendo construídos com base nas experiências e necessidades dos movimentos camponeses, fomentando o que
talvez seja o germe de uma possível “universidade dos trabalhadores”. Nessa linha existem outros
centros de ensino e pesquisa, muitos desses construídos em locais de grande valor simbólico
como o Centro de Ensino e Pesquisa em Agroecologia “Valmir Motta de Oliveira”, que foi construído em uma antiga área de pesquisas ilegais da transnacional Syngenta no estado do Paraná e
cujo nome provém de um trabalhador rural que foi assassinado por milicianos contratados para
reprimir os movimentos sociais que questionava as irregularidades da área de pesquisa.
É importante frisar que apesar da pluralidade das diferentes realidades dos camponeses e
pequenos agricultores ao redor do mundo, a Via Campesina consegue traçar posições políticas
importantes através de seus “Princípios e Compromissos”, como a contrariedade às políticas impostas pelas organizações mundiais do capital, como o Banco Mundial e a Organização Mundial
do Comércio, a firmeza na revindicação da realização da reforma agrária, defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, entre outras pautas talvez um pouco mais afastadas da realidade do
Brasil como os trabalhadores rurais envolvidos na questão migratória. Existe um claro caráter anticapitalista na construção de lutas e no envolvimento em pautas locais nos diversos países. É feito um notável esforço que conta a contribuição de grandes referências do campo da esquerda e da
questão agrária mundial na construção de uma proposta alternativa para o desenvolvimento do

campo e da produção de alimentos, principalmente nas economias periféricas na América Latina,
África e Ásia.
Devemos enfim entender a Via Campesina como um grande espaço de síntese e construção de embates contra o capital, que consegue dar respostas contundentes tanto aos conflitos mais
locais e específicos, como também a grandes pautas trazidas pela conjuntura como podemos
acompanhar atualmente às críticas feitas ao grande mercado climático oficializado na última
Conferência da ONU sobre o clima. Uma coordenação de movimentos com bases reais e mobilizadas, de caráter continental, de viés anticapitalista e crítica da realidade, com uma dinâmica que
permite a leitura apropriada da conjuntura e atuação organizada sobre ela pode desempenhar um
importante papel na superação do pensamento hegemônico e na reorganização das forças sociais
para que se possa pensar um novo projeto de sociedade que supere a perversa lógica do capital
que submete irrestritamente a todos, seja no campo ou na cidade.
6.10- BUENOS DÍAS AMERICA!6
Contribuição do NTP de Relações Internacionais – Piracicaba 2009-10
“Despertei sussurrando uma nova canção, em minha janela já há um Sol.
Bom dia América! Como estás bem! Bom dia Brasil, meu gigante, siga em
frente...” (Buenos días America – Pablo Milanes)

A discussão a respeito das Relações Internacionais entre os estudantes de agronomia nos
remete aos anos 60, quando o Diretório Central de Estudantes de Agronomia do Brasil – DCEAB
discutia a realização de um evento que pudesse reunir estudantes da América Latina, e tratar
questões comuns. Esse evento aconteceu no ano de 1963, na atual UFRRJ. Foi a I Convenção
Latino-Americana de Estudantes de Agronomia, evento de teor acadêmico, visando a questão
agrária e do ensino agronômico na América Latina principalmente. Uma segunda edição desta
convenção chegou a ser realizada dois anos mais tarde, no México, mas o período de regimes
militares que já começava a se instalar no continente interrompeu a articulação recém-criada
entre os estudantes, bem como colocou na clandestinidade o DCEAB, e outras organizações
estudantis da América Latina.
No início dos anos 80 a discussão retorna, e algumas correspondências passam a ser trocadas
entre militantes da FEAB e países latino-americanos, bem como o surgimento da discussão a
respeito da criação de uma Confederação Latino Americana de Entidades Estudantis de
Agronomia. É no ano de 1989, durante o XIII Festival Mundial da Juventude, realizado na
República Popular da Coréia, sete paises latino-americanos (entre eles o Brasil) assinam um
manifesto para a realização do I Congresso Latino Americano e Caribenho de Entidades
Estudantis de Agronomia – o CLACEEA. Nesta época, a discussão sobre as relações
internacionais na FEAB girava em muito em torno da filiação e participação no IAAS
(Associação Internacional dos Estudantes de Agricultura); a FEAB chegou a participar de alguns
fóruns da entidade. Na ocasião do encontro da juventude, uma articulação entre a FEAB e a
AEIA (Associação dos Estudantes de Agronomia na Nicarágua), fez surgir a idéia da realização
6

Texto escrito por Ceres Luisa Antunes Hadich, militante da FEAB, ex-Coordenação Sul da CONCLAEA, em
contribuição ao 49o CONEA. Curitiba, julho de 2006.
Referências: * Relatos históricos do NTP RI - FEAB, gestão Pelotas e gestão Curitiba; * Relatos pessoais da Coordenação Sul,
gestão FEAB 2005/2006; * GUEVARA, E. America Latina: despertar de un continente. Ed. Ocean, 2003. Austrália; *
GALEANO, E. As Veias Abertas da América Latina. Ed. Paz e Terra, 43a edição, 2002. Brasil.

de uma espécie de estágio de vivência entre os estudantes dos dois países, projeto que seria
concretizado a partir do I CLACEEA, que realizou-se em Pelotas, sede do recém-criado NTP RI.
Pela participação de poucos países neste primeiro congresso (além do Brasil estavam presentes
estudantes do Chile, Nicarágua, Argentina e El Salvador), optou-se por realizar um II
CLACEEA, de mesma temática, no ano seguinte, na Bolívia. Surge então, a Confederação
Caribenha e Latino Americana de Estudantes de Agronomia – a CONCLAEA.
A FEAB esteve à frente da entidade, enquanto Coordenação Geral por três vezes, nos anos de
1994, 1998 e 2002, organizando o CLACEEA em 1991, 1998 e 2004, e como Coordenação Sul
em 2005. Vale ressaltar que este ano, durante o XVI CLACEEA, na Colômbia, os paises lá
presentes decidiram por dissolver as tarefas das Coordenações Norte e Sul entre as organizações,
de acordo com suas disponibilidades, mantendo-se fixas e centralizadas apenas a sede do préCLACEEA, sede do CLACEEA e Coordenação Geral.
A CONCLAEA nasce como um espaço de articulação e fortalecimento das entidades estudantis
na América Latina e Caribe. Não se trata se uma entidade de base, muito menos de massa. Ela é o
instrumento das direções do Movimento Estudantil de Agronomia e deve ser entendida como tal,
para que se evitem equívocos teóricos e práticos em sua construção. A CONCLAEA é parte de
um plano estratégico de articulação latino-americana, na construção da integração dos povos.
“... En primer lugar, yo considero mi pátria no solamente a la Argentina,
sino a toda America. Tengo antecedentes tan gloriosos como el de Martí y
es precisamente en su tierra en donde yo me atengo a su doctrina.” (Che
Guevara)

Essa busca por integração entre os países tem precedentes históricos. A América Latina sofreu o
mesmo processo de roubo e violação de seus povos, recursos, cultura, desde que chegaram em
nossas terras os colonizadores da Europa. Impérios surgiram e foram derrubados ao longo dos
séculos, sob o pretexto do desenvolvimento da humanidade. O que a história esquece de contar é
que, o subdesenvolvimento não é uma fase do desenvolvimento, como nos alerta Eduardo
Galeano, mas sim uma de suas conseqüências. Portanto, se nós (latino-americanos) perdemos
algo nesses mais de 500 anos de exploração, alguém ganhou. Esse povo ‘que tem o costume de
sofrer com os dentes cerrados’ tem aprendido, entretanto, a se organizar. Tem entendido que
nosso silêncio só permite a manutenção desse sistema de exploração e reprodução da miséria, da
perda de nossa identidade e auto-estima enquanto povo.
As experiências de organização pelas quais vem passando os povos do nosso continente devem
ser acompanhadas de perto. E a CONCLAEA tem muito a contribuir nessa tarefa. E a FEAB,
enquanto membro da Via Campesina também. Entender a unidade dos povos explorados como
importante avanço no deslocamento da correlação de forças quando se fala em transformações
estruturais da sociedade, que necessariamente precisam dessa articulação, é caminhar rumo ao
avanço da emancipação da Pátria Latino Americana.
Como nós, FEAB, devemos, portanto, nos colocar frente à CONCLAEA? Há que primeiro
analisar o momento pelo qual passa nossa Confederação. É inegável o avanço da articulação entre
as organizações pertencentes à CONCLAEA hoje. No marco de seus pouco mais de 14 anos
(menos da metade da ‘idade’ da FEAB), a CONCLAEA está hoje, estabelecida e organizada,
como um fórum de entidades estudantis, avançando em termos políticos e organizacionais. No
último Congresso, onde estiveram presentes sete países, deliberou-se pelo Socialismo, em pleno
território fascista e em guerra civil pelo qual atravessa a Colômbia. As ‘pasantías’, Estágios de
Vivência que ocorrem depois dos congressos, junto aos movimentos sociais do país sede do
CLACEEA ocorrem todos os anos, tanto estes, de caráter internacionalista, como os de caráter
local, voltados aos estudantes do próprio país. O sentimento de pertença à organização já faz
estudantes de outros cursos (afins aos de ciências agrárias) levar à frente a bandeira da

CONCLAEA em seus países, como é o caso do Peru, México e Paraguai. Esse mesmo
sentimento de pertença desperta nos jovens militantes o desprendimento necessário para construir
o movimento estudantil nos países América, trancando os cursos e saindo de seus países,
resgatando a ‘cultura mochileira’, como dizem os companheiros argentinos, questões tão
importantes para o fortalecimento dos valores que constroem militantes para a vida. Por que não
falar também dos diversos intercâmbios que tem ocorrido entre os estudantes dos países, durante
eventos organizados pelas entidades, como encontros, congressos, jornadas, estágios e cursos!?!?
O movimento começa a entender seu papel. A América Latina passa por um processo de
rearticulação de forças, rumo à ascensão das lutas sociais. E a expressão mais militante existente
hoje dentro da América latina, enquanto Movimento Estudantil, é, sem dúvida, a CONCLAEA. E
ela nos chama, FEAB, a discutir, a compor e a construir, talvez por opção política, talvez por
compromisso histórico, talvez por sentimento de ‘latinidade’, por resgate cultural, necessidade de
rever dívidas históricas, ou quem sabe por todos esses motivos juntos.
A FEAB é um exponencial dentro do Movimento Estudantil no Brasil, e muito de sua maturidade
política se deve ao comprometimento junto ao povo e aos movimentos sociais. Esse mesmo
trajeto vem sendo traçado, via de regra pelas organizações que compõem a CONCLAEA, e isso é
um marco, um norte para os militantes da América Latina, que trás consigo o fardo pesado e
amargo, de ‘uma história de dominação’ mas também ‘um sonho de liberdade’, como em
Curitiba, no 45o CONEA, em 2002, sob o vento frio do inverno paranaense, a gigante bandeira
que saúda o Socialismo balançava e os militantes da FEAB discutiam o papel dos estudantes e da
juventude frente à América Latina hoje.
É nosso papel, enquanto membros da Via Campesina e da CONCLAEA fortalecer as relações
entre os Movimentos Sociais e o Movimento Estudantil na América Latina e no Caribe, pela
articulação dos trabalhadores, camponeses e estudantes organizados, comprometidos com a
transformação da América, e a construção da nova história de nosso continente. A CONCLAEA
é o instrumento de retomada do avanço das movimentações sociais.
Desperta FEAB, e desperta a América Latina: esse é o ‘nosso povo, nossa luta e nossa história’. É
chegada a hora de formar quadros comprometidos com a causa socialista no mundo, não somente
em nossos lares e universidades, e militantes sociais, e não somente aqueles que fazem de sua
juventude a cota de militância. Esses são bons, mas precisamos de pessoas imprescindíveis,
daquelas que lutam por toda a vida, como lembra Brecht.
Estudar a América Latina, suas experiências, avanços e retrocessos é nosso dever histórico.
Sempre há aprendizado, com qualquer que seja a experiência, por mais que a mesma tenha erros
e limitações. Para tanto, vale encerrar essa breve reflexão sobre o movimento estudantil da
Agronomia na América Latina e no Caribe, com o trecho de um discurso proferido por Che
Guevara, em 28 de julho de 1960, em virtude do I Congresso Latino Americano da Juventude,
que a nós, organização CONCLAEA pode ser muito útil, e nos faz entender muitas coisas, e
quem sabe rever outras tantas:
“... Esa es una de nuestras grandes fuerzas: las fuerzas que se mueven en todo el mundo y que olvidan todas las banderas
particulares de las luchas nacionales, para defender, en un momento dado, la Revolucion cubana. Y me permitiría decir-lo, que
es un dever de la juventud de America, porque esto que hay aquí es algo nuevo, y es algo digno de estudio. No quiero decirles yo
lo que tiene de bueno; ustedes podrán constatar lo que tiene de bueno.
Que tiene mucho de malo lo sé; que hay mucha desorganización aquí, yo lo sé. (...) que todavía nuestro ejército no ha alcanzado
el grado de madurez necesaria, ni los milicianos han alcanzado la suficiente coodinación para constituirse en un ejército, yo lo
sé.

Pero lo que yo sé, y quisiera que todos ustedes supieran, es que esta Revolución se hizo siempre contando con la voluntad de
todo el pueblo de Cuba, y que cada campesino y cada obrero, si maneja mal el fusil, está trabajando todos los días para
manejarlo mejor, para defender su Revolución. (...)
Y de todos los otros hermanos países de América, y de nuestra tierra, si todavía persistiera como ejemplo, les contestará la voz
de los pueblos, desde ese momento y para siempre: ‘Así sea: que la libertad sea conquistada en cada rincón de América!’”

6.11 PNATER DENTRO DO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICASDE ATER .
Alberto Evangelho Pinheiro7
A Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER - é uma nova
proposta lançada pela Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento
Agrário – SAF/MDA – no início do ano de 2010 e traz vários elementos importantes para a
discussão de um novo modelo de desenvolvimento rural.
Assumindo um contexto histórico que levou a construção dessa nova política, dois
períodos devem, antes de tudo, ser citados e analisados: a modernização da agricultura no Brasil à
partir da década de sessenta e as políticas propostas pelos governos neoliberais na década de 90.
Durante o período da Ditadura Militar no Brasil, o meio rural sofreu fortes alterações
devido às políticas de modernização da agricultura, a chamada “revolução verde”, que trouxe,
entre outras coisas, a aplicação de pacotes tecnológicos baseados na aplicação de insumos para os
quais se necessitou uma grande atuação dos profissionais de assistência técnica e extensão rural ATER. Nesse contexto surge o técnico difusionista de inovações tecnológicas, um profissional
que teve sua formação baseada na adaptação e implantação das tecnologias importadas no campo
brasileiro. Este profissional teve um grande papel na implantação dos tradicionais “Pacotes
Tecnológicos” na agricultura e, por consequência, em seus efeitos devastadores ambientais e
sociais.
Com as estruturas do meio rural totalmente modificadas, as instituições governamentais
criadas para atender as demandas de ATER durante o período de implantação da revolução verde,
deixaram de crescer na década de 90, no período pós- ditadura. Neste momento histórico, quando
os governos neoliberais assumiram o governo federal, o incentivo estatal aos serviços públicos de
ATER foi gradualmente reduzido, e, após alguns anos, finalmente entregue à responsabilidade
dos governos estaduais, passando por um processo de sucateamento que, somado a nãoatualização das propostas de desenvolvimento rural que viessem a suavizar os efeitos prejudiciais
da modernização da agricultura, acabou por prejudicar ainda mais as populações rurais menos
privilegiadas.
As políticas do MDA, de acordo com sua criação, são feitas buscando atingir um modelo
de desenvolvimento rural no qual os objetivos principais vão em torno, principalmente, do
combate a pobreza no meio rural, sendo que as principais estratégias estão em estabelecer um
enfrentamento ao que foi definido com o modelo de produção da revolução verde, perfil
apresentado na formação profissional de vários cursos em muitas universidades ainda hoje. Os
principais sujeitos abrangidos por essas políticas são os agricultores familiares tradicionais,
assentados de programas de reforma agrária, extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas,
pescadores artesanais e aquicultores, povos da floresta, seringueiros, entre outros. Embora
existam iniciativas interessantes nas posturas deste ministério nos últimos anos, o seu trabalho
não tem revertido em uma real emancipação dos trabalhadores do campo, uma talvez por que
hoje se trabalha com uma enorme limitação financeira a este setor, outra por que este também não
tem buscado a organização popular de maneira estratégica.
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As ações da PNATER vão desde à formação de agentes de ATER até a disposição de
ATER para mulheres, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, que vêem a ser pautas comuns aos
movimentos sociais populares do campo. Na prática, sabemos que isto não ocorre de forma tão
simples, e uma das principais causas está ligada a formação profissional que os agentes de ATER
recebem na academia, muitas vezes voltada apenas para o modelo de desenvolvimento da
revolução verde, o que chamamos hoje de agronegócio.
Uma das mais importantes características da PNATER, e que a torna diferenciada e de
certa forma promissora, é o enfoque agroecológico, que faz parte de seu alicerce, dando um
essencial direcionamento no modelo de desenvolvimento proposto no trabalho em si visando
melhorar as condições de vida dos trabalhadores rurais e da sociedade como um todo. Para isso, o
programa prevê também o fomento a realização de cursos de capacitação de agentes de ATER,
para a formação de quadros que possam atuar de forma integrada com os sujeitos,
desconstruindo, muitas vezes, tudo o que foi aprendido na escola como sendo “extensão rural”. A
forma utilizada para acessar os recursos do programa é, de certa forma uma novidade, pois a
descentralização da contratação de técnicos traz um caráter mais regionalizado aos serviços
prestados, de forma que sejam atendidas as complexidades regionais sendo que ao mesmo tempo
tenha uma desburocratização e facilitação do acesso aos técnicos realmente interessados.
Sendo a PNATER uma política que, embora tenha sido construída dentro de um contexto
histórico de transformações no pensar sobre desenvolvimento rural, ela se coloca como algo novo
em nosso contexto e ainda em fase de implantação, sendo importantíssimo o debate-la dentro dos
movimentos sociais, nas associações de produtores, entre outros. Nosso debate sobre esta
política tem sido extremamente precário, existe de certa maneira um certa expectativa sobre isto,
mas que deve ser carregada de muito receio sobre os seus desdobramentos. Podemos afirmar que
é uma politica que poderá facilitar o trabalho daqueles que pensam em um mundo novo mas
também poderá facilitar a vida dos oportunistas. Além disso sempre tivemos como pauta das
organizações camponesas a retomada do papel do estado na assistência técnica e extensão rural, a
reestruturação do sistema EMBRATER, bem como de uma série de órgãos públicos que foram
extintos nos anos noventa. Isto não está colocado nesta politica que ainda deixa o trabalho dos
extensionistas a mercê de editais e programas de governo.
O que podemos ter claro neste momento é a importância de incorporamos este debate em
nosso cotidiano, na FEAB e mesmo quando já estivermos atuando fora das universidades como
profissionais. Tendo sempre clara a necessidade da construção de politicas públicas que visem à
organização e a emancipação dos camponeses. Nossa luta é para que “coisas bonitas”, como
parece ser a PNATER não sejam só colocadas no papel, e sim que aconteçam na vida dos
trabalhadores e trabalhadoras.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim gostaríamos de solicitar aos companheiros que venham a Santa Maria com a
perspectiva de construir coletivamente nosso congresso, que será um espaço democrático de
debates e discussões. Que não se assustem com o possível frio ao qual o sul tem fama, pois
acreditamos que nosso congresso será quente, caloroso e acolhedor. Que tenhamos um ótimo
encontro e que consigamos avançar em nossas lutas e transformações.
É A FEAB É?

DE LUTA!!!!!
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ANEXO I
SOPA DE LETRINHAS
Abaixo está a sopa de letrinhas que se encontra na FEAB. As siglas que mais
utilizamos, as palavras que os mais novos nunca entendem e que os mais velhos não sabem os
seus sinônimos.
FEAB
Federação dos Estudantes de
Agronomia do Brasil
UNE
União Nacional dos
Estudantes
UEE
União Estadual dos
Estudantes
CONCLAEA Confederação Caribenha e
Latino Americana de Estudantes de
Agronomia
ANEL
Assembléia Nacional dos
Estudantes Livre
CONEA
Congresso Nacional dos
Estudantes de Agronomia
EREA
Encontro Regional dos
Estudantes de Agronomia
ERA
Encontro Regional de
Agroecologia
CONUNE
Congresso Nacional da UNE
CLACEEA
Congresso Latino Americano
e Caribenho de Entidades Estudantis da
Agronomia
CEPA
Curso de Economia Política e
Agricultura
SENAPPPA
Seminário Nacional do
Projeto Político Pedagógico da Agronomia
CNF
Curso Nacional de Formação
EIV
Estágio Interdisciplinar de
Vivência
CN
Coordenação Nacional
CO
Comissão Organizadora
CR
Coordenação Regional
NTP
Núcleo de Trabalho
Permanente
GAE
Grupo de Agroecologia
IFE`s
Instituição Federal de Ensino
Superior

CA/DA
Centro ou Diretório
Acadêmico
DCE
Diretório Central dos
Estudantes
PNEB
Plenária Nacional de
Entidades de Base
PREB
Plenária Regional de
Entidades de Base
GD
Grupo de Discussão
GI
Grupo de Integração
ME
Movimento Estudantil
MSP`s
Movimento Sociais
Populares
MST
Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
MAB
Movimento dos
Atingidos por Barragens
MPA
Movimento dos
Pequenos Agricultores
Conjuntura
Situação atual do País,
do ME, etc...
Relação Orgânica
relação que se dá
sempre, dia a dia
Militantes
estudante que atua no
Movimento
Base
estudantes em geral ,
que ainda não atuam no ME
Destaque
fala-se quando quer
comentar sobre uma proposta
Suprime
quando a proposta não
é necessária
Norte
é mesma coisa que
direcionar algo
Aparelhar
usar uma entidade em
prol de outra
Contemplado
é o mesmo que
satisfeito
Falação
é a fala de alguém

ANEXO II
POEMAS

Elogio da Dialética
A injustiça passeia pelas ruas com passos
seguros.
Os dominadores se estabelecem por dez
mil anos.
Só a força os garante.
Tudo ficará como está.
Nenhuma voz se levanta além da voz dos
dominadores.
No mercado da exploração se diz em voz
alta:
Agora acaba de começar:
E entre os oprimidos muitos dizem:
Não se realizará jamais o que queremos!
O que ainda vive não diga: jamais!
O seguro não é seguro. Como está não ficará.
Quando os dominadores falarem
falarão também os dominados.
Quem se atreve a dizer: jamais?
De quem depende a continuação desse domínio?
De quem depende a sua destruição?
Igualmente de nós.
Os caídos que se levantem!
Os que estão perdidos que lutem!
Quem reconhece a situação como pode calar-se?
Os vencidos de agora serão os vencedores
de amanhã.
E o "hoje" nascerá do "jamais".
Bertolt Brecht

Os Ninguéns
As pulgas sonham com comprar um cão, e
os ninguéns com deixar a pobreza, que em
algum dia mágico a sorte chova de repente,
que chova a boa sorte a cântaros; mas a boa
sorte não chove ontem, nem hoje, nem
amanhã, nem nunca, nem uma chuvinha cai
do céu da boa sorte, por mais que os
ninguéns a chamem e mesmo que a mão
esquerda coce, ou se levantem com o pé
direito, ou comecem o ano mudando de
vassoura.
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os
donos de nada.
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos,
morrendo a vida, fodidos e mal pagos:
Que não são, embora sejam.
Que não falam idiomas, falam dialetos.
Que não praticam religiões, praticam
supertições.
Que não fazem arte, fazem artesanato.
Que não são seres humanos, são recursos
humanos.
Que não têm cultura, têm folclore.
Que não têm cara, têm braços.
Que não têm nome, têm número.
Que não aparecem na história universal,
aparecem nas páginas policiais da imprensa
local.
Os ninguéns, que custam menos do que a
bala que os mata.
Eduardo Galeano

Vale a Pena

É proibido deixar os amigos

Quando a noite parece eterna
e o frio nos quebra a alma.
Quando a vida se perde por nada
e o futuro não passa de uma promessa.

Não tentar compreender o que viveram juntos
Chamá-los somente quando necessita deles.
É proibido não ser você mesmo diante das
pessoas,
Fingir que elas não te importam,

Nos perguntamos: vale a pena?
Quando a classe parece morta
e a luta é só uma lembrança.
Quando os amigos e as amigas se vão
e os abraços se fazem distância.

Ser gentil só para que se lembrem de você,
Esquecer aqueles que gostam de você.
É proibido não fazer as coisas por si mesmo,
Não crer em Deus e fazer seu destino,

Nos perguntamos: Vale a pena?
Quando a história se torna farsa
e outubro não é mais que um mês.
Quando a memória já nos falta
e maio se transforma em festa.
Nos perguntamos: vale a pena?
Mas, quando entre camaradas nos
encontramos
e ousamos sonhar futuros.
Quando a teoria nos aclara a vista
e com o povo, ombro a ombro, marchamos.
Respondemos: “vale a pena viver,
quando se é comunista” (Antonio
Gramsci).
Mauro Iasi
É Proibido
É proibido chorar sem aprender,
Levantar-se um dia sem saber o que fazer
Ter medo de suas lembranças.
É proibido não rir dos problemas
Não lutar pelo que se quer,
Abandonar tudo por medo,
Não transformar sonhos em realidade.
É proibido não demonstrar amor
Fazer com que alguém pague por tuas dúvidas e mau-humor.

Ter medo da vida e de seus compromissos,
Não viver cada dia como se fosse um último suspiro.
É proibido sentir saudades de alguém sem
se alegrar,
Esquecer seus olhos, seu sorriso, só porque
seus caminhos se
desencontraram,
Esquecer seu passado e pagá-lo com seu
presente.
É proibido não tentar compreender as pessoas,
Pensar que as vidas deles valem mais que a
sua,
Não saber que cada um tem seu caminho e
sua sorte.
É proibido não criar sua história,
Deixar de dar graças a Deus por sua vida,
Não ter um momento para quem necessita
de você,
Não compreender que o que a vida te dá,
também te tira.
É proibido não buscar a felicidade,
Não viver sua vida com uma atitude positiva,
Não pensar que podemos ser melhores,
Não sentir que sem você este mundo não
seria igual.
Pablo Neruda

