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Sou Estudante de Agronomia, Sou 

FEAB! 

Análise de Conjuntura 

 Meio-quilo (Sindipetro-RJ) e Rodrigo Cesar (Ex CN da ENEV) 

No momento em que vivemos é necessário uma análise de conjuntura precisa 

para nos dar elementos para nossas ações e essa análise deve partir do ponto 

de vista internacional e nacional. 

A questão internacional se coloca em evidência, podemos citar 6 elementos 

para a discussão. O primeiro elemento que da conjuntura internacional que se 

apresenta é a crise, essa crise que é especifica do capitalismo como um todo, 

não são só os fatores econômicos/financeiros. 

O segundo elemento, é a crise mundial, sobretudo porque teve início no 

principal império capitalista, os Estados Unidos, esse elemento é importante 

por que indica o terceiro que é a profundida dessa crise que impactou países 

centrais para o capitalismo como Europa e Japão. 

O quarto elemento que se apresenta é a longa duração desta crise que 

começou em 2007/2008 e ainda não teve fim, o elemento seguinte vem nos 

esclarecer o porquê essa crise é de longa duração. Passou-se por um período 

de queda abrupta e após um longo período de recessão , ou seja, sem 

crescimento representa a profundidade pois causa impacto direto na vida das 

pessoas , gera uma instabilidade geopolítica internacional e intensifica o debate 

sobre a hegemonia dos EUA. 

A crise Capitalista de um período imperialista onde a principal potencia vai 

perdendo seus espaços e as demais vão lhe tomando o lugar, abrindo espaço 

para a tensão e oportunidade de explosão que pode acarretar na guerra, como, 

por exemplo, a Ucrânia que tem potencial para os grandes conflitos. Sabemos 

que as grandes guerras recentes ocorreram em nos momentos da crise 

capitalista, pois a guerra vem no sentido de fortalecer o capital do país através 

do impulso da indústria bélica e pela destruição das forças produtivas. 

O sexto elemento é a grande instabilidade política internacional, de um lado as 

mobilizações de massas, como exemplo da parada do wall strett em 2010 e do 
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movimento 15 N na Europa ambos que surgem e são contra o centro do 

Império Capitalista e representam o acirramento entre Burguesia e classe 

trabalhadora. A diferença está que a Europa no pós-Guerra „vive‟ um estado de 

bem estar social e a crise vem se esgotando.  

Antes com a situação de unipolaridade dos EUA, esse tinha o poder de fazer o 

confronto e ditar as regras do jogo hoje já não tem mais as condições reais 

para fazer os confrontos, ainda mais com a formação dos blocos e o 

fortalecimento desses como é o caso do BRICS. 

Atualmente o centro da geopolítica internacional tem se deslocado para  o sul e 

para o oriente e a velocidade desse giro dependerá das intensões e 

articulações dos blocos. 

O símbolo do pós guerra, o Tratado de Bretan Woods, que cria as instituições 

FMI e Banco  Mundial e que adota o dólar como moeda, o que favorece que os 

EUA sejam a maior potencia Mundial está colocado em xeque a partir da crise 

de 2008, onde o centro da crise foi as políticas econômicas que essas 

instituições defendiam, à alguns dias o BRICS se articula e criam um Fundo e 

um Banco que surge no sentido de fazer oposição política ao FMI e BM. 

Na conjuntura da América Latina os EUA fecharão o cerco, pois esses países 

não tem se submetido a política proposta pelo Império Capitalista, no entanto a 

América Latina é importante para a exploração capitalista e seu crescimento. A 

situação que a América Latina se encontra no momento advém da super 

exploração e desindustrialização da economia para favorecer o centro 

capitalista. Para ajudar nesse sentido os EUA contava com o apoio de 

governos neoliberais que provocaram a crise na industrialização e uma 

ascensão da oposição contra esses governos e possibilitando na América 

Latina e no Brasil uma ofensiva das forças progressistas e de esquerda, como 

contra ataque a direita tenta desgastar os governos e implantar os golpes e 

fazem esse movimento continental, a exemplo disso os EUA lançam o Arco do 

Pacífico /CELAC- modelo de contenção regional e os demais países de 

organizam na UNASUR que possibilita a inserção no mundo que não favorece 

os EUA. 

O que se coloca em disputa nessa região nesse momento de instabilidade é 

qual a via de desenvolvimento que a região irá seguir dentro do Capitalismo. 
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No Brasil, vivemos uma encruzilhada histórica que é o esgotamento da 

Constituição de 1988 que torna o “Brasil ingovernável”- discurso atual da 

direita, pois ao longo dos anos 90 a onda neoliberal foi lapidando a constituição 

aos seus moldes. Com os governos do PT, teve-se a tentativa de aplicar as 

coisas que estão na constituição, no momento alguns setores de esquerda 

propuseram o plebiscito popular pela reforma política, que apresenta uma 

polarização aguçada. 

As jornadas de Junho de 2013 apresentam questões ainda não solucionadas 

de uma crise urbana, o pano de fundo era disputa em torno do que era a pauta 

e de quem dirigia esse processo. O que possibilitou que essa mobilização 

ocorre foi que a atual classe média está insatisfeita com as políticas sociais que 

favorecem os pobres e a classe trabalhadora quer mais direitos, elementos que 

se apresentam e tem relação indireta com a crise de 2010. As jornadas ainda 

estão em disputa, naquele momento a direita através da mídia tentava 

direcionar as massas e o governo tentava dialogar com a juventude, o que está 

claro é que essa disputa não se encerra nas eleições. 

 A juventude se apresenta como a nova classe trabalhadora e o desafio através 

do aprendizado político e da luta social é instrumentalizar e organizar essa 

nova classe trabalhadora para disputar os modelos de desenvolvimento do 

país. 

 

Movimento Estudantil da Agronomia 

Lucas Tropeço (NTP de História e Comunicação) 

Histórico da Agronomia: 

A história do Ensino Agronômico no Brasil remete ao final do século XIX, 

quando foi instituída no ano de 1877, a Imperial Escola Agrícola da Bahia, em 

São Bento das Lages-BA. Daquele período, até a década de 1950, poucas 

foram as mudanças com relação ao Ensino Superior Agrícola no Brasil. Como 

ainda vivenciávamos o período da escravidão, das grandes extensões 

territoriais, de solos ainda pouco explorados, as oligarquias rurais não eram 

favoráveis a criação de escolas superiores, até porque, quando precisavam, 

mandavam seus filhos estudarem no exterior. 
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Foi ainda na década de 1920, com a criação da Escola Superior de 

Agronomia e Veterinária - ESAV (hoje Universidade Federal de Viçosa - UFV), 

que já era sinalizada no Brasil o modelo de Ensino Agronômico tal qual temos 

hoje. Acontece que para criação da ESAV, o então governador de Minas 

Gerais, Arthur Bernardes, contratou o norte-americano Peter Henry 

Rolfs,diretor da Estação Experimental de Agricultura da Florida, para coordenar 

a implementação da escola. A partir do funcionamento da escola, anos mais 

tarde, com a criação de um Escritório Técnico de Agricultura (também 

proveniente dos Estados Unidos da América), foi possível enviar professores 

da ESAV para realizar pós-graduação na Purdue University, em solo norte-

americano, que culminou com a criação do primeiro curso de pós-graduação no 

Brasil: mestrado em fitotecnia, no ano de 1961, justamente em Viçosa-MG. A 

partir daí, com eminente „interesse‟ norte-americano, que outras Universidades 

brasileiras realizaram parcerias com Universidades estadunidenses, tal qual 

ESAV e Purdue University. 

Já na década de 1950, com início das „federalizações‟ das 

Universidades brasileiras, é que o interesse no Ensino Superior passa a ser 

mais respaldado. Tal mudança deu-se na crença que era através da educação, 

que o maior desenvolvimento econômico do país ocorreria. Foi neste período 

também que os EUA imprimiram forte influência no Brasil, e demais países da 

América Latina, uma vez que no ano de 1959, com a Revolução Cubana, era 

eminente a preocupação que o comunismo avançasse nos demais países. 

Neste período também ocorreu à parceria entre o Ministério da Educação e a 

USAID (Agência Estadunidense para o Desenvolvimento Internacional), que 

culminou com Reforma Universitária de 1968. Vale também aqui mencionar a 

instauração da Ditadura Militar em nosso país, no ano de 1964, que punia 

severamente as manifestações que ocorressem na época. 

Foi também durante a década de 1950 que surge a primeira organização 

estudantil da Agronomia, juntamente com estudantes de Veterinária: era a 

União dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do Brasil. Entidade que 

durou de 1951 à 1955, quando os estudantes de Agronomia, durante o II 

Congresso Brasileiro de Estudantes de Agronomia(CBEA, hoje CONEA), criam 

o Diretório Central de Estudantes de Agronomia do Brasil. O DCEAB, assim 

como a União Nacional dos Estudantes-UNE, sofreu forte repressão durante a 

Ditadura Militar, tendo muitas dificuldades para conseguir se organizar. Foi ano 

de 1972, durante o 15º Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia 
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Agronômica, que surge a Federação dos Estudantes de Engenharia 

Agronômica do Brasil. 

O surgimento da FEEAB dá início a uma nova etapa do Movimento 

Estudantil da Agronomia, que foi de suma importância nas conquistas e 

„avanços‟ que tivemos na sociedade e, sobretudo, na atividade agrícola e no 

curso de Agronomia em nosso país. Foi durante a década de 1980 que a 

FEEAB viveu o seu auge. Em parceria estabelecida com a Federação das 

Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil(FAEAB), ainda em 1979, 

organizou conjuntamente com esta os Encontros Brasileiros de Agricultura 

Alternativa, que ocorreram até 1989. Das conquistas do período, podemos 

mencionar a aprovação do Currículo Mínimo para a Agronomia (em 1984), da 

Lei dos Agrotóxicos (que decretou a exigência do receituário agronômico) e do 

fim da Lei do Boi (Lei que destinava metade das vagas nas Universidades para 

filhos de produtores rurais). Bom também aqui mencionar, que foi também 

neste período que surgiram o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, 

a Central Única dos Trabalhadores e o próprio Partido dos Trabalhadores, 

importantes organizações que auxiliaram na derrubada da Ditadura Militar, e da 

implantação de um governo eleito pela democracia, no ano de 1989. 

Com o fim da parceria com a FAEAB no final da década de 1980, pois 

esta passou a ter uma direção defensora majoritariamente do que hoje 

chamamos de agronegócio, a FEAB inicia a década de 1990 passando por 

uma crise financeira, sem conseguir até de fazer a sucessão de uma escola 

para assumir a Coordenação Nacional da entidade. Foi neste período também, 

que ocorreu a reorganização do Movimento Estudantil da Agronomia na 

América Latina e Caribe.  Tal marco ocorreu através do encontro de diversos 

estudantes da América Latina e Caribe durante o Festival Mundial da 

Juventude de 1989, em Hong Kong, que estabeleceu a organização do I 

Congresso Latino-americano e Caribenho de Entidades Estudantis de 

Agronomia(CLACEEA), em 1991, na cidade de Pelotas/RS. E foi durante o II 

CLACEEA, em 1992, na cidade de Santa Cruz de La Sierra (capital da 

Bolívia),que surgiu a Confederação Caribenha e Latino-americana de 

Estudantes de Agronomia(CONCLAEA). 

 Para além da criação da CONCLAEA, que permitiu a rearticulação do 

Movimento Estudantil da Agronomia na América Latina, a estreita relação com 

o MST, pós-rompimento com a FAEAB, propiciou que nossa entidade tivesse 
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grande referência no Movimento Estudantil nacional, e na própria sociedade. 

Através desta parceria surgiram os Estágios Interdisciplinares de Vivência, 

onde a primeira experiência ocorreu em Dourados/MS, no ano de 1989, e que 

levou a FEAB a ser premiada pela UNESCO, pela realização desses estágios. 

Na década de 1990 também ocorreram grandes mobilizações nacionais, em 

virtude da política neoliberal implantada em nosso país, que promoveu a 

privatização de diversos setores do serviço público, sendo a educação também 

bastante afetada. Neste período a FEAB encampava bastante as campanhas 

do „Fora FHC‟, „Fora FMI‟ e questionava a forma como se dava a avaliação de 

nosso curso. Também eram discutidas questões relativas à nossa formação 

profissional, como a campanha contra o uso de agrotóxicos, assim como a 

campanha para que não fosse regulamentada a liberação do uso de 

transgênicos no Brasil. 

 As mobilizações sociais surtiram efeito, culminando com a mudança de 

governo no ano de 2002, com a eleição de um presidente do campo 

democrático e popular. Certamente as mudanças foram grandes, com relação 

ao governo anterior, mas ainda insuficientes, em que vivenciamos um cenário 

em que o modelo do agronegócio continua sendo hegemônico, com maior 

investimento, e a agricultura familiar muitas vezes é relegada a „segundo 

plano‟, haja visto que tivemos menos realização de assentamentos numa 

política neodesenvolvimentista, que nos oito anos de política neoliberal. Foi 

neste período que a FEAB, diante de sua forte relação com os Movimentos 

Sociais do Campo, é convidada a compor a Via Campesina no Brasil, EM 

2001-2002. Foi também um período de constante formação política na 

entidade, onde se tinha um Plano Nacional de Formação Política, com a 

realização de Cursos Nacionais de Formação Política, com financiamento de 

órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-

INCRA. 

 Passados cinco anos, durante o 50º CONEA, na Universidade Federal 

de Sergipe, em Aracaju-SE, a FEAB delibera pelo rompimento com a União 

Nacional dos Estudantes, dividindo a militância. Duas forças foram favoráveis 

ao rompimento, sendo que uma delas ansiava promover a entidade do 

movimento estudantil que haviam criado, a Assembleia Nacional de 

Estudantes-Livre. Em que pese todos os questionamentos, o fato que a FEAB 

ficou polarizava, sem que houvesse uma entidade estudantil nacional que 

estaríamos intervindos, e procurando nos organizar. Isto acabou refletindo 
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muito nas discussões feitas internamente na entidade, e até nos temas dos 

Congressos Nacionais. A FEAB vivenciou um período onde as campanhas 

tocadas pelas gestões subsequentes, acabou sendo atrelada quase que 

exclusivamente, com as campanhas dos Movimentos Sociais do Campo (2007-

2008: Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos; 2008-2009: As 

Transnacionais na Universdade: a Educação contra o povo!; 2009-2010: Esse 

pacote já era!; 2010-2011: Campanha Permanente Contra o Uso de 

Agrotóxicos e pela vida). Assim como as temáticas dos CONEAs, onde os 

davam-se menos abrangência, e a discussão da Formação Profissional ficava 

nas entrelinhas. Não que não fosse importante estarmos promovendo essas 

discussões, mas muitas vezes nos afastávamos de nossa maior inserção nas 

Universidades, por dar menos importância a participação nos espaços desta. 

Em se tratando de uma entidade do Movimento Estudantil, torna-se 

contraditório. 

 Por isto, a campanha promovida pela Coordenação Nacional de 2011-

2012, da Curricularização da Extensão, foi bem acertada, uma vez que 

recolocou a FEAB pra discutir diretamente o tema da Formação Profissional, 

assim como questionar a forma como isto se dá na academia. Torna-se de 

suma importância cada vez mais estarmos promovendo essa discussão, assim 

como da formação política de nossa militância, uma vez que vivenciamos um 

período de descenso de nossa base. 

Felipe Costa (Coordenação Nacional da FEAB) 

A FEAB se encontra num momento estratégico que pode ser um divisor de 

águas em nossa organização, as análises devem ser coerentes e sinceras, 

buscando fazer com que a FEAB avance em questões que são centrais e se 

colocam enquanto desafios para nós. Embora o objeto central deste espaço 

seja construir uma análise do período atual, as análises da história se fazem 

importantes para compreendermos sobre quais bases se estrutura nossa 

federação e qual a importância dela existir no período atual. 

A FEAB já passou por outras crises e teve capacidade de se reerguer. O 

central do momento atual passa por reavaliar profundamente nossa federação 

e ressignificar seu papel. 

Poderíamos sintetizar a importância histórica da FEAB em quatro eixos, são 

eles:  
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1) Relação com o movimento camponês e ambientalista: poderíamos 

destacar a importância que a FEAB desempenhou, ao lado principalmente do 

MST, no processo de nacionalização da Via Campesina no Brasil. Onde, pelo 

fato da FEAB ter um lastro de organização nacional, cumpriu um papel muito 

importante. Além disso, nossa federação sempre exerceu papel de destaque 

influenciando na formação de profissional para trabalharem na reforma agrária, 

quanto fortalecendo este debate no âmbito das universidades, trazendo os 

movimentos sociais pra dentro da academia e disputando espaço pro debate 

de questão agrária nas universidades. 

Da mesma forma, foi a partir da emergência de um movimento ambientalista no 

Brasil, principalmente a partir do final dos anos 1980 e inicio dos anos 1990, 

que a FEAB passa a contribuir consideravelmente, tanto na disputa e na 

construção do conceito da agroecologia, quanto no fortalecimento da rede dos 

grupos de agroecologia e na aliança com o movimento ambiental em geral.  

2) Debate de formação profissional e do mundo do trabalho: estas pautas 

também fizeram com que a FEAB tivesse grande destaque no cenário nacional. 

Em meados da década de 1980 a FEAB conduz uma greve estudantil na 

defesa do Currículo Mínimo., que durou mais de 7 meses e contou com ampla 

adesão da base. Ao mesmo tempo a FEAB esteve constantemente articulada 

com as entidades de carreira, discutindo o mundo do trabalho, algo que 

infelizmente é interrompido a partir do momento em que a esquerda perde a 

direção da FAEAB. 

3) Produção de ciência contra hegemônica: cabe ressaltar também o papel 

desempenhado pela FEAB na disputa de projeto de universidade a partir da 

produção direta de conhecimento a serviço da transformação social, tarefa 

cumprida principalmente a partir dos CBICCAS.  

4) Construção do debate de educação e relação com o ME geral: A FEAB 

sai da clandestinidade antes que a UNE após a ditadura, neste período as 

executivas passam a ter papel essencial no debate de educação e no momento 

de reorganização da UNE se configuram como os principais canais com 

capacidade de organizar uma base social em torno dos debates de educação. 

Este processo marca a trajetória da FEAB nas próximas décadas, onde nos 

anos 1990 construímos com muita força, junto ao movimento de educação, a 

campanha contra o FHC e FMI e nos anos 2000 protagonizamos a luta Contra 

esta Reforma Universitária, em defesa de uma transformação real nas bases 
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da educação superior, algo que esteva na expectativa dos movimentos sociais 

quando da ascensão de Lula a presidência, mas que infelizmente não ocorreu. 

O fato da FEAB ter saído da UNE em 2007 faz com que nos afastemos destes 

espaços de articulação e luta e agora temos o desafio de reconstruir este 

cenário. 

 Fazendo a reflexão da importância das lutas da FEAB neste período 

atual vamos detectar que temos a seguinte situação no Brasil sobre a qual a 

FEAB deve atuar: 

1) Conjuntura de educação: Em que pese a universidade brasileira ter se 

ampliado e democratizado seu acesso, ainda não tivemos a uma reforma 

universitária que alterasse de fato as estruturas da universidade. Temos hoje 

uma universidade amplamente dominada pelo capital e hegemonizada pela 

ideologia neoliberal, formando desta forma profissionais que não entendem o 

conceito de mundo do trabalho e se entendem apenas como mão de obra 

qualificada. 

Além disso, a universidade brasileira não é democrática, pois as suas decisões 

não são participativas e não são constituídas por todos os sujeitos que a 

constituem, Exemplo disso é o fato de que os estudantes tem apenas 15% do 

poder das decisões no conselhos superiores. No que se refere a (falta de) 

relação com a sociedade, temos uma universidade que fica totalmente isolada 

da sociedade, fechada numa bolha e respondendo apenas aos anseios do 

capital financeiro internacional. No tema da formação Profissional esta 

universidade forma profissionais que não entendam a dinâmica do todo 

(sociedade) e não estão aptos a agira no sentido da transformação social. 

2) Conjuntura da agricultura brasileira: no tema da questão agrária nos 

cabe pensar uma reforma agraria que visse superar a relação com o capital e 

estabelecer um novo patamar de agricultura, dialogando também com a 

questão ambiental, uma vez que temos uma agricultura que cada vez mais 

destrói o meio ambiente e envenena a população. 

Estes são pontos que nos fazem refletir sobre a importância e sobre o papel 

que a FEAB deve desempenhar no próximo período. Além disso, devemos 

refletir sobre como superar alguns problemas verificados atualmente: 

- Contato e legitimidade junto a base; 
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- Capacidade de formulação; 

- Articulação e inserção no cenário da política nacional; 

- Capacidade de disputa de projeto de universidade. 

Debate: 

Apontar caminhos concretos para a superação dos problemas, um deles é a 

questão da relação com a base, precisamos construir relação de dialogo e 

referência com os estudantes, no sentido de produzir politica e de dar um norte 

para os militantes e os não militantes, fazendo o despertar de consciência.  

Precisamos aprofundar os mecanismos de reflexão e formulação que vão 

subsidiar a base. Voltar a ser referência na discussão de educação no cenário 

brasileiro. Voltar pra esse cenário deve vir acompanhado de uma estratégia, 

neste sentido devemos contribuir pra que a UNE volte a cumprir o seu papel 

histórico, culminando na disputa de um projeto de educação para o Brasil.  

O cenário de acirramento das contradições colocado na universidade hoje, 

onde públicos que historicamente não estavam na universidade passam a 

entrar, faz com que se criem outras condições de fortalecimento de uma luta 

propositiva do ME, a FEAB deve se inserir neste cenário e buscar o diálogo 

com este novo perfil de estudante. 

Temos hoje uma formação incompleta, sem aulas sem práticas, sem contato 

com a realidade e sem a práxis na formação. Há uma necessidade de que os 

estudantes se insiram no debate sobre a formação, a fim de incidir na disputa 

de qual modelo de educação queremos.  

Devemos estar pautando uma reforma agrária com recorte de classe, que 

fortaleça a agricultura familiar e camponesa. Formular a respeito da 

agroecologia e de que modelo de agroecologia acreditamos. 

O agronegócio busca profissionais com boa capacidade de argumentação, 

liderança, estes não são formados na faculdade. Sendo assim o modelo de 

formação tem se mostrado ineficiente até para o agronegócio. 

Necessidade de fazer extensão rural dentro da universidade, com aulas 

práticas e vivências para os estudantes. Conscientizar os estudantes do que 
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realmente é extensão e estabelecer vínculos com os militantes de outros 

movimentos. 

Fica evidente uma necessidade de retomar um diálogo com a base. Analisar 

nossa estrutura organizativa, onde não está coerente com a conjuntura. Não ter 

medo de ousar na mudança. Estabelecer formulações estratégicas (aonde se 

quer chegar) pra poder ousar nas táticas (que realmente dialoguem com a 

base, sendo que a base não tem nenhuma consciência revolucionária pré-

estabelecida). Possibilitar espaços de formação para a base pra momentos 

além dos EIV‟s e manter uma relação com os movimentos sociais. 

Para a FEAB realmente representar @s estudantes precisa estar presente no 

dia a dia das universidades. Mesmo que @s estudantes não se tornem 

militantes orgânicos, mas que a FEAB de certa forma influencie na consciência 

delxs. Embora muitos dos formados que tem contato com a FEAB não militem 

organicamente, a executiva tem essa capacidade de influencia e disputa de 

consciência. Além disso é importante para a entidade conseguir trabalhar e 

fazer a junção entre as pautas específicas e gerais e entre as pautas 

coorporativas a políticas.  

Considerações finais: 

De modo geral, podemos dizer que o momento é muito promissor para a 

construção da luta estudantil a partir da FEAB. É importante fazer a discussão 

de concepção do que é a FEAB, e refletir se ela é de todos os estudantes de 

agronomia ou somente dos estudantes de esquerda. Acreditamos que todos os 

nossos trabalhos devem estar focados no sentido de dialogar com o conjunto 

dos estudantes, sejam eles politizados ou não, buscando a transformação da 

universidade de forma a fazer também a disputa de consciência das pessoas e, 

sobretudo, nossas pautas devem estar legitimadas junto as bases. A FEAB é 

de todos/as e devemos estimular que os estudantes de Agronomia participem 

de nossos espaços e auxiliem nas tomadas de decisão. 

Vivemos um momento em que o neoliberalismo foi superado no quesito 

produtivo e econômico, mas não foi superado no âmbito ideológico, isso é 

demonstrado pelo fato de que hoje, embora tenhamos o maior número de 

estudantes universitários da história, existe o menor índice de organização 

destes estudantes. Para a FEAB, pautar o debate de educação significa se 

colocar no centro da disputa política do país. 
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Acreditamos que no momento atual da educação brasileira, a forma de tocar no 

concreto e conseguir dialogar com as demandas reais dos estudantes é 

trabalhando as pautas da formação profissional e da assistência estudantil. De 

forma a politizar o debate e trazer a necessidade de expandir o acesso, garantir 

a permanência e criar as condições pra transformação da universidade. 

A volta pra UNE representa, para além de uma disputa de concepção, uma luta 

concreta e temos o desafio de dar consequência real para este processo, 

construindo a campanha de assistência estudantil, articulando os debates com 

demais executivas de curso que estejam participando dos espaços e levando 

nossas demandas específicas para o conjunto do ME brasileiro, pautando que  

UNE volte a cumprir seu papel histórico. 

 

Repasse das escolas 

Coordenação Nacional: após o CONEA os integrantes da CN começaram um 

processo de organização pessoal e política para o começo da gestão. Logo 

após começou o planejamento oficial da CN, que aconteceu do dia 18 a 27 de 

agosto. Este processo foi muito importante para nós, pois a partir do aporte 

teórico e organizativo promovido finalizamos nossa preparação para a CN. Esta 

atividade contou com auxilio de várias pessoas, dentre elas, ex-militantes da 

FEAB. Nestes dias tiramos o lema de nossa gestão “Sou estudante de 

Agronomia, sou FEAB” e definimos nossa linha de atuação na gestão. 

Depois do planejamento já começamos a colocar em prática algumas tarefas, 

como, por exemplo, a questão da comunicação, onde revitalizamos o blog e 

demos dinamismo a página do facebook e a lista de e-mails da FEAB. 

Queremos seguir fazendo este trabalho e incentivando as escolas pra que 

escrevam textos, façam publicações e impulsionem debates em todos esses 

canais de comunicação. Estamos também formulando estratégias de 

comunicação como o informativo da CN (que visa fazer um repasse periódico 

das atividades desenvolvidas pela CN), o jornal mural (que pretendemos fazer 

2 ou 3 edições ao longo da gestão e distribuir nos murais de CA´s de 

agronomia de todas as escolas) e a revista da FEAB (que visa reunir textos de 

reflexão sobre variados temas e terá edições bimestrais ou trimestrais, 

inicialmente em versão digital). Pretendemos também intensificar os processos 
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de comunicação com a base organizada da FEAB através de orientações 

políticas e repasses de atividades. 

Além disso, trabalhamos nas questões da imagem da gestão e da FEAB, 

procurando fortalecer esses canais de identidade com a federação e ampliar os 

canais de comunicação de massa. Neste sentido, foram confeccionados 

cartazes, folders e adesivos da FEAB que visam propagandear a FEAB nas 

universidades brasileiras. 

Iniciou-se também as passadas, onde, apesar de ainda não termos feito a 

divisão por regional, a qual será realizada a partir da PS, pudemos visitar 

algumas universidades, como Erechim - RS, Cruz Alta - RS, Lages - SC, 

Florianópolis – SC, Dois Vizinhos - PR, Curitiba – PR e Cuiabá - MT. Além 

disso, os trabalhos de articulação em Brasília já começaram uma semana após 

o CONEA e participamos de algumas atividades importantes, como a plenária 

nacional da Via Campesina, reunião com a direção da CONTAG e a reunião da 

coordenação nacional da Campanha contra os Agrotóxicos e Pela Vida. 

Tivemos algumas dificuldades quanto ao registro oficial da gestão no cartório, 

uma vez que as últimas duas gestões não haviam se registrado. Este é um 

ponto muito importante, uma vez que para fazer qualquer operação oficial via 

FEAB, como por exemplo, pleitear recursos públicos, temos que estar 

devidamente registrados. Esperamos resolver este problema nos próximos 

dias. 

Curitiba - PR: depois do CONEA a escola vem trabalhando o fechamento das 

últimas questões que ficaram pendentes do CONEA e é provável que até 

outubro tenham a prestação de contas do CONEA já finalizada. Nesse tempo 

conseguiram fazer um seminário de planejamento da escola, tanto das 

atividades da CR II quanto do NTP de Gênero e Sexualidade.  

A escola visualiza que no último período a CR II não conseguiu cumprir com 

suas tarefas de articulação da regional. Nesta nova gestão de CR II já foi feito o 

mapeamento das escolas que a CR pretende passar e o grupo está se 

organizando para cumprir estas tarefas de acompanhamento, sendo que já se 

sub dividiram para acompanhar toda a regional. No Paraná há escolas 

fundando CA´s, outras que estão saindo de processos de greve. 

Provavelmente neste mês de outubro o grupo já comece a fazer as passadas.  
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No que se refere ao NTP de Gênero e Sexualidade a escola já vem puxando 

alguns espaços de formação sobre as temáticas. A ideia é que a partir dos 

acúmulos teóricos desenvolvidos pelo grupo consigam produzir materiais de 

acúmulo próprio para estar socializando com as escolas. 

Além de estar potencializando a campanha Agronomia Libre, estão pensando 

em construir outras estratégias de conscientização dos estudantes na pauta, já 

que esta é uma pauta muito difícil de dialogar com os estudantes de 

Agronomia, pelo perfil conservador do curso. 

Discutimos também a questão do curso nacional/regional de combate as 

opressões que foi encaminhado durante o último CONEA. Não conseguimos 

ainda entrar em um consenso de como se daria este curso. A escola não tem 

disposição neste momento de construir mais um espaço nacional em Curitiba, 

já que foram muitos nos últimos anos. 

A escola de Curitiba está a disposição para auxiliar na formulação e construção 

do curso, mas espera que outra escola possa estar assumindo a tarefa de 

comissão organizadora e sede. Justamente estão trazendo este debate para a 

PS para tentar encaminhar alguma solução viável que possa cumprir com o 

objetivo. 

Quanto a tarefa deliberada no CONEA, do NTP trazer para a PS um calendário 

nacional de lutas que envolvem a pauta de gênero e sexualidade, a escola fez 

uma pesquisa e como visualizaram que o calendário é muito denso, pois conta 

com várias datas que remetem a questão de gênero e sexualidade, chegaram 

a conclusão de que devemos focalizar em uma data por mês para fazermos 

mobilização nacional e chamar a atenção pra pauta, para isso o NTP vai 

produzir um material didático e enxuto pra instrumentalizar as ações das 

escolas junto as bases. 

Além disso, na semana do 8 de março, apresentamos a proposta de fazer uma 

semana de luta organizada nas escolas. 

Campos - RJ: Ainda existem alguns problemas internos na escola, com 

referência ao CONEA, com relação a certificados e desistências de pessoas 

que assumiram as tarefas e também pelo período de greve que tiveram na 

universidade. 
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O grupo está passando por uma reformulação. Assim, estão planejando 

espaços de formação interna e com os demais estudantes, incluindo um curso 

de formação (CF1) para o dia 11 e 12 de outubro. 

Estavam com a tarefa da CR III junto com a escola de Lavras e conseguiram 

realizar passadas em varias escolas, como Alegre, Colatina e Rural. Já neste 

momento, estão se disponibilizando a assumir novamente a CR 3 (que ficou 

em aberto no CONEA) e tentar reorganizar a regional. Este é um desafio 

grande para o grupo, uma vez que estão voltados tanto pra reconstrução da 

regional quanto para o fortalecimento da escola, trabalhando com os 

estudantes e tentando ampliar a incidência da FEAB na universidade. 

Além disso, estão inseridos e construindo o grupo de agroecologia da 

universidade, este espaço acaba sendo um importante canal de fortalecimento 

da FEAB e de contato com os estudantes, onde se consegue aliar a teoria com 

a prática e potencializar cada vez mais o tema da agroecologia na UENF.  

O grupo está tentando auxiliar também no fortalecimento da ENEBIO na 

universidade, onde alguns estudante de Biologia da universidade estão 

tentando se inserir e participar dos espaços da executiva. Este processo é bem 

inicial, mas estão buscando acompanhar. 

O ERA Lavras teve um processo muito positivo para o grupo, onde as pessoas 

que foram entraram na pauta da agroecologia e passaram a aproximar o 

diálogo com o ME organizado. 

Cerro Largo - RS: o grupo de Cerro Largo se constitui a cerca de 2 a 3 anos 

atrás, sendo que até o EREA Sul eram cerca de 8 pessoas. Na construção do 

EREA tiveram um grande fortalecimento do grupo, que hoje conta com mais de 

20 integrantes. Este último CONEA contribuiu muito para fortalecer ainda mais 

a dinâmica do grupo, que vem fazendo reuniões quinzenais da FEAB e 

semanais do grupo de agroecologia.  

Após o CONEA tiveram a construção do núcleo FEAB de Fruta da 

universidade, onde, a partir deste acúmulo inicial, o grupo visa expandir as 

atividades, fazendo um seminário ou atividade de formação de maior vulto. 

Enquanto CR I fizeram o planejamento e desejam construir uma cartilha básica 

com textos de subsídio para a formação das escolas. Estão mapeando todas 
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as escolas do RS para fazerem as passadas e incentivar com que as escolas 

novas participem dos espaços nacionais e regionais da FEAB. 

Uma das pautas que estão identificando na regional é a falta de autonomia dos 

estudantes e dos DA´s e CA´s frente as direções das instituições, diante disso, 

cabe a FEAB estar auxiliando os estudantes a construir este protagonismo e 

defender sua autonomia estudantil. 

A meta da CR I para o ano de 2014 é fazer uma passada em todas as escolas 

que já tem grupos de FEAB organizados e mais duas passadas nas 

universidades que não tem FEAB. A partir disso, construirão uma nova meta de 

passadas para 2015, até o final da gestão. 

Em novembro terão a semana acadêmica do curso de agronomia da UFFS 

Cerro Largo, onde tiveram um processo muito interessante de enfrentamento a 

gestão do Diretório Acadêmico para pautar a construção da grade da semana 

acadêmica. Com ação organizada, conseguiram aprovar em assembleia dos 

estudantes uma grade bem progressista e voltada à agroecologia, passando 

por cima do que a gestão conservadora do CA havia pensado.  

Junto com o grupo de agroecologia surgiu a ideia de fazer vivências em 

propriedades de base ecológica e de fins cooperativos. 

O grupo assumiu também o NTP de Ciência e Tecnologia junto com a escola 

de Lages, onde neste momento estão trocando materiais e promovendo 

acúmulos iniciais entre as duas escolas. Visualizam que existe muitos 

conhecimentos dos agricultores que não são reconhecidos cientificamente e 

assim o grupo pretende fazer este debate e trazer esta modalidade de 

conhecimentos para dentro da universidade, além de refletir e formular sobre a 

temática da ciência e tecnologia de maneira mais ampla. 

O NTP pretende fazer também um seminário de Ciência e Tecnologia para 

2015, contando com uma etapa em Cerro Largo e outra em Lages. Pretendem 

também fazer um levantamento histórico dos CBICCA´s, para entender melhor 

este processo e saber o que de fato era trabalhado neste espaço. Além disso, 

marcaram um CF1 a ser realizado no mês de novembro na escola de Cerro 

Largo. 

Colatina - ES: estão no processo de fortalecimento do grupo, sendo que 

contam com 6 pessoas na FEAB. Estão também no processo de articulação 
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para a construção do EREA Sudeste, onde já reuniram com a direção e com a 

reitoria da escola e receberam o apoio destes para a realização do evento. 

Agora estão trabalhando na necessidade de construir o projeto do EREA para 

seguir avançando nestas articulações.  

O seminário de construção do EREA tinha sido pensando para o final de 

semana do dia 26 de novembro, mas o grupo resolveu remarcar em virtude do 

segundo turno das eleições, que coincidiria com a data. As novas datas ainda 

não foram definidas, mas existem algumas possibilidades como os finais de 

semana dos dias 17 de outubro, 31 de outubro ou 14 de novembro. 

O grupo está procurando imprimir uma dinâmica de reuniões e conversas de 

articulação interna para seguir constituindo uma unidade de coletivo. 

Rural do RJ: na Rural no último período o grupo de FEAB se dedicou mais a 

disputa eleitoral do CA que se deu no início desse mês. Infelizmente acabaram 

perdendo a eleição para uma chapa de direita. Buscaram ao máximo dialogar 

com os estudantes, mas a postura da chapa adversária foi muito ofensiva e 

buscava criminalizar as ações, mesmo que estes não tinham propostas 

concretas para os estudantes.  

Realizaram uma avaliação do processo eleitoral e decidiram, enquanto grupo 

de FEAB, organizar alguns minicursos de formação para se constituírem 

enquanto organização dentro da universidade. 

O grupo conta hoje com cerca de 11 pessoas, a maioria de calouros, e irá 

realizar nas próximas semanas um planejamento de atividades. Além disso, os 

militantes da FEAB pretendem se centrar na inserção e rearticulação do grupo 

de agroecologia da universidade. 

CN da ABEEF: a escola de Brasília assumiu neste último CBEEF a 

coordenação nacional da ABEEF e o próximo congresso nacional será no Acre. 

Estão articulados e focados no sentido de fortalecer a relação com as escolas e 

ampliar a presença da ABEEF junto aos estudantes de Florestal. Neste 

primeiro semestre da gestão terão somente uma pessoa com o curso trancado 

e no primeiro semestre de 2015 terão 6 pessoas com o curso trancado, além 

de outros integrantes que estarão fazendo parte do comitê operativo em 

Brasília. 
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Visualizam uma grande oportunidade de fortalecer a relação com a FEAB e 

também voltaram a compor a UNE no último congresso. Então, assim como a 

FEAB, vão buscar dar uma maior intencionalidade para a intervenção dentro 

deste espaço.  

Farão o seminário de planejamento da ABEEF do dia 9 a 12 de outubro em 

Brasília, onde a coordenação nacional da FEAB estará acompanhando e os 

demais militantes da FEAB estão convidados. 

A CN da ABEEF também está trazendo algumas ideias como, por exemplo, a 

construção de uma revista científica em conjunto com a FEAB para voltar a 

produzir ciência contra hegemônica e disputar o campo acadêmico das 

universidades, dialogando também com os estudantes que tem característica 

mais academicista. Esta ideia ainda está germinando e os caminhos para isso 

ainda estão em aberto.  

Acompanharam também a audiência pública com o tema da liberação do 

Eucalipto transgênico e pretendem seguir lutando contra mais esta tecnologia 

das transnacionais. Este seria o primeiro Eucalipto transgênico liberado 

comercialmente no mundo, o que abriria um grande e perigoso precedente.  

Embora a ABEEF não passará por uma reforma estatutária neste próximo ano, 

estão também rediscutindo as questões organizativas internas, como a criação 

de novas regionais, etc. E neste ano estarão avaliando a ideia de fazer um 

curso de estratégia, tática e modelo de organização voltados para nossa 

realidade no movimento estudantil. Tentando fazer com que isso sirva como 

rearticulação de um Plano Nacional de Formação (PNF), que envolva os EIV´s 

e uma séria de outras atividades de formação integradas e voltadas pra 

realidade das agrárias. 

 

Gênero  

Marina dos Santos (MST) 

O debate de gênero parte das características básicas da sociedade capitalista. 

Neste sentido, o sistema cria formas com que as mulheres devem se 

comportar. Neste cenário a mulher é colocada numa condição de 
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subordinação, sendo que nem seu trabalho é considerado trabalho produtivo. 

Essa cultura capitalista patriarcal se sustenta em quatro pilares: 

 Subordinação econômica das mulheres: onde estas recebem salários 

mais reduzidos e são alijadas dos espaços centrais do mundo do trabalho. No 

campo, por exemplo, o trabalho das mulheres não é visto como trabalho 

formador de riqueza, mas sim como ajuda às tarefas produtivas centrais da 

economia familiar. 

 Falta de autonomia sobre o próprio corpo: normalmente a mulher não 

pode decidir sobre o próprio corpo, ficando este papel relegado ao homem, ao 

estado, a igreja, etc.  

 Pouca participação da mulher na política: isso ocorre desde os espaços 

da política tradicional, até os espaços de organização política da esquerda e os 

espaços públicos de poder. 

 Violência contra as mulheres: quando não se consegue dominar as 

mulheres por outras vias, se usa da força. Neste cenário visualiza-se um 

conjunto muito amplo de mulheres ainda hoje sendo espancadas e mortas, 

existindo dados que apontam que a cada 5 minutos uma mulher é espancada 

no Brasil e a cada 60 minutos uma é morta. Além da violência física existe a 

violência psicológica que coloca a mulher numa condição de extrema 

subordinação e controle. 

Em relação à questão do campo, no Brasil hoje existe uma grande taxa de 

concentração de terras, só ficando atrás do Paraguai, e de bens da natureza, 

como minérios, água, e matérias primas pelo capital. Isso está colocado num 

cenário de dominação de classe aos pobres, mas também de dominação de 

gênero às mulheres camponesas em específico, já que a agricultura 

camponesa encontra raízes muito profundas na questão da relação das 

mulheres no cuidado da terra e na produção de alimentos. 

No tema do uso dos agrotóxicos, nosso país, desde 2009, é o maior 

consumidor de agrotóxicos do mundo, e as mulheres são o extrato 

populacional mais atacada e prejudicada por este processo, como exemplo 

pode-se citar a presença de agrotóxicos no leite materno de mães do município 

de Lucas do Rio Verde - MT. Assim como no tema da apropriação das 

sementes por parte das multinacionais o papel histórico cumprido pela mulher 

camponesa é subjugado. 
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Do mesmo modo, a crise acometida no espaço urbana, como o desemprego e 

o subemprego, também afeta, em primeiro lugar, as mulheres que são 

historicamente marginalizadas da economia e dos espaços de produção. 

Alguns elementos que fazem as mulheres do campo estarem em condição de 

subalternidade: 

 As meninas começam trabalhar ainda criança tanto no lar, quanto na 

economia familiar como um todo e quando acessam o mundo do trabalho se 

colocam em condição de submissão; 

 As mulheres têm mais dificuldades em acessar a educação formal;  

 Existe a falta de atendimento a saúde da mulher; 

 Vulnerabilidade e exposição intensa aos agrotóxicos e aos venenos 

aplicados na agricultura. 

Estes fatos nos remetem a alguns desafios: o primeiro deles é o combate a 

todas as formas de violência contra as mulheres e a busca pelo 

empoderamento das mulheres, seja na esfera econômica, produtiva, social, 

política ou jurídica. Outro desafio colocado é cobrar do Estado a realização de 

políticas públicas específicas, mas universais que atendam a todas as 

mulheres. Assim como buscar a garantia da construção de novas relações 

sociais e concepções de vida e de corpo que superem a condição de 

subordinação da mulher. Devemos buscar também o desenvolvimento de 

espaços de inserção protagonista das mulheres na política, isso deve partir das 

nossas organizações da esquerda. Construir políticas de enfrentamento ao 

agronegócio e ao capitalismo, estruturas que geram as contradições de gênero 

e a subjugação das mulheres. 

Debate: 

Outro fato importante se refere à participação das mulheres na política, sendo 

que o debate do Plebiscito Popular trouxe à tona a problemática da sub-

representação das mulheres nos espaços institucionais da política. Outro fato 

importante se refere a algumas políticas públicas que acabam empoderando as 

mulheres, como por exemplo, o bolsa família, que é pago diretamente à estas. 

O patriarcado surge junto a propriedade privada, assim como hoje temos 

praticamente uma propriedade privada sobre o corpo das mulheres. Hoje no 

campo, a violência contra as mulheres aparece com ainda maior intensidade, 
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tanto pela dificuldade de acesso às políticas públicas quanto ao acesso aos 

direitos básicos, como saúde, educação, entre outros, e a plena informação.  

Necessidade de construir o debate específico das mulheres estudantes, 

entendendo a universidade como um espaço de profunda desigualdade de 

gênero e na medida em que também é um canal de ingresso ao mundo do 

trabalho, espaço onde a mulher ainda é subjugada.  

Outra problemática se refere ao esvaziamento, envelhecimento e 

masculinização do meio rural, fato que ocorre porque opressão do meio rural é 

tanto geracional quanto de gênero.  

Os instrumentos de combate à violência contra as mulheres necessitam de 

adaptações para que não sejam eles próprios, instrumentos de opressão. 

O tema da proibição do aborto é central nesta análise, onde muitas mulheres 

morrem diariamente pelas péssimas condições em que são feitos este 

procedimentos. Esta questão se caracteriza como um problema de saúde 

pública, mas infelizmente, pelas condições de subjugação das mulheres, acaba 

sendo um ato criminalizado. 

 

 

Questão Agrária e Políticas para o Campo 

Leonilde Medeiros (CPDA – UFRRJ) 

Quando se fala em questão agrária refere-se a uma questão muito mais ampla 

do que reforma agrária, estamos nos referindo às diferentes formas com que o 

capital se apropria e explora a terra. No Brasil houve um processo de 

apropriação de terras durante a colonização portuguesa, não sob a forma de 

propriedade capitalista, mas sim na forma das sesmarias.  

No Brasil, as características centrais que conformaram o modelo de 

desenvolvimento rural foram a força de trabalho escrava e a produção de 

produtos primários para o mercado externo. Contudo existiram outras 

contradições, pois, além da mão de obra escrava, existiu uma parcela pobre e 

livre da sociedade que ocupou as áreas de terra marginais às sesmarias, e 

passaram a constituir um tipo diferente de relação econômica e produtiva, 
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formando desta forma a categoria dos chamados caboclos. A história brasileira 

não produziu um reconhecimento social e político destes sujeitos, embora 

tivessem uma importância econômica no sentido de que abasteciam, mesmo 

que de maneira precária, os pequenos centros urbanos brasileiros. 

De modo geral, temos uma questão agrária que vai se delineando no Brasil, de 

um lado pelo uso da força de trabalho escrava, e de outro pela constituição do 

sujeito social caboclo as margens do latifúndio. No que se refere à posse da 

terra, temos a Lei de Terras de 1850 como um marco que transformou a terra 

em mercadoria e gerou dois tipos de propriedades: a propriedade regularizada 

(geralmente grandes extensões) e a propriedade sem titulação de posse 

(geralmente pequenas extensões). 

Além disso, a crise de mão de obra gerada com o fim da escravidão foi 

resolvida com a importação de trabalhadores livres da Europa, desta forma 

esta se constituiu, ao lado dos caboclos, como uma das raízes de um novo 

campesinato brasileiro.  

A questão agrária no Brasil também se constituiu sob um viés político, na 

medida em que o poder oligárquico dos grandes proprietários de terra 

colocaram os camponeses e os trabalhadores rurais numa condição de 

absoluta subjugação política, fazendo com que diversas correntes liberais 

pautassem a reforma agrária no sentido de fazer avançar a democracia no 

campo. 

No final dos anos 1940 e início dos anos 1950, aflorasse-se a questão agrária 

sob um novo viés, que é o da resistência dos posseiros às tentativas de 

expulsão de seus lotes de terra. Neste contorno, o cerne da questão agrária 

passa a ser a resistência dos pequenos agricultores e a disputa entre duas 

classes sociais antagônicas.  

A partir de 1960 a questão agrária brasileira passa a ser identificada a partir de 

dois pontos básicos: o tema do desenvolvimento e o lugar da posse da terra 

neste desenvolvimento; a organização e a mobilização dos trabalhadores na 

luta pela terra. É nesta conjuntura que o debate da reforma agrária ganha força 

no país e são disputadas diferentes concepções de reforma agrária a serem 

aplicadas. 
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Neste sentido, as elites rurais também passam a reivindicar e disputar este 

conceito, buscando dissociar os temas agrários dos agrícolas e entendendo 

reforma agrária como um processo de incentivo a modernização da agricultura, 

mantendo a mesma estrutura de posse da terra. 

O estatuto da Terra de 1964 aparece de forma ambígua, na medida em que 

visava acabar com o latifúndio e o minifúndio improdutivo e modernizar as 

relações de produção no campo, instituindo a lógica da empresa rural, uma 

propriedade produtiva, racional e integrada ao complexo agroindustrial. Ao 

mesmo tempo, vem junto com o Estatuto outros instrumentos de 

modernização, como crédito, pesquisa e assistência técnica, inserção de 

insumos para produção, etc. A disputa política que se colocou ao longo do 

regime militar e a reação das elites agrárias mais arcaicas impossibilitou 

qualquer tipo de desapropriação e distribuição de terras. 

No final dos anos 1970 visualiza-se a agricultura brasileira modernizada e 

avançando sobre novas áreas, bem como a formação de grandes cadeias de 

comercialização, mais integradas aos atores colocados a montante a jusante 

do setor agrícola. Já no início dos anos 1980, embora o debate acadêmico 

tenha decretado o fim da questão agrária no Brasil, as ocupações de terras e 

lutas que fazem surgir o MST e que marcam todos os anos 1980 e 1990 

provam o contrário. 

Atualmente, visualiza-se o fortalecimento e a consolidação do agronegócio, 

enquanto modelo baseado na relação de diferentes extratos da burguesia 

agrícola, industrial, comercial e financeira, no que se refere ao tema da 

economia, da produção, da política e da disputa ideológica. Isso define que a 

questão agrária no Brasil não é uma questão estrita do campo e hoje seu 

centro se define na análise da viabilidade de sustentação do agronegócio.  

Marina dos Santos (MST) 

A reforma agrária é parte da questão agrária, ela é um dos constituintes que 

visam resolver a questão agrária. No Brasil nunca tivemos nenhum projeto de 

reforma agrária verdadeira, o que temos são políticas de assentamentos e 

colonização. A luta pela terra no último período tem ganhado contornos mais 

complexos, na medida em que o sujeito latifundiário foi superado pela 

modernização e pela internacionalização do capital que controla agricultura e 

toda a cadeia alimentar.  
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Também fica evidente a opção dos últimos governos pelo agronegócio, o que 

acaba relegando a agricultura familiar e camponesa e a reforma agrária a um 

segundo plano. Comprova isso o fato de que no último ano foram destinados 

156 bilhões de reais em investimentos para o agronegócio e somente 18 

bilhões para a agricultura familiar e camponesa.  

As ações do governo em torno das desapropriações estão praticamente 

paralisadas e a linha dos últimos governos foi investir mais nas políticas de 

desenvolvimento produtivo e social dos assentamentos, como o PAA, o PNAE, 

os incentivos a produção agroecológica, entre outros. Contudo, essas políticas 

não foram universalizadas, não chegando a todos os assentamentos.  

Órgão responsável pela regulamentação dos assentamentos no Brasil, o 

INCRA passa por um processo de sucateamento e crise de estrutura, onde 

questões de falta de funcionalidade do órgão acabam por não contribuir na 

função deste para dentro dos assentamentos. 

Somente nesse ano, aproximadamente 30 mil famílias entraram na disputa 

pela terra em todo o Brasil. Destacam-se as ocupações das fazendas Santa 

Mônica, de propriedade do senador e candidato a governador do Ceará, em 

Goiás e da fazenda da empresa Aruapel, no Paraná. Neste ano a volta das 

ocupações, está propiciando um novo cenário de lutas e colocando em cheque 

os projetos políticos para o Brasil no próximo período. 

As principais reivindicações dos movimentos da Via Campesina hoje são: 

 A luta pela terra, traduzida na luta pelo território dos povos e pela 

distribuição de terras; 

 Estabelecimento de limites na propriedade da terra; 

 Mudança na matriz tecnológica de produção baseada na agroecologia; 

 Fortalecimento da educação do/no campo; 

 Luta por soberania alimentar e contra as multinacionais. 

Debate: 

Além disso, existe a necessidade de revalorização do rural enquanto espaço de 

vida, fortalecendo temas como saúde, educação, cultura e lazer buscando 

construir o fim das contradições entre campo e cidade. 
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De maneira geral pode-se detectar uma relativa crise da luta pela terra no 

Brasil, na medida em que existe dificuldade de construção de mobilização 

social e disputa de consciência da sociedade como um todo em torno desta 

pauta, e, além disso, pode-se detectar uma crise das lutas trabalhistas em 

geral e o fato de que grande parte das organizações da esquerda mundial 

encontram-se com dificuldades, pois a luta pelo socialismo se encontra numa 

defensiva estratégica. Porém existem importantes processos de resistência 

ocorrendo no nosso cotidiano e a perspectiva é que se abra um novo ciclo de 

lutas sociais que faça as esquerdas avançarem.  

Existe hoje a necessidade muito grande de fortalecermos cada vez mais os 

canais de produção de ciência adaptada a realidade da produção ecológica e 

camponesa, pois fortalecer este tipo de agricultura passa por construir e 

sistematizar conhecimentos que sejam capazes de auxiliar numa produção que 

seja sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. 

 

Discussão sobre o Estatuto 

Abertura de ponto – Bruna Cabral (CN da FEAB) 

Este espaço não tem caráter deliberativo, seu objetivo é fazer uma reflexão 

coletiva acerca do tema do Estatuto da FEAB, visando aquecer este debate 

entre as escolas e já trocar algumas impressões em torno do conteúdo das 

alterações necessárias em nosso Estatuto.  

No último período temos vivenciado em nossa federação a centralidade da 

discussão em relação ao nosso atual estatuto. No entanto não temos 

aprofundado as reflexões sobre quais as mudanças realmente são 

necessárias, tivemos apenas um espaço no último CONEA que pode incitar 

alguns debates nas escolas e regionais presentes no evento. 

Cabe a nós promover e instigar que a militância se debruce no próximo período 

a pensar e propor alternativas para as alterações necessárias e que essas 

condizem com a conjuntura atual da FEAB, visto que o nosso próximo CONEA 

será um congresso estatutário. 

Alguns questionamentos se fazem necessários para nosso aprofundamento, 

são eles: 
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 O que é e para quê serve o estatuto? 

As respostas dessa pergunta devem vir casadas com aquilo que acreditamos 

que seja a FEAB e do papel que essa deva cumprir no conjunto da sociedade 

brasileira. O estatuto é necessário para que tenhamos clareza da concepção 

de organização e do nosso lócus de atuação, no sentido de regimentar e 

orientar nossas ações enquanto militantes da FEAB nas mais diversas 

instâncias, garantindo nossa autonomia política sem engessar a entidade. 

Precisamos visualizar a FEAB como um todo e construir uma proposta a partir 

desse todo, desde as instâncias até os eventos, está aí a importância de 

discutir o caráter e o formato dos espaços que temos hoje na executiva. Por 

exemplo, os ERA‟s e EREA‟s não fazem parte do nosso atual estatuto, mas 

têm sido construídos fortemente pelas regionais nos últimos anos. Quais os 

objetivos desse evento? Qual o público que deve atingir? O que queremos com 

esse e tantos outros eventos que a FEAB realiza? Como a nossa forma de 

organização hoje influencia para dentro e fora da executiva, no sentido político? 

Visualizamos que nos últimos tempos temos perdido espaço nas bases, junto 

com os estudantes e também junto com os movimentos sociais, será que é 

mais um dos reflexos de nossa (des) organização? O momento que se 

apresenta, talvez seja o de fortalecer-nos junto a base dos estudantes e de 

nossa incidência política juntamente aos movimentos sociais que fazemos 

parte, como é o caso da Via Campesina. Há necessidade dessas 

particularidades estarem colocadas no estatuto? 

 

 Sobre o atual formato do estatuto: 

Capítulo 1- Organização; Onde se apresenta o que é a FEAB, fundação, 

período de existência, constituição, proposições, órgãos que reconhece, 

instâncias e comprometimentos dessa entidade.  Como podemos ver esse é 

um capítulo de extrema importância, pois é nele que se apresenta/ se mostra o 

que é a FEAB, que coloca que nossa constituição se dá a partir das entidades 

de base, onde apresentamos as nossas pautas de luta dos estudantes de 

agronomia e da nossa luta para além desse segmento, reconhecemos a UNE e 

quais os espaços deliberativos, ou seja, de tomada de decisão. Sobre as 

entidades que reconhecemos, atualmente, são elas a Via campesina (não está 

no estatuto) e a UNE, devemos discutir qual é nossa relação com essas 

organizações e qual o papel que temos com elas e dentro delas. O atual 

estatuto apresenta a possibilidade de alterações dessas entidades em qualquer 

espaço considerado por esse deliberativo. 
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Capítulo 2- Do CONEA; Apresenta o que é o CONEA, forma de realização e 

organização desses e tiragem de delegados. Fato é que não só o CONEA, mas 

os demais espaços propostos pelo conjunto da Federação devem ter seu 

caráter definido pelo estatuto, como PNEB, PS, ERA‟s, EREA‟s e os NTP‟s. 

Capítulo 3- Das entidades de base; Os debates que hoje se apresentam são a 

constituição pelas entidades de base que são os DA‟s/CA‟s, visto que muitos 

militantes e grupos de FEAB não disputam e ocupam esses espaços discussão 

essa que foi levantada durante o CONEA e que vem gerando discussões nos 

últimos congressos em virtude da tiragem de delegados.  

Questionamento a se fazer é como está se dando os processos deliberativos 

na FEAB e como eles e os debates são construídos com o conjunto amplo da 

FEAB? Os militantes da FEAB tem clareza do que são as Entidades de Base? 

Capítulo 4 - Regionais; Hoje se tem uma configuração que não permite o real 

trabalho de base da CN e das CR‟s, surge inclusive a rediscussão da 

distribuição dessas. Também é necessário discutir-se o que cabe as regionais 

e qual o papel que devem cumprir junto com os estudantes de agronomia. 

Capítulo 5- CN; Coloca a distribuição dos cargos nessa instância, mas traz 

poucos elementos do caráter que deve cumprir, apresenta algumas atribuições 

que minimamente são aplicadas. 

Capítulo 6- NTP‟s; Necessidade urgente de rediscussão! Qual o papel deles? 

Quais as atribuições devem cumprir e quais as temáticas que devem abarcar. 

Capítulo 7- Patrimônio. Necessidade de pensar em uma política financeira! 

Capítulo 8- Disposições gerais; Traz elementos sobre as deliberações e 

o processo de votação no CONEA, que juntamente com o processo de tiragem 

de delegados vem sendo intensamente levantado pela militância. 

 

 Necessidade e o porquê de alterar o estatuto atual? 

Atualmente a nossa prática não condiz com o estatuto que temos e que esse 

possa respaldar o conjunto da nossa militância em suas tarefas, levando em 

consideração a conjuntura.  Precisamos a atualização do estatuto para 

alavancar a FEAB e fazer com que a nossa política seja também a nossa 

prática já que nosso objetivo é retomar a centralidade do trabalho de base, e 

ter clareza dos nossos espaços de atuação. 

 

Debate: 
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Este processo de reforma estatutária é importante no sentido de fazer a 

discussão em torno de que tipo de entidade queremos, pois embora pareça 

mera burocracia, o debate do Estatuto traz consigo todo um conteúdo sobre o 

formato ideal de organização que queremos. Desta forma é importante que 

discutamos todos os pontos que se referem ao funcionamento da FEAB e 

posteriormente passemos a definir quais os pontos devem ou não constar no 

estatuto, a fim de não construir uma estrutura grande em demasia, impraticável 

e burocratizada. Exemplo: devemos discutir o caráter dos EREA´s e dos 

CONEA´s, mas estes elementos não necessariamente precisam estar no 

Estatuto, cabe-nos avaliar. 

Hoje temos uma estrutura interna “inflada” e “encontrista”, onde os estudantes 

participam dos espaços nacionais, mas tem dificuldade de construir um 

trabalho real no dia a dia das universidades. A estrutura das Coordenações 

Regionais devem ser repensadas a partir das necessidades e do número de 

escolas existentes atualmente em cada estado e região, pensando todas as 

necessidades de criação de novas CR´s ou de junção de CR´s que existem 

atualmente. Da mesma forma devemos pensar a reestruturação e uma possível 

diminuição do número de NTP´s para que estes de fato passem a cumprir seu 

papel. 

Uma das questões importantes de se debater se refere também ao caráter e 

aos objetivos das Coordenações Regionais, temos necessidade de saber qual 

sua real função tanto no trabalho das passadas quanto de outras formas de 

articulação das escolas da regional. 

Quanto aos espaços nacionais, devemos repensar a real necessidade de fazer 

a PS, uma vez que em questão de meses temos três encontros nacionais e nos 

últimos anos a PS tem sido constantemente esvaziada. Devemos avaliar a 

possibilidade de juntar a PS e o Seminário de Construção do CONEA, fazendo 

este espaço no início da gestão, na escola sede do próximo CONEA, a fim de 

contemplar tanto o planejamento nacional do ano da FEAB, quanto os 

elementos da construção do CONEA. Algo extremamente possível de se fazer 

avaliando os conteúdos colocados nestes dois espaços. 

Desmistificar a ideia de que o estatuto burocratiza a federação, pois são os 

militantes que constroem o próprio estatuto. Além de apontar caminhos do 

formato organizativo da entidade, o estatuto controla o registro de toda 

sucessão da federação no cartório, sendo importante para validação legal das 
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instâncias. Necessidade de fazer um debate de forma madura para que 

entendamos os pontos positivos e negativos da estrutura atual e possamos 

evitar que ocorra um retrocesso no CONEA estatutário.  

Neste debate, devemos também entender o que representa a FEAB enquanto 

entidade representativa dos estudantes de agronomia. Trabalhando a 

necessidade de legitimar todas as suas pautas políticas com o conjunto da 

base da Agronomia. Firmar a necessidade de estarmos junto com os 

estudantes, buscando envolver a base nas nossas discussões e não construir 

uma entidade de vanguarda que só dialogue com os estudantes politizados e 

de esquerda. Isso não quer dizer que devemos rebaixar nossas pautas e deixar 

de ter vigor ideológico, mas sim fazer estas coisas disputando de fato a 

consciência dos estudantes e fazendo trabalhos massivos. 

Neste sentido, é importante firmar o caráter dos CA´s e DA´s enquanto 

entidades de base da FEAB. Pois são estes espaços que trabalham as 

questões concretas dos estudantes no dia a dia e tem a possibilidade de estar 

mais próximos da base. Ao mesmo tempo, quando existirem gestões anti 

democráticas e conservadoras que negligenciam a importância de participar 

desta articulação nacional representada pela FEAB, nada impede que os 

estudantes da escola se auto organizarem para participar dos espaços da 

FEAB. O que estes estudantes devem fazer é negar e fazer oposição a gestão 

conservadora e anti democrática dos CA´s, mas não negar a entidade em si. 

A FEAB se caracteriza enquanto uma entidade de massas e não de quadros, 

neste sentido as escolas novas que estão se inserindo pela primeira vez nos 

espaços da FEAB devem ser estimuladas a participarem tanto dos processos 

de discussão e formação quanto de deliberação. Devemos ser contrários a 

concepção de que só os militantes politizados devem opinar sobre os rumos da 

FEAB, pois todos os estudantes de agronomia devem se inserir em nossos 

espaços e opinar sobre os rumos da federação que também é sua. Este é um 

processo pedagógico, democrático e de disputa de consciência. 

No que se refere a estrutura da Coordenação Nacional, avaliamos que um dos 

méritos da FEAB é ter sua estrutura baseada numa CN composta por uma 

única escola. Isso estimula com que os integrantes tranquem o curso e se 

dediquem exclusivamente a federação, tenham uma unidade de grupo e faz 

com que seja condição quase que obrigatória que o militante tenha uma 

história na construção local da FEAB antes de fazer parte da CN. Elementos 
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que não estariam dados caso a CN fosse descentralizada e disputada por 

forças políticas na forma de chapas. Com esta mudança desestruturaríamos 

consideravelmente o papel e a força demonstrada pelas CN´s ao longo da 

história da FEAB. 

Outro tema pertinente se refere a tiragem de delegados. Em primeiro lugar, 

acreditamos ser de extrema importância este procedimento, uma vez que faz 

com que haja o debate na base antes do CONEA. Além disso, um modelo 

“assembleista”, onde todos os presentes no CONEA tem direito a voto, não 

representaria de fato o que é a Federação na vida real e estimularia práticas 

indesejadas, como a de levar o máximo de pessoas possível para o congresso 

somente para ganhar as votações, mesmo que isso não envolvesse nenhum 

processo de politização.  

Contudo, a estrutura que temos hoje dificulta sobremaneira a tiragem de 

delegados nas escolas o que acaba estimulando a fraude. Na realidade atual 

de baixa mobilização e organização do ME nas bases fica difícil reunir em 

assembleia um quórum de 30% da base, por exemplo. Precisamos construir 

saídas para este processo, um dos caminhos poderia ser reduzir o quórum 

mínimo, o que traria a situação para um patamar mais próximo da realidade e 

estimularia as escolas a fazerem suas assembleias e eleições de delegados. 

Além disso, existe a necessidade de exigirmos a entrega dos documentos da 

tiragem dos delegados já no primeiro dia do CONEA, evitando desta forma 

tentativas de fraudes e “tiragem de delegados” no próprio congresso.  

Necessidade de refletir sobre o papel real tanto dos encontros regionais, 

quanto do nosso congresso nacional. Refletindo qual a melhor forma de 

qualificar estes espaços e fazer com que os estudantes que participem deles 

de fato passem a se organizar na FEAB. Um caminho importante é preparar os 

debates com mais qualificação nas próprias escolas e também fazer com que 

os encontros regionais sejam espaços mais primários de formação, seguidos 

de debates mais aprofundados e qualificados no CONEA. 

Em relação ao tempo de realização do CONEA, existe a necessidade de 

avaliar a redução do número de dias, a fim de viabilizar a presença de grande 

parte dos estudantes que muitas vezes não tem possibilidade de estar se 

deslocando tantos dias de sua universidade. 
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Necessidade de pensar duas esferas de formação política no CONEA, uma 

mais voltada para os militantes com mais experiência e outra para os 

estudantes que estão chegando na federação. E também avaliar a 

obrigatoriedade de inserção de algumas pautas nos espaços da FEAB, como 

por exemplo, o debate de gênero.  

Temos também a necessidade de trabalhar questões de comunicação no 

estatuto, visando fazer com que tenhamos êxito tanto nos debates internos 

quanto nas ferramentas de comunicação de massa. Assim como refletir sobre a 

possível criação de um banco de relatorias e documentos de síntese dos 

debates organizativos, pra que estes debates não se percam e possamos 

potencializar de fato os acúmulos históricos da FEAB em momentos de tomada 

de decisão como esta da reformulação do estatuto. 

Buscar fortalecer os instrumentos de informatização da FEAB, no que se refere 

as questões de comunicação e formação, fazendo com que se difunda com 

mais dinamismo este conjunto de informações e conhecimentos. 

Ao mesmo tempo, devemos pensar uma política de finanças que promova 

nossa autonomia financeira e auxilie na estruturação e no dinamismo do 

trabalho das CN´s e CR´s. Este processo deve partir das articulações 

institucionais, mas principalmente das políticas de auto sustentação das 

escolas. Embora não seja levada a cabo na prática, já temos isso previsto em 

nosso estatuto, mas precisamos reatualizar este ponto a fim de fazer com que 

seja possível as escolas estarem contribuindo e fazendo este trabalho de 

levantamento de recursos. 

A ABEEF, embora tenha seu estatuto mais atualizado que o da FEAB (foi 

escrito em 2001), também conta com algumas questões importantes a serem 

reavaliadas em sua estrutura interna, como por exemplo, a questão da tiragem 

de delegados e os temas da comunicação. Também visualizam que o número 

de dias do CBEEF hoje é muito extenso, o que dificulta a presença dos novos 

sujeitos da universidade nos espaços. Além disso, a ABEEF realiza os 

EREEF´s, que são espaços organizativos e deliberativos a nível regional o que 

faz com as regionais possam melhorar seus processos de articulação e 

organização. 

No caso da FEAB, esta estrutura de deliberações regionais poderia trazer 

alguns problemas no sentido de fazer com que as deliberações regionais 
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estejam em contrassenso as deliberações nacionais. O desafio é construir uma 

síntese política da Federação como um todo. 

A ABEEF está formulando um estatuto base que sirva para as escolas que 

ainda não tem diretórios ou centros acadêmicos organizados possam ter uma 

base para sua organização e um vínculo com a ABEEF desde sua fundação.  

Um dos desafios que está colocado também para a FEAB é ir construindo este 

debate ao longo do tempo, ou seja, fomentar a realização de plenárias e 

espaços de formação locais ou regionais ao longo do ano para ir 

amadurecendo este debate e aprofundando o acúmulo das escolas. Temos 

que fazer o esforço para não chegar no CONEA estatutário partindo do zero no 

debate. 

 

Campanhas da FEAB 

Este espaço visa debater e organizar a intervenção da FEAB nas seguintes 

campanhas que construímos e estamos inseridos: Campanha Pela 

Curricularização da Extensão; Campanha Entrar, Permanecer e Transformar a 

Universidade; Campanha Contra o Uso de Agrotóxicos e Pela Vida; Campanha 

por uma Agronomia Libre. 

Campanha pela Curricularização da Extensão 

Abertura de ponto: Régis (CN da FEAB) 

A Campanha surge na gestão da CN de 2011 2012 a partir da necessidade de 

discutirmos nossa formação profissional, pautando os rumos da construção de 

outro modelo pedagógico e disputando a universidade, além desta pauta ser 

entendida como um excelente instrumento de trabalho de base com os 

estudantes de Agronomia, uma vez que a grande maioria destes não se 

sentem contemplados com a formação profissional que tem. 

Como primeiro material de subsídio tivemos o lançamento da primeira cartilha 

no CONEA de Cruz das Almas, sendo que tivemos a construção inicial destes 

debates no final da Gestão da CN da UFSM e início da gestão de Cruz das 

Almas. Contudo visualizamos, que a partir deste período este debate acabou 

perdendo um pouco de sua força junto as escolas na base. 
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Em paralelo a isso visualizávamos a necessidade de construir uma segunda 

etapa teórica que subsidiasse a continuidade da campanha nas escolas, fato 

concretizado pela CN de Crato, ao final de sua gestão. 

 Debate: 

Esta é uma pauta importante na medida em que atua centralmente na disputa 

de projeto de universidade, a extensão universitária historicamente foi uma 

pauta central para o movimento estudantil brasileiro. Além disso, se constitui 

enquanto uma excelente ferramenta de trabalho de base, pois a grande maioria 

dos estudantes não se sentem contemplados pela sua formação profissional e 

almejam uma formação mais dinâmica. 

Existe a necessidade de formar e informar com clareza para os estudantes o 

que de fato significa a extensão universitária e qual seu papel em nossa futura 

atuação profissional, a fim de quebrar estereótipos que são construídos e que 

relegam a extensão a segundo (ou terceiro) plano.  

É importante colocar que o objetivo final da campanha não é simplesmente 

formar profissionais voltados a prática da extensão rural, mas sim usar do 

instrumento da extensão universitária como ferramenta de disputa de projeto 

educacional, ou seja, a extensão universitária é estratégica pra nós porque 

possibilita construir as bases pra um novo modelo pedagógico e neste sentido 

devemos ter clareza de sua concepção. 

Estamos em um momento oportuno para debater a campanha, é importante 

conseguirmos propagandear os materiais, massificar (mesmo que por meios 

digitais) a divulgação das cartilhas e usar destes elementos na disputa dos 

currículos. 

Desde o período de lançamento da campanha até o período atual, a 

necessidade e o cenário de debater a pauta continua muito presente, o que 

representa que ainda há um cenário fértil pra construir esta campanha. Além 

disso, devemos disputar a concepção de extensão universitária que queremos, 

buscando combater a visão difusionista de extensão e pautando uma extensão 

voltada a agricultura familiar e camponesa e para as camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

Uma das estratégias de desenvolvimento da campanha deve ser a partir da 

formulação de pequenos textos que trabalhem questões específicas 
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relacionadas ao tema da extensão, como a agroecologia, o ensino “aulista”, os 

problemas da iniciação científica hoje, a necessidade da universidade sair da 

“bolha” e entender os problemas colocados na comunidade local, etc. Esta 

estratégia visa fazer com que hajam materiais acessíveis e menos densos para 

que os estudantes de fato tenham acesso ao conteúdo, o que cumpriria um 

papel diferente do papel desempenhado pelas cartilhas. 

Pensar a produção de materiais com os egressos da FEAB, abordando a 

importância da FEAB na sua formação profissional.  

Ao mesmo tempo, devemos buscar a produção na forma de cartazes e 

materiais agitativos de internet para propagandear a campanha e fazer com 

que mais pessoas tomem conhecimento de nossa pauta. 

Buscar a articulação com a UNE no debate da campanha, buscando expandir 

esta pauta com outras entidades estudantis e para além dos limites da FEAB. 

Incentivar as escolas a organizarem espaços de discussão e debate nas 

escolas debatendo o tema da formação profissional sob o viés da extensão 

universitária. 

Identificar possíveis entidades parceiras para fazer visitas técnicas, forçando 

com que os estudantes saiam das universidades e conheçam a realidade 

prática da agricultura, aplicando seus conhecimentos na realidade. 

O desafio central colocado, neste momento, é fazer com que a campanha volte 

a existir na vida real das universidades, neste sentido é importante que as 

escolas façam o esforço para produzir atividades concretas nas escolas. 

 

Campanha Entrar, Permanecer e Transformar a Universidade 

Abertura de ponto: Felipe (CN da FEAB) 

No último CONEA pudemos detectar uma grande presença do tema da 

assistência estudantil em nossos debates, o que caracterizou que este tema é 

uma necessidade fundamental em nossa realidade política atual. Este fato 

representa a atual conjuntura da universidade, em que houve a expansão do 

acesso e das vagas no ensino superior, mas sem a mesma proporção de 

garantia da permanência destes estudantes. 
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Ao mesmo tempo, o sujeito que passa a compor esta universidade se altera 

consideravelmente, sendo que hoje os filhos da classe trabalhadora passam a 

acessar a universidade, assim como as políticas de cotas possibilitaram que 

negros e negras, indígenas, portadores de necessidades especiais e outros 

públicos historicamente excluídas da universidade passassem a ingressar, 

trazendo novas demandas para as universidades brasileiras. 

Por outro lado, entendemos que o momento é de garantir acesso, 

permanência, mas também criar as condições de transformação da 

universidade a partir do afloramento destas contradições. Ou seja, o que 

queremos não é simplesmente possibilitar que os pobres entrem na 

universidade, concluam seus cursos e trabalhem para o capital, mas queremos 

sim explorar estas contradições e estas novas demandas presentes na 

universidade para transformá-la e construir uma verdadeira reforma 

universitária. 

Debate: 

Esta pauta é central hoje no cenário do movimento estudantil brasileiro, pois a 

partir deste cenário de expansão das universidades e mudança do sujeito que 

compõem as IFES´s hoje, se coloca esta nova necessidade de permanência. 

Além disso, esta é uma pauta com grande capacidade de promover uma 

aproximação das entidades estudantis com os estudantes, a partir de suas 

necessidades básicas. 

Outro desafio que se coloca é discutir e pautar uma nova concepção de 

assistência estudantil, que trabalhe, para além das questões básicas de 

permanência como moradia alimentação e transporte, também questões 

referentes a formação profissional, saúde, de lazer e acesso à cultura, políticas 

específicas de gênero, em especial para as mulheres mães. Assim como se faz 

importante refletir que assistência estudantil em cada universidade tem suas 

especificidades, pois as diferenças sociais e econômicas das diferentes regiões 

brasileiras são significativas.  

A questão das cotas passa a ser central, uma vez que altera profundamente a 

caracterização do sujeito que compõem a universidade e constrói novas 

demandas pra universidade; 
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Outro tema importante para a FEAB debater neste cenário se refere a luta por 

assistência estudantil para os estudantes do PRONERA. 

Um dos desafios nossos é colocar as pautas especificas da agronomia para 

dentro da campanha, por exemplo, o acesso ao material pedagógico, a questão 

de políticas de permanência, além de coisas mais especificas. 

Para além de construir a campanha junto com as demais entidades que fazem 

parte do Grupo de Trabalho (GT), é importante que a FEAB produza 

formulações e materiais específicos trabalhando as pautas específicas do 

nosso curso e servindo como instrumento de potencialização real da campanha 

junto a nossa base. 

Outro tema importante que surge se refere a importância de pautar o fim das 

políticas de assistência estudantil precarizadas, como por exemplo, as bolsas 

trabalho, que colocam os estudantes numa condição de intensos trabalhos, 

que, na maioria das vezes, não tem vinculação nenhuma com sua formação 

profissional. 

O tema do transporte também se faz muito importante, na medida em que, na 

Agronomia, em geral, temos a necessidade de grandes deslocamentos para 

acompanhar as aulas práticas e também os estudantes de Agronomia são um 

dos reféns do caos que é o transporte público nas grandes cidades. 

Também se faz importante identificar os diferentes perfis de estudantes sujeitos 

das diferentes políticas públicas de expansão do ensino, como o REUNI, o 

PROUNI e o FIES, criando mecanismos de trabalho específico com os 

diferentes sujeitos. Além disso, a campanha vem muito a acrescentar nas 

novas universidades, frutos do REUNI, uma vez que nestas universidades as 

condições de assistência são ainda mais precarizadas, sendo que os 

estudantes muitas vezes não contam sequer com as políticas básicas de 

auxílio, como moradia, alimentação e transporte. 

Ao fazer esta análise, nos cabe também refletir, de maneira crítica, em relação 

ao caráter destas políticas que expandem o ensino superior, mas ao mesmo 

tempo fortalecem a educação privada, como o PROUNI e o FIES. 
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Campanha Contra os Agrotóxicos e Pela Vida 

Abertura de ponto: Kenedy (CN da FEAB) 

A campanha surge em 2011 numa profunda articulação com diversas 

entidades do movimento ambiental brasileiro e visa denunciar o uso excessivo 

dos agrotóxicos, atrelado ao modelo do agronegócio, ao mesmo tempo em que 

visa apontar a agroecologia como caminho de superação deste cenário. 

Do ponto de vista organizativo, a campanha conta, além de seus comitês 

nacional, estaduais e municipais, com uma coordenação nacional (composta 

por todas as entidades que fazem parte da campanha), por um comitê 

operativo (uma estrutura reduzida de caráter operacional) e a secretaria 

operativa, composta pelo MPA e MST. 

Como eixos transversais da campanha temos: o banimento dos banidos, o fim 

das pulverizações aéreas e o fim da isenção de impostos na compra de 

agrotóxicos. Nesta segunda etapa da campanha surgem os temas da 

qualidade das águas e da alimentação como eixos transversais. 

Os principais públicos alvos são as populações urbanas e o público escolas 

(crianças). E o comitê operativo passa a ser dividido em algumas temáticas, 

como o movimento popular, sindical e estudantil, a área da pesquisa e a área 

jurídica. 

Tivemos a produção de duas edições do filme O Veneno Está na Mesa, sendo 

que o primeiro deles focava a denúncia do modelo do agronegócio e o segundo 

visa apontar a agroecologia enquanto saída desta problemática.  

Houve algumas vitórias como a produção de dossiês sobre o uso abusivo de 

agrotóxicos junto com a ABRASCO, a constituição da frente parlamentar pela 

agroecologia e a ampla articulação da campanha a nível nacional, junto com a 

inserção de inúmeras organizações a campanha e a considerável 

conscientização das camadas médias da população urbana. Mas ao mesmo 

tempo, tivemos a ampliação do uso de agrotóxicos e a flexibilização de 

inúmeros mecanismos de liberação e ampliação do consumo dos 

agroquímicos, ao mesmo tempo em que a tecnologia dos transgênicos também 

ampliou. 
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Como questão conjuntural, com a crise internacional do capitalismo há o 

estimulo ao consumo dos agrotóxicos por parte dos países periféricos, negócio 

este que representa no Brasil mais de 9 bilhões de dólares ao ano. 

O desafio colocado no momento se refere a necessidade de voltarmos a 

articular com força os comitês locais da campanha, uma vez que no último 

período este debate esteve menos articulado. 

Debate: 

Desafio de produzir materiais e metodologias específicas da FEAB que 

dialogue com os estudantes de agronomia, assim como construir a disputa 

cotidiana de concepção dentro dos cursos, seja na sala de aula ou em outros 

espaços, apresentando as alternativas de contraponto ao modelo hegemônico. 

A campanha representa uma oportunidade de se colocar o debate de 

interdisciplinaridade, no sentido de debater com áreas como a saúde e meio 

ambiente sobre os efeitos e alternativas sobre o uso de agrotóxicos e auxiliar 

na formação profissional de ambas áreas. 

Para além de buscar atingir os estudantes, também devemos buscar a 

articulação com os demais movimentos sociais e entidades e fazer com que 

este debate chegue até os agricultores familiares no sentido de produzir 

orientações técnicas para este sujeito que é o principal alvo das áreas de 

conflito em torno do uso de agrotóxicos. 

Como a campanha passou por um processo de relativa desarticulação no 

último período, sendo que a última reunião da coordenação nacional havia sido 

ainda no primeiro semestre de 2013 e atualmente a maioria dos comitês 

estaduais estão desarticulados. Por isso precisamos fazer com que esta 

informação chegue até os grupos de FEAB, incentivando desta forma os 

estudantes de agronomia a compor e fortalecer os comitês locais, pensando 

também outras estratégias de difusão da pauta, como por exemplo, explorar ao 

máximo a exibição da segunda edição do filme e dos dossiês da ABRASCO. 
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Campanha Agronomia Libre 

Abertura de ponto – Maiko (NTP de Gênero e Sexualidade) 

Temos o desafio de dar continuidade a campanha lançada pela gestão de 

Pelotas no NTP de Gênero e Sexualidade. Esta pauta dialoga muito com uma 

necessidade urgente que temos nos cursos de agronomia, no sentido de 

combater o machismo e a homofobia neste ambiente tão conservador e arcaico 

que são os cursos de agronomia.  

Contribui para o agravamento deste cenário o fato de que nos últimos anos o 

número de mulheres, homossexuais, bissexuais e transexuais nos cursos de 

agronomia aumentou consideravelmente. Os desafios colocados visam a 

combater tanto a violência física, quanto psicológica a que são acometidos 

estes atores no seu cotidiano.  

Além dos materiais impressos, estamos com a difusão de materiais digitais. 

Também temos o desafio de produzir materiais mais enxutos, que de fato 

cheguem até os estudantes de agronomia, pois um dos desafios centrais é a 

conscientização da base em torno da pauta. Uma das dificuldades que 

estamos detectando é dificuldade desta pauta dialogar com os estudantes, 

desta forma temos o desafio de pensar meios de comunicação que sejam 

menos “agressivos” e busquem dialogar mais com pessoas que não tem 

contato com estes debates e muitas vezes carregam valores homofóbicos e 

transfóbicos junto de si. 

No âmbito geral, temos o desafio de estar pautando o fim das opressões e a 

criminalização da homofobia e da transfobia. Além disso, devemos pautar 

também a conquista de direitos por parte deste público, articulando o combate 

as opressões com o avanço de direitos do público LGBT. 

Debate: 

A cartilha lançada pelo NTP de Pelotas é muito qualificada e tem um caráter de 

enfrentamento e combatividade muito grande, contudo o diálogo com os 

estudantes em torno desta pauta está sendo muito dificultoso. O desafio 

colocado agora é pensar estratégias que avancem nesta capacidade de 

diálogo, trabalhando com diferentes formas e recursos de comunicação como 

áudio visuais que trabalham de forma pedagógica a questão. Temos o desafio 
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de quebrar as barreiras iniciais e conseguir dialogar amplamente e pautar o 

debate. 

Este desafio colocado dialoga com duas esferas: os temas da comunicação, 

onde devemos pensar estratégias eficientes que façam as informações 

chegarem até os estudantes, ao mesmo tempo em que se coloca o desafio da 

formação da militância na temática permanece atual. Neste sentido, cabe ao 

NTP de gênero e sexualidade buscar a confecção de materiais que sirvam de 

subsídio para a formação da militância da executiva. 

Mesmo que a passos lentos, o debate tem avançado na FEAB, além das ações 

do NTP de Gênero e Sexualidade, tivemos no último ano a formulação de uma 

cartilha de textos do coletivo auto organizado FEAB de Fruta. 

O NTP está trabalhando a ideia da produção de um vídeo institucional que 

procure dialogar, com uma linguagem didática e de forma massiva com as 

pessoas. Ao mesmo tempo, estarão buscando incentivar as ações da FEAB de 

Fruta.  

Precisamos elaborar diferentes didáticas para trabalhar com os diversos 

públicos que necessitam várias linguagens distintas para assimilar e 

compreender esta temática.  

 

Encaminhamentos 

Abertura de ponto Artur Poffo (CN da FEAB)  

Nesse espaço temos o objetivo de fechar o planejamento da Federação para o 

próximo período de um ano.  Para isso iremos ler as deliberações do 57º 

CONEA para que possamos tirar alguns encaminhamentos e sistematizar 

todos os pontos debatidos durante a PS.  

Leitura das Deliberações: 

Encaminhamentos: 

1 – CONJUNTURA 
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A FEAB deve emitir opinião a respeito dos conflitos que ocorrem entre Israel e 

Palestina, denunciando os ataques militares de Israel ao território palestino e 

também denunciando também a manipulação da mídia para justificar o 

genocídio que vem ocorrendo com o povo Palestino.  

2 - AGROECOLOGIA 

Os militantes da FEAB devem se inserir ativamente na construção do CBA, 

influenciando politicamente na sua organização.  

A CN deve emitir uma circular de orientação para seus militantes a respeito do 

ENGA. 

A FEAB deve planejar e discutir suas ações na CAMPANHA PERMANENTE 

CONTRA OS AGROTÓXICOS E PELA VIDA.  Sendo que agora a FEAB passa 

a se inserir no comitê operativo na Campanha, tendo responsabilidades 

maiores a partir disso.  

3 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

O NTP de Ciência e Tecnologia está fazendo um resgate histórico sobre os 

CBICCA´s, coletando opiniões sobre as circunstâncias em que o CBICCA foi 

extinto pela Federação e avaliar um possível retorno do evento para 

aproximação dos estudantes “academicistas”.  

O NTP também está se inserindo na construção V ENCONTRO DE INCIAÇÃO 

CIENTÍFICA E PÓS GRADUAÇÃO da Embrapa Clima Temperado.  

ABEEF está articulando a criação de uma revista científica para publicação de 

artigos relacionados às temáticas de discussão da Federação. Avalia-se como 

importante essa revista para a disputa da ciência também.  A FEAB deve se 

inserir e conjunto com a ABEEF neste processo. 
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4 - FINANÇAS E COMUNICAÇÃO 

Todos os NTPs devem escrever uma breve apresentação sobre do NTP para 

que a CN possa colocar no blog da FEAB.  Os NTP´s também devem produzir 

no mínimo bimestralmente um informativo sobre as atividades desenvolvidas 

pelo NTP também para o blog.  

Orienta-se aos NTP´s  que escrevam  mais para que se possa alimentar o blog 

com uma frequência maior e assim torná-lo mais atrativo para os estudantes 

que tem seu primeiro contato com a executiva através do Blog. 

 A CN deve criar uma nova aba no blog da FEAB para que se possa expor 

trabalhos acadêmicos que disputem a ciência nas áreas que contemplam o 

debate da federação.   

 A CN também deve criar uma aba no blog para que se coloquem materiais 

básicos como textos, cartilhas, vídeos para que os estudantes que estão tendo 

um primeiro contato com a federação possam ter um material básico para se 

inserirem nos debates da Federação.   

 A CN fará um jornal mural com frequência trimestral para exposição nos 

Diretórios e Centros Acadêmicos para informar os estudantes em geral sobre 

as atividades da Federação. 

 A CN fará informativos com frequência aproximadamente quinzenal sobre as 

atividades da própria CN. 

 A CN confeccionará uma revista da FEAB para trabalhar textos que sejam de 

militantes e também de intelectuais trabalhando temáticas como gênero, 

juventude, questão agrária e outras que envolvam a federação.  A publicação 

da primeira edição está prevista para final de novembro.  
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Os militantes da FEAB que acompanharam quaisquer espaços relacionados 

com a federação devem formular um relato para que possa ser compartilhado 

com a Federação no blog e no grupo do facebook.  

5 - EDUCAÇÃO 

 A FEAB deve avaliar os currículos dos cursos de agronomia de todo o Brasil 

para que se tenha uma base para discuti-los. 

A FEAB irá se inserir no GT de Assistência Estudantil da UNE e construir a 

campanha “ENTRAR PERMANECER E TRANSFORMAR A UNIVERSIDADE”. 

A FEAB deve se aproximar dos sindicatos da área da educação, pois a maioria 

das nossas lutas pela mudança da estrutura da universidade são transversais.  

6 - GÊNERO E SEXUALIDADE 

Visualiza-se que há necessidade de formação sobre Gênero na Federação, 

mas essa formação não será possível somente com um curso.  

A discussão a cerca da construção de um Curso de Combate as Opressões se 

inicia quando ocorreu o primeiro curso de formação feminista em Diamantina.  

Avalia-se que esse curso não trouxe o recorte de Raça e Sexualidade, por isso 

se faz a leitura que há necessidade de construir um novo curso contemplando 

esses recortes.   

O processo de construção do curso feminista de Diamantina durou 2 anos e foi 

realizado de forma muito boa pela escola.  Porém houve dificuldades para 

garantir a representatividade das escolas e houve pouco acúmulo político para 

dentro da federação.  

Incialmente no CONEA haviam algumas escolas interessadas em construir o “I 

Curso de combate as Opressões nas Agrárias” , porém nenhuma dessas 
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escolas esteve presente na PS e também não manifestaram mais interesse por 

outros meios.  

Antes da construção do curso, independente de ser um curso de Formação 

Feminista ou um Curso de Combate as Opressões há necessidade de definir 

uma política com objetivos claros para o curso que garantam o acúmulo para 

dentro da federação.  

O curso deverá ter um caráter massivo, ter em torno de 50-60 pessoas 

presentes para contemplar verdadeiramente a federação, para que esse 

debate também possa ser capilarizado para todas as escolas.  

Ainda não há clareza se o curso será de caráter regional e ocorrerá um em 

cada região do país ou se haverá um único curso de caráter nacional. Também 

não há clareza ainda de qual seria a duração do curso. Um curso de uma 

semana proporcionaria uma formação aprofundada aos participantes, porém há 

maiores dificuldades para sua construção e também maiores dificuldades para 

participação dos militantes. Já um curso mais curto não proporcionaria uma 

formação tão aprofundada, mas facilitaria a construção e também participação 

dos militantes.  

Uma dificuldade que se coloca para a construção do curso é de que o 

calendário encontra-se cheio de eventos nesse momento, teremos Congresso 

da UNE em janeiro, EIVs durante janeiro e fevereiro e isso gera dificuldades 

concretas para a construção do evento. Devemos criar condições materiais 

para a construção do curso.  

A escola de Curitiba mesmo sendo sede do NTP de Gênero não se 

disponibiliza para ser a Comissão Organizadora devido aos desgastes recentes 

que ocorreram na construção do CONEA.   
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O NTP de Gênero irá realizar uma campanha para a primeira semana de 

março em função do dia da Mulher, essa campanha inclui mobilização em 

todas as escolas.  

Há necessidade de fomentar e suprir o debate de gênero através de textos, 

pois hoje temos poucos quadros dentro da federação que dominam o debate 

da questão de gênero. Além disso, os textos permitem um acúmulo para toda 

federação sem gerar desgastes políticos e financeiros.  

O debate de gênero deve clarear conceito e concepção de gênero, sexo, 

patriarcado, concepção de qual movimento de gênero ocorre dentro da FEAB, 

pois apesar de serem questões básicas para o debate de gênero muitos 

militantes dentro da federação não tem clareza sobre esses conceitos.  

ABEEF- A escola de Brasília irá construir um Curso de Formação Feminista no 

segundo semestre de 2015. 

A CN e o NTP de Gênero devem acumular e produzir material sobre a 

concepção do debate de gênero e sexualidade, através de textos pequenos, 

além de vídeos, com o intuito para conseguir unificar o debate.  

O NTP de gênero irá criar um calendário com as datas mais centrais baseada 

em calendários de outras organizações, tirando uma data por mês para realiza 

debate nas escolas. 

A FEAB deve pautar politicas especificas de permanências das mulheres e dos 

LGBTs nas universidades.  

7 – JUVENTUDE, CULTURA, VALORES, RAÇA E ETNIA. 

Deliberações do CONEA contempladas. 

8 - MOVIMENTO ESTUDANTIL GERAL 
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Vários pontos foram contemplados pelos encaminhamentos das campanhas.  

Quanto a presença da FEAB nos congressos da UNE, nas últimas edições não 

havia material para chamar a base para participar dos congressos e aproxima-

los da UNE. Devemos trabalhar esta questão nas próximas oportunidades. 

Os congressos da UNE devem ser vistos como um momento importante, pois 

há uma janela para fazer contato com os estudantes que ainda não estão 

organizados na FEAB e que participam dos congressos da UNE. Além de 

construir uma intervenção organizada e pautar os rumos da entidade. 

9 - MOVIMENTO ESTUDANTIL DA AGRONOMIA 

Vários pontos contemplados pelo debate das campanhas e no debate de ME 

agro. 

Deve ser tirar uma metodologia, uma linha inicial para o debate do estatuto que 

será deliberado na PNEB. Essa metodologia será discutida inicialmente no 

seminário de construção do CONEA. 

9 – MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES 

Até o momento só há 7 EIV´S confirmados em todo o Brasil. Dialogar com as 

escolas e incentivar os militantes da FEAB para participarem. E também há 

necessidade de aumentar a participação dos acadêmicos das áreas das 

agrárias nos EIVs.  

A CN deve elaborar uma circular de orientação incentivando os militantes da 

FEAB a participarem no acampamento da juventude da Via Campesina nos 

dias 20 a 23 de novembro em Palmeiras das Missões.  A FEAB deve planejar 

como será a sua intervenção nesse acampamento.  
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A FEAB deve fazer reuniões dentro de outros espaços que os militantes 

participam, como CBA, ENA, ENGA, etc... 

10 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Não houve uma escola que tenha assumido o NTP de RI durante a PS, sendo 

que o NTP ficou vago.   

O NTP tem uma importância central, devido aos vários fatores da conjuntura 

internacional que afetam a conjuntura brasileira. Porém não ocorre valorização 

da temática dentro da FEAB.  

O NTP não deve ficar a cargo de escolas do sul somente pela proximidade 

física, pois a aproximação não ocorre somente pela integração física, a 

aproximação deve ocorrer através do debate e a formulação a cerca das 

questões internacionais.  

Todo militante deve contribuir com o debate de relações internacionais 

contribuindo com textos e relatos. 

O ano de 2014 foi escolhido pela ONU como o Ano Internacional da Agricultura 

Familiar – porém a FEAB não está explorando a temática como deveria. A 

FEAB deve participar de alguma atividade relacionada a temática que ainda 

ocorrer esse ano e também emitir opinião sobre o tema.  

11 – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O tema da formação profissional dialoga profundamente com a campanha pela 

curricularização da extensão.  

A FEAB deve aprofundar suas relações com as entidades representativas dos 

engenheiros agrônomos. Cada escola deve conversar na sua região para se 

aproximar do SENGE, CREA e outras entidades representativas. 
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A FEAB deve debater melhor a questão das Empresas Junior, PET e 

Escritórios modelos para que se chegue a um consenso dentro da federação a 

cerca da temática.  

SUCESSÃO 

A escola de Campos dos Goytacazes assume a Coordenação Regional 3. 

Quanto as outras instâncias, houve diálogo com algumas escolas para 

assumirem os espaços vagos, mas como não houve disponibilidade achamos 

importante não construir uma sucessão fictícia, ou seja, em não havendo 

disposição das escolas tocarem um trabalho real é importante que a instância 

fique vazia, inclusive para evidenciar, em ano de reforma estatutária, quais são 

nossas debilidades organizativas. 

Encaminhamentos gerais: 

Campanha de Extensão: 

Formular pequenos textos que trabalhem questões específicas relacionadas ao 

tema da extensão, como a agroecologia, o ensino “aulista”, etc. 

Pensar a produção de materiais com os egressos da FEAB, abordando a 

importância da FEAB na sua formação profissional.  

Buscar a produção na forma de cartazes e materiais agitativos de internet para 

propagandear a campanha e fazer com que mais pessoas tomem 

conhecimento de nossa pauta. 

Buscar a articulação com a UNE no debate da campanha, buscando expandir 

esta pauta com outras entidades estudantis e para além dos limites da FEAB. 

Campanha de Assistência Estudantil: 

Para além de construir a campanha junto com as demais entidades que fazem 

parte do Grupo de Trabalho (GT), é importante que a FEAB produza 

formulações e materiais específicos trabalhando as pautas específicas do 
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nosso curso e servindo como instrumento de potencialização real da campanha 

junto a nossa base. 

Campanha dos Agrotóxicos: 

Compor e fortalecer os comitês locais da campanha e produzir materiais e 

metodologias específicas da FEAB que dialogue com os estudantes de 

agronomia, assim como construir a disputa cotidiana de concepção dentro dos 

cursos, seja na sala de aula ou em outros espaços, apresentando as 

alternativas de contraponto ao modelo hegemônico. 

Campanha Agronomia Libre: 

A cartilha lançada pelo NTP de Pelotas é muito qualificada e tem um caráter de 

enfrentamento e combatividade muito grande, contudo o diálogo com os 

estudantes em torno desta pauta está sendo muito dificultoso. O desafio 

colocado agora é pensar estratégias que avancem nesta capacidade de 

diálogo, trabalhando com diferentes formas e recursos de comunicação como 

áudio visuais que trabalham de forma pedagógica a questão. Temos o desafio 

de quebrar as barreiras iniciais e conseguir dialogar amplamente e pautar o 

debate. 

Precisamos elaborar diferentes didáticas para trabalhar com os diversos 

públicos que necessitam várias linguagens distintas para assimilar e 

compreender esta temática.  

 

 

E A FEAB É... DE LUTA 

SOU ESTUDANTES DE AGRONOMIA, SOU FEAB! 


