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Comissão Organizadora do 58° CONEA-Florianópolis 
“Sou estudante de Agronomia, Sou FEAB!” 

 

RELATORIA DO SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO 58° CONEA- 

UFSC FLORIANÓPOLIS (07 a 09 de novembro de 2014) 

Escolas presentes: 

Escola sede CO 58º CONEA - FEAB Florianópolis 

Coordenação Nacional – FEAB Santa Maria 

Coordenação Regional I – FEAB Cerro Largo 

Coordenação Regional II – FEAB Curitiba 

Coordenação Regional V - FEAB Fortaleza 

Coordenação Regional VII - FEAB Jaboticabal  

NTP Ciência & Tecnologia - FEAB Lages 

NTP Movimentos Sociais - FEAB Erechim 

FEAB Dois Vizinhos 

FEAB Seropédica (Rural do RJ) 

 

Apresentação e Repasse das escolas. 

UFRRJ- Retomando as atividades após o EREA, hoje o grupo está com 11 pessoas 

construindo organicamente. Infelizmente não foi possível a participação nos últimos 

CONEAS devido ao calendário acadêmico da universidade.  Estavam no centro 

acadêmico, mas no último processo eleitoral perderam a direção da entidade, estão em 



período de planejamento da escola para retomar as atividades com folego dentro da 

federação. 

JABOTICABAL E BOTUCATU*- Estão construindo o diretório acadêmico. O 

grande enfrentamento que se apresenta hoje é a mercantilização do ensino, o projeto 

neoliberal da universidade. O movimento estudantil derruba o PINESP e consegue 

implementar de fato as cotas. No momento passam por grandes lutas contra o arrocho 

salarial dos professores das UNESP – realizado a ocupação da reitoria, desencadeando 

várias ocupações nessas universidades.  (Mais de 200 estudantes que estão afastados por 

medidas administrativas punitivas). Nesse próximo ano será aplicada a dinâmica do 

ensino a distância, gerando paralisações por parte dos alunos nessa última semana. 

Conjuntura favorável ao período de reorganização do movimento estudantil geral. 

UFPR- CURITIBA- CO do último CONEA, a avaliação que a escola fez no último 

período foi de voltar-se para a realização da formação do grupo e do trabalho de base 

interno da escola. Realizaram um planejamento interno para cumprir com as demandas 

da CR2 E do NTP de Gênero e sexualidade. Visualizaram que precisam acumular nos 

demais assuntos que permeia a discussão do movimento estudantil, logo tiraram como 

tarefa local, reuniões de formação e de encaminhamentos. Realizou-se passadas para 

acompanhar as escolas de Dois Vizinhos e Palmas, que ficam no sudoeste do Estado do 

Paraná, devido a localização geográfica e as prioridades da regional. Estiveram 

acompanhando no movimento estudantil geral a greve dos técnicos e a luta contra a 

EBSERH, estão em processo eleitoral do centro acadêmico e se inserindo nessa disputa. 

DOIS VIZINHOS- Escola nova, se inserindo através do EREA em Cerro Largo, 

desencadeando uma vontade pela militância, tem-se um grupo atualmente orgânico de 5 

pessoas, com necessidade de formação interna do grupo em torno do movimento 

estudantil. Primeira executiva a se inserir no campus local. Estão realizando reuniões 

periódicas para dar vida orgânica e esclarecer as dúvidas internas.  

EREXIM- As atividades estão girando em torno do NTP de Movimentos Sociais e a 

Semana Acadêmica do curso de Agronomia. Estão com lutas internas, na questão do 

acesso ao campus, transporte, colegiado do curso, campus experimental etc.  

CERRO LARGO- No último ano esteve com a CO do EREA Sul e desde o último 

CONEA, está construindo o NTP de Ciência e Tecnologia junto a escola de Lages (SC), 



enquanto coordenação regional estiveram fazendo passada nas escolas da UNIJUI, 

SETREM, UFRGS e contribuíram na semana acadêmica do curso da UNIJUI e na 

SETREM no processo eleitoral do CA. Atualmente seguem firme na construção do 

Grupo de Agroecologia local. Construíram a Semana Acadêmica do Curso, além do 

Curso Como funciona a Sociedade I, estão na comissão eleitoral da eleição direta da 

reitoria com representação da FEAB. Estiveram presentes em todos os espaços da 

FEAB no último período. 

FORTALEZA- Grupo de 22 pessoas que constroem o centro acadêmico, que teve a 

disputa eleitoral com 4 chapas para a entidade, estão construindo uma jornada de lutas 

reivindicando questões pendentes do dia a dia dos e das estudantes. A aproximação com 

o CA vem no objetivo de trabalhar a base local, estão na CR 5 pelo segundo ano 

consecutivo, tem como tarefa a reaproximação com as escolas de Agronomia do Piauí e 

fortalecendo a FEAB Paraíba, que será CO do ERA nordeste, onde o seminário de 

construção desse ocorreu na última semana. Na tarefa do NTP de Juventude, realizaram 

um planejamento, com o objetivo de acumular em torno de todos os temas que abarcam 

este NTP, estão com o comprometimento de no final da gestão apresentar um livreto de 

acumulo para a federação. Constroem o grupo de permacultura da universidade aliando 

a teoria e a pratica agroecológica. 

FLORIPA - Voltando do CONEA foram para o ENE, encontro que abarcou varias 

categorias e organização ligadas a educação, que debateu a privatização e expansão do 

projeto neoliberal para a educação. Reuniram-se com mais 9 executivas presentes nesse 

encontro discorrendo a respeito da reorganização do FENEX. A FEAB Florianópolis 

assumiu a construção do FENEX, que reforçou o movimento estudantil geral da UFSC. 

Estão juntos na construção da greve dos técnicos e na luta contra EBSERH, que esteve 

em pauta no conselho universitário. Estão inseridos no GEPA, na tentativa de politizar a 

agroecologia nos debates locais. Sobre a CO do CONEA estão em dialogo com os 

demais cursos do CCA e os departamentos e coordenações de cursos locais. O atual 

período é de chamamento das e dos estudantes para a participação na construção do 

CONEA. A reitoria já se mostrou aberta a construção desse evento, já o centro 

acadêmico do curso não se mostrou aberto a construção. Realizou-se uma assembleia 

para saber qual a opinião dos estudantes no que tange a realização do congresso, onde 

70% dos estudantes se colocaram favoráveis a realização desse evento, mesmo assim o 

CAAgro se colocou contrário a esta construção. Estão na construção do EIV, 



juntamente com os movimentos sociais do Estado. Realizaram o Seminário Estadual da 

Juventude do MST. A escola segue participando das reuniões com a VIA CAMPESINA 

do estado e demais eventos relacionados aos movimentos sociais na região Sul. 

LAGES- Com dificuldades na formação do grupo, estão com 15 membros, que estão se 

reunindo semanalmente em torno das pautas do NTP de ciência e tecnologia. Estão no 

centro acadêmico, que esta em processo eleitoral, onde ocorrerá a disputa com a direita. 

Estão articulando uma atividade de discussão sobre a biossegurança. 

COORDENAÇÃO NACIONAL- Saindo do CONEA, passaram por um período de 

organização pessoal e política. Após este, foi realizado um seminário de planejamento 

da Coordenação Nacional. Entendem ser essencial a questão da comunicação e das 

formulações para o contato direto com as escolas e com a nossa base estudantil. 

Realizaram-se algumas passadas até o período da PS, instância essa que teve como 

objetivo tirar algumas linhas políticas para o próximo período. Acompanharam o 

seminário de construção do ERA do nordeste. Estão organizando uma articulação para o 

Acampamento da Via campesina. A CN atualmente segue trabalhando em 3 frentes: 

voltar a crescer; dialogar com os movimentos sociais; e formação e formulação. No 

primeiro ponto a CN conseguiu até o momento passar em quase 40 universidades onde 

estão apresentando as primeiras contribuições sobre estas formulações no que tange a 

assistência estudantil e, até o inicio do próximo período estarão apresentando uma 

formulação sobre a formação profissional. 

Análise de Conjuntura 

Arnaldo (Educador popular do 13 de maio) 

„ Analisar a conjuntura visando entender a realidade é elemento fundamental para 

tornar visualizar a melhor maneira de como intervir na sociedade. Uma boa leitura da 

conjuntura é possível quando estamos inseridos nas massas, acompanhando a 

organização e mobilização da classe trabalhadora. 

Espera-se para o próximo período, como de costume, uma nova crise cíclica e 

periódica do capital. De qualquer forma, analisar a conjuntura deve significar não se 

ater apenas a aparência dos fatos. É preciso detectar a essência do fenômeno, para que 

seja possível atuar diretamente na causa dos problemas caso contrário, estaremos 



perdendo tempo e energia necessária para as reais transformações que exigem nossa 

sociedade hoje. 

A lógica do capital (respeitando as variadas particularidades) se mantém a 

mesma. É desta forma que teorias como as de Marx, e seus escritos como “O capital” o 

“O manifesto comunista” ainda são tradicionalmente abordados para discutir a lógica do 

sistema capitalista a necessidade de organização da classe trabalhadora para superar as 

contradições do capital.  

Frente à conjuntura internacional, se coloca em perspectiva um estacionamento 

no crescimento econômico dos chamados BRICS (Brasil; Rússia; Índia; China; África 

do Sul), onde a estratégia se encontra na redução da participação do Estado reduzindo 

os gastos públicos através redução de emprego, redução de gastos públicos para o setor 

trabalhista e redução das políticas voltadas para os trabalhadores. 

No Brasil, as medidas do governo atual seguem na lógica de seus antecessores: 

Dar continuidade em um projeto de “desenvolvimento econômico” do país. Dos últimos 

três anos para cá, as iniciativas para manter a economia girando tem se dado no, 

aumento de crédito, redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) sendo 

estes, totalmente limitados, não permitindo que todos possam ter acesso a estas 

medidas. 

Entender a correlação de forças nestes momentos é fundamental, pois 

precisamos estar atentos de como os trabalhadores estão organizados para que seja 

possível se defenderem dos ataques do capital, materializada na redução dos direitos 

trabalhistas. Esta análise, também vale para o Movimento Estudantil (ME). É preciso 

reconhecer os atores envolvidos nesta rotatividade econômica, nas universidades, no 

Brasil e no mundo. 

Aos céticos quanto à compreensão de “pra quem o governo Dilma governa”, o 

compromisso de seu programa se mostra ainda mais evidentes logo após a vitória de 

Dilma Rousseff nas eleições presidenciais de 2014: Um mercado confiante a política do 

governo federal, totalmente diferente do cenário colocado no início das eleições. 

Temos hoje no Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) um presidente 

dedicado a política do agronegócio. A política agrária que vem sendo implementada 



pelo INCRA, órgão do governo responsável pelas políticas agrárias, vem tratando desde 

2012 da regularização de todas as propriedades de terra na região da Amazônia.  

Na política trabalhista vivenciamos a desregulamentação das leis de trabalho. O 

sindicato dos metalúrgicos representado pela CUT, propôs ao congresso uma reforma 

de flexibilização das leis trabalhistas através dos acordos coletivos permitindo o não 

cumprimento das leis trabalhistas, reduzindo salários e intensificando a rotatividade dos 

trabalhadores eliminando a perspectiva de estabilidade econômica do empregado. 

Avaliar os instrumentos de luta da classe trabalhadora como o PT e a CUT são 

fundamentais para entender qual correlação de forças temos hoje para fazer o 

enfrentamento ao capital. 

EM 2001, o Banco Mundial emitiu uma nota discutindo a necessidade de um consenso 

entre trabalhadores e patrões dos países da América Latina para desenvolver melhor 

estes países. Proposta clara de conciliação de classes entre trabalhadores e burguesia e 

consequente a necessidade do apaziguamento do exército trabalhador. 

Como chegamos hoje de, um discurso de alteração da ordem, para um discurso de 

manutenção da ordem e afirmação desta ordem? Como entendemos esta transformação 

que leva o PT e a CUT para o campo do não enfrentamento na proposição da alteração 

da ordem? Florestam Fernandes traz boas reflexões a respeito disso. O fim da ditadura 

colocou duas opções: Um enfrentamento ou uma democracia de cooptação como 

ocorreu na Europa e nos EUA. Uma democracia com direitos. Para Florestam, é 

impossível uma colaboração de classe que legitime a ordem burguesa.  

Sem aparelho militar não existe ordem, nem a manutenção da exploração do homem 

pelo homem. É necessário para a manutenção do Estado o imperativo da força. Vivemos 

hoje em uma democracia burguesa, onde nossa liberdade se resume a venda de nossa 

força de trabalho. Liberdade, Igualdade e Fraternidade, desde que na lógica do capital. 

Hoje a classe trabalhadora possui uma situação melhor de vida, com acesso a bens de 

consumo que antes não tinha. Porém um bom exemplo segue no setor da agricultura 

familiar onde, são justamente aqueles que estão inseridos no modelo e mercado do 

agronegócio que estão em melhores condições socioeconômicas.  



No processo da luta de classes, a maior vitória da classe dominante é sugar parte da 

classe dominada para que defendam os interesses de seus dominadores. Melhorias 

superficiais vem ocorrendo em nosso país como, por exemplo, o aumento do número de 

empregos porém, cada vez mais empregos com salários reduzidos. Mais de 20 milhões 

de pessoas saíram da condição de pobreza, mas saíram desta condição por estarem 

recebendo o equivalente a dois dólares ao dia. Os haitianos são um exemplo desta 

situação, sendo contratados em frigoríficos do Sul do país com jornadas estafantes de 12 

horas de trabalho. 

A lógica do capital ainda se mantem a mesma: Mais mercado e menos Estado, sendo 

este estado, um fornecedor de migalhas a classe trabalhadora.  

O esgotamento deste pacto de mais empregos, menores salários e demais 

políticas de assistencialismo se expressa cada vez mais a medida que já não satisfazem 

as reais necessidades de mudança para os trabalhadores..  

Para a discussão fica a pergunta: Qual a alternativa para construção deste 

processo revolucionário do qual necessita a classe trabalhadora? 

Discussão: 

FEAB Jaboticabal – Em relação ás medidas anticíclicas “O ministro Mantega estuda 

benefícios salariais para cortar gastos e espera que a retomada do crescimento reduza as 

despesas com bancos públicos como o BNDES”. Diversas propostas de redução de 

gastos trabalhistas estão sendo propostos pelo governo. Sendo assim, a tarefa do 

governo no próximo período gira em torno de criar as condições para a acumulação de 

capital.  

FEAB Santa Maria – Enquanto marxista, tivemos aqui uma análise acertada em 

relação á questões estruturais do sistema. Porém o modelo de governo se coloca 

equivocado a proposta de construção do PDP. Este modelo é a síntese de marxistas 

inconsequentes que visam promover um conjunto de melhorias a partir do consumo (o 

que é um erro). Avalia-se hoje que, existe a possibilidade de elevar constantemente a 

condição de vida da classe trabalhadora. Porém entender fração da burguesia como 

aliada do PT é um erro, pois na verdade para eles o PT é um entrave. O problema nítido 

esta na não politização da classe trabalhadora em um viés revolucionário. É possível 



reconstruir muitas esferas da luta, como a capacidade de disputar a cultura e ideologia 

na sociedade. Sendo assim é necessário reconstruir um projeto de que busque a 

superação. Porém, não tenho acordo que a política do governo hoje se enquadre em uma 

política de apaziguamento. Ferramentas como a CUT e o PT não foram criadas já 

pautadas em um programa de conciliação, este se deu como um equívoco tático, e não 

como uma estratégia de avanço.  

13 de Maio – O que ocorreu desde a década de 1980 para cá com o PT é uma disputa 

eleitoral baseada no voto. A capacidade de gerar riqueza de 50 anos atrás é diferente de 

hoje. As tarefas do estado circundam as questões políticas, jurídicas e militares: isso 

resume o estado hoje. Acreditar nos avanços através desta concepção de estado é um 

equívoco, é preciso destruir este estado nacional burguês. Um processo revolucionário 

criará estas condições de construção de uma nova concepção de estado. Não tem bloco 

hegemônico hoje que represente o trabalhador, estamos em momento de legitimação da 

ordem, não permitindo a existência de um movimento de massa. Enquanto não houver 

movimento da classe trabalhadora, não haverá assenso de massas. 

FEAB Pelotas – Em outros países existem trabalhadores também que vivem com 

menos de um dólar por dia. Isso aponta o nível de contradição que encontramos no 

sistema hoje. Não há garantia alguma das mínimas condições de vida para a classe 

trabalhadora. O grande problema gira em torno da ausência de uma “referência” que 

aponte o caminho revolucionário nos momentos em que as condições objetivas da 

revolução estão mais esclarecidas na classe trabalhadora. Isto nos faz discutir a 

concepção de movimento, e onde devemos estar atuando seja enquanto a FEAB, seja 

enquanto partido de esquerda. Precisamos saber quais passos dar, e onde queremos 

chegar com a FEAB. O último congresso da FEAB reflete esta necessidade de repensar 

nossas ações e quais serão os próximos rumos da Federação para reverter algumas 

problemáticas que estão colocadas.  

FEAB Curitiba – A mercantilização de serviços essenciais para a vida como a saúde e 

a educação (supostos direitos da sociedade) se escancaram cada vez mais como no caso 

da EBSERH sendo aprovada sem nenhum critério embasado na demanda social ou 

consulta popular. São atitudes como estas que deixa claro o caráter do Estado, que não 

esta desenhado para melhoria da classe trabalhadora, mas sim para extração da mais 



valia. Baseando-se nestes elementos, a única resposta que temos é organizar o 

trabalhador.  

FEAB Pelotas – A ilusão da classe trabalhadora em relação á institucionalidade é 

legitimada pela política atual do governo. Ao invés de organizar para revolucionar as 

lutas, reduz-se a luta a uma esfera institucional de políticas públicas, como algo central 

no processo de avanço das conquistas almejadas pela classe trabalhadora. Não adianta 

terem leis, se não há garantias da manutenção das mesmas. Em relação à construção dos 

partidos como ferramenta para a classe trabalhadora, precisamos saber qual a tarefa hoje 

da esquerda. Retomar o diálogo com o estudante, e pensar um processo de 

reorganização que ultrapasse esta noção de institucionalidade que vivemos. 

FEAB Santa Maria – Passamos por um momento em 2001 de conciliação de classes, 

onde o imperialismo visualizava dificuldades na implementação de seu programa. 

Serviu de interesse a burguesia realizar esta aliança com a classe trabalhadora (PT) para 

melhor estabelecimento do projeto da burguesia. Este modelo vem tendo um 

esgotamento onde no momento atual o apontamento é de que houve avanço nas 

condições de vida da classe trabalhadora, mas não houve avanço de consciência. O 

processo revolucionário será construído com a classe trabalhadora organizada. As 

previsões hoje colocam um enfretamento nos BRICs e avanço no crescimento da 

economia dos EUA. 

FEAB Florianópolis – Foi comentado a respeito da criação de um novo partido 

revolucionário e que seria construído de baixo para cima. Pergunta ao facilitador: “Você 

acha que a vanguarda que já existe continuará a ser a mesma, vão se inserir neste 

processo, ou é a vanguarda quem precisa avançar na consciência? 

FEAB Florianópolis – Como aliar a teoria e a prática no trabalho de base com o 

trabalhador quando o mesmo não possui tempo?  

FEAB Curitiba – Entendendo o âmbito que se da a luta de classes hoje no Brasil, a 

própria organização dos trabalhadores não possui uma linha fixa de ação. Por exemplo, 

a discussão socialista não é uma pauta de hoje. O exemplo usado sobre a criação de um 

partido que vai dar a linha revolucionária, neste sentido, as próprias linhas que hoje 

atuam, não aparelhariam este processo de construção revolucionária. Esta despolitização 

vem da ausência do trabalho de base, por isso acredito que uma verdadeira 



democratização dos meios de comunicação é essencial para disputa desta consciência da 

classe trabalhadora. 

FEAB Santa Maria – Se faz necessário uma conjuntura que favoreça a organização 

desta classe trabalhadora em torno de um partido revolucionário. As contradições hoje 

do sistema capitalista internacional vem acirrando a luta de classes no Brasil, devido ao 

escancaramento do projeto da direta que demonstrou seu lado. Por isso este acirramento 

continuará se agravando, então a nossa tarefa enquanto estudantes que presam pelo 

socialismo é ter o aporte teórico e prático, estando casado com a conjuntura que se 

apresenta e materializar esta teoria pra um processo revolucionário. 

13 de Maio – Sobre a colaboração de classes, isto historicamente começou na Europa 

com os próprios partidos comunistas e socialistas, a tal social democracia que acabou 

com a Rosa Luxemburgo. Sobre as eleições o limite é 35% de votos. Não é possível 

passar disso. Para avançar nisto, é preciso ter alianças. Este é o caminho que o PT 

tomou no processo eleitoral e na conciliação de classes. Todos os partidos de esquerda 

vieram para o PT no processo de organização dos trabalhadores na abertura 

democrática. O povo se coloca em movimento, e o papel durante a construção destas 

condições é garantir a estrutura consolidada desta consciência do trabalhador. A 

democratização da mídia? Uma mídia que não é nossa. Devemos construir a nossa 

mídia, o inimigo não é apenas a globo, é o capital. Não podemos perder o foco. A 

melhor crítica pós ditadura foi feita por Carlos Mariguela – “voltar ao trabalho de base, 

e não querer ser a liderança que vai morrer e fazer as coisas pelos outros”. A vanguarda 

será expelida pelo proletariado em luta. Reforma ou revolução? É na luta pelo 

socialismo que conseguimos atingir as reformas. É preciso entender que não queremos 

só a reforma pela reforma. Essa é a briga principal de Lênin com a socialdemocracia. 

Rosa Luxemburgo morreu por lutar contra estes setores da social democracia alemã. Em 

relação ao capital financeiro: É igual a capital bancário mais capital industrial.  

FEAB Jaboticabal – Como vamos organizar os estudantes? Um acontecimento 

interessante regional foi, por exemplo, em Jaboticabal, onde os estudantes se colocaram 

em luta, mobilizando greve e ocupação de reitoria. Outra situação foram as jornadas de 

junho de 2013, que ainda precisamos avaliar e tirar algumas conclusões, como por 

exemplo: os socialista estão distante da classe trabalhadora;  e a revelação do fim do 

ciclo do PT. Outro elemento é que os trabalhadores não possuem hoje uma teoria para 



explicar a realidade, e muito estudantes estavam nas mobilizações e nem sabiam que 

estas pessoas estavam dispostas a se organizar, sendo assim nossa tarefa central é 

mobilizar estudantes e trabalhadores.  

FEAB Pelotas – O consenso aqui colocado é que o partido é construído no movimento. 

Sobre a organização da classe trabalhadora é preciso ponderar, pois a burguesia também 

organiza a classe trabalhadora. O papel da FEAB é a mobilização do estudante de 

agronomia. Precisamos saber quem é o nosso público hoje e quem queremos atingir. 

Como organizar esta galera? Qual o instrumento que dará condições de mobilizar nossa 

base? 

FEAB Santa Maria – Não havíamos colocado dois projetos polarizados de sociedade, 

o que houve eram duas vias diferentes para o desenvolvimento do capital no país. A 

burguesia hoje não esta mais disposta a dar concessões à classe trabalhadora. A possível 

vitória de Aécio Neves (PSDB) colocaria em cheque muitas conquistas sociais 

colocadas pelo conjunto da classe trabalhadora. Em relação ao desafio que se coloca, o 

norte deve estar na luta social, aproveitar esta contradição e acirramento da luta de 

classes, para construir um grande processo de mobilização, fazendo a disputa da 

sociedade e também a disputa do estado, mas baseada no processo de organização da 

classe trabalhadora buscando a construção em duas vias: a democratização do aparelho 

do Estado e ao mesmo tempo a construção do poder popular. O problema é o 

“melhorismo” e a “paixão pela institucionalidade” que acaba deixando de lado os 

fundamentos do marxismo.  

13 de Maio – Dificilmente víamos nas manifestações de 2013 trabalhadores 

organizados. Os trabalhadores fabris não estavam lá porque não estão organizados para 

isso, os poucos que estavam, estavam dispersos. A classe esta organizada, mas esta 

organizada pelo capital. Sobre o que fazer, o que o povo quer? Lutamos pela demanda 

concreta: primeiro a pauta mínima que é o imediato, quando se acumula-se forças temos 

uma pauta política colocada. Como colocar a contradição para a base? A realidade 

colocará esta contradição. Não se enfia na cabeça dos outros a evidenciação da 

contradição. Sobre o acirramento da luta de classes, o que estava em disputa eram dois 

modelos do mesmo bloco hegemônico, e quem ganhou foi o campo democrático 

popular. A vitória é de quem vai gerir a máquina, mas não há vitória na escolha de 

como gerir a máquina. A nossa luta hoje é essa, uma luta de resistência. A situação esta 



complicada mesmo. Depois de 30 anos conseguimos parar o setor mais produtivo do 

país com coerência prática e teórica. É nesse caminho que devemos seguir hoje, 

mobilizando os trabalhadores a partir de suas demandas reais, construindo uma pauta 

política que rume à unidade para o socialismo. 
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SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DO 58° CONEA - UFSC FLORIANÓPOLIS 

(07 a 09 de novembro de 2014) 

Opressões 

Tivemos a participação dos companheiros Dautro Souza do coletivo Minervino de 

Oliveira, Eidrian Diones do NTP de gênero e sexualidade e a companheira Carol do 

coletivo Ana Montenegro. 

O coletivo Minervino de Oliverira possui a característica de ser anti racista, anti fascista 

e negro, por que este caráter é fundamental para que se rompa com as opressões da 

sociedade atual. Este ainda aceita pessoas de outras cores por entender que as opressões 

são utilizadas pelo atual modelo de exploração, ou seja, estas opressões estão vinculadas 

a luta de classes. O coletivo também vem para mudar a visão acadêmica que está na 

sociedade sobre a luta anti fascista, pois construímos um movimento negro que venha 

de frente nessa luta. 

Coletivo Ana Montenegro é uma organização que tem como objetivo a emancipação 

humana, processo que busca constituir uma sociedade onde as pessoas se respeitem e 

consigam viver sobre outras relações de trabalho, e outras relações sociais. Nossa luta 

não é uma simples emancipação da mulher, mas uma luta contra uma determinada 

relação social da divisão do trabalho.  

Pensamos que é através da construção de outras relações sociais que vamos mudar a 

realidade e que não esteja em oposição direta ao homem, entendemos que os homens 

também devem se transformar e auxiliar nesse processo, na perspectiva de uma luta 

social e pensar de fato na revolução do trabalho. 

Quando tratamos de opressões, devemos entender a origem destas e a importância de 

sua manutenção para o capitalismo, além de sua maneira de perpetuação que através da 

construção de padrões sociais para o convívio. Quando as mulheres e os LGBTS, fogem 

da normalidade colocada pela sociedade, quanto mais se afasta da lógica da manutenção 

e reprodução do capital mais são as formas e a voracidade do preconceito e opressão. 

Para nós estudantes de agronomia é muito simbólico realizar esse debate, pois a nossa 

profissão desde sua origem foi um curso voltado para homens e a pouco as mulheres 



tem ocupado esse espaço e isso se reflete também na nossa federação no sentido de 

desconstruir o machismo e a homofobia internalizado pelas relações sociais. Na nossa 

organização estamos evoluindo no sentido de que hoje podemos realizar abertamente o 

debate sobre a diversidade sexual, muito pelo Movimento LGBT, que tem se 

apresentado com mais força no que tange a luta por seus direitos, no entanto os setores 

reacionários da sociedade fazem seu contra ponto através da bancada fundamentalista.   

Dentro da nossa executiva, temos alguns espaços de auto organização desses setores, 

um deles é o espaço das mulheres e o espaço da FEAB de fruta, nesse último período 

conseguimos avançar, no sentido de apontar pautas de luta e ações concretas. Como 

fortalecemos esse debate dentro da nossa federação a partir da ação dentro das nossas 

escolas. Nesse último CONEA, tivemos um espaço de auto organização de negros e 

negras que está se constituindo.  

A importância desse debate na juventude diz respeito as dificuldades de se realizar este 

com os homens jovens para que este sujeitos entendam a importância para a luta de 

classes.  Já na luta pela terra temos a importância de dar espaço para as mulheres na 

política, onde as relações de trabalho e opressão as vezes são mais evidentes. 

A compreensão de como fazer as pautas especificas estarem relacionadas com uma 

compreensão do indivíduo como um sujeito da luta de classes, é muito importante está 

compreensão, pois quando as pautas específicas estão relacionadas e juntas a uma 

consciência de classe proporciona grande acumulo para os movimentos.  

Uma das estruturas centrais para manutenção do sistema é a propriedade privada, assim 

como o patriarcado, estes são estruturas que estão na raiz das opressões, assim devemos 

entender que as relação que hoje se colocam na sociedade para manter as opressões 

estão grande parte baseadas nessas duas estruturas. Porém não podemos fazer um debate 

deslocado destas estruturas tratando que estas apenas estão vinculadas as opressões, 

pois estão são estruturas acima de tudo de grande importância para a manutenção e 

reprodução do capital. Portanto nossa luta deve ser pelo fim das opressões e pela 

transformação das relações de trabalho. 

Não adianta trazer a discussão dos negros, mulheres e LGBTs, e reduzir a resolução, por 

exemplo, de cotas. Não resolve o problema, e nem toca na causa. A construção de uma 

solução não pode passar apenas por uma discussão superficial dos problemas 

específicos que surgem no dia a dia da sociedade. Precisamos construir um movimento 

para que ele consiga romper com a lógica de uma luta de vários coletivo, onde se 

permite um oprimido explorar o outro. A invisibilidade que estes e estas trabalhadores 

pobre é enorme em nossa sociedade. 

Em relação a opressão LGBT e a pós modernidade, se encontra o fato que passa a ser 

uma luta individual, onde um direito do indivíduo, acaba sendo levado para o 

individualismo. O entendimento das opressões não pode se limitar a uma visão reduzida 

do indivíduo apenas. Ao mesmo tempo que o sujeito é reprimido, no momento ou 

quando está num ambiente aonde há abertura a uma certa liberdade para expressar os 

sentimentos, e dentro da militância e da própria esquerda essas opressões estão 



internalizadas, não é oprimindo a liberdade que vamos conseguir dialogar com aqueles 

que sofrem a opressão a necessidade de debater e entendam a questão colocada. 

Escutamos o debate que se intitula da ditadura da liberdade e isso é visível em nossa 

federação. 

No atual momento temos a necessidade de superar a dificuldade de diálogo com as 

pessoas que não são oprimidos diretamente, ou que possuem um sentido de 

naturalização das opressões.  

Enquanto militantes temos uma grande tarefa de enraizar esse tema na base e dar 

suporte para a nossa militância, no sentido de empoderamento. Não devemos omitir 

esse debate e sim apresentar e colocar em pauta essa discussão.  Colocar em evidencia o 

debate do meio rural.  

Não devemos obrigar ao outro, a responder com o mesmo sentido de libertação. Temos 

hoje a sexualização de tudo, desde a criança que se tornar uma pequena mulher, e 

reproduzir a lógica da opressão.  

No cotidiano do operário ocorre a super exploração, mas o trabalho mais precarizado é 

destinado aos negros.  

O negro é considerado um problema real na pobreza no mundo. Uma solução para 

acabar com esta pobreza está no genocídio da juventude negra. Passamos sim por um 

processo de higienização, baseado principalmente neste tipo de ideia.  

A luta anti facista deve ser potencializada principalmente no modo de construção de 

uma teoria lógico filosófico contraria a teoria Eslava. A construção através de uma 

teoria Eslava de que existem raças e sub-raças (sub Cortex definido). Um exemplo 

vinculado ao antro do neonazismo na Rússia hoje é a escola conservadora de Moscou, 

ou seja, o fascismo passa a atuar até em um caráter academicista. 

Uma pessoa que vem trabalhando com uma ideia fascista, é Olavo de Carvalho que está 

discutindo sobre a nova ordem mundial e a necessidade de abrir espaço para estas 

teorias. Penetra-se na universidade desta forma, um caráter extremamente fascista. 

Precisamos começar a compreender o que está acontecendo para assim fortalecer a luta 

antifascista. Se não houver esta compreensão continuaremos assistindo fragmentos 

lutando contra núcleos fascistas firmes e consolidados, com respaldo científico através 

de teorias como estas. 

 

Intencionalidade dos espaços 

Nossa Federação passa por um momento de reorganização, sendo necessária uma 

avaliação mais aprofundada em relação aos espaços propostos nos CONEA assim como 

sua intencionalidade, visando um melhor aproveitamento dos espaços de nosso 

congresso. 



Seguiu como proposta da escola sede a problematização de três pontos: 

 Problematização do CONEA 

 Intencionalidade dos espaços do CONEA 

 Intencionalidade e avaliação do curso de coordenadores 

Ao problematizarmos o CONEA foi levantado que tipo de movimento estudantil 

almejamos construir. É preciso definir se nossa tarefa é atingir todos os estudantes de 

agronomia, ou construir um movimento estudantil de área combativo embasado no 

método de análise marxista. Problematizar a análise da conjuntura com um recorte 

classista de modo algum deve ser visto como deixar de lado o senso comum, 

promovendo um discurso que não dialoga, muito pelo contrário. Promover uma teoria 

revolucionária é enfatizar a realidade como ela é, não minimizando as relações 

antagônicas de classe que garantem a manutenção da exploração. 

Porém não devemos nunca perder o foco que é mobilizar os estudantes de agronomia, 

sendo necessário incorporar o senso comum e, a partir deste, problematizar a realidade a 

partir de uma análise marxista, promovendo um CONEA massivo no campo da 

agronomia. Esclarecer dúvidas que circundam a sociedade como a definição de 

socialismo, pode ser uma ferramenta a se utilizar durante o congresso destinando algum 

espaço para discorrer a respeito de elementos ideológicos. 

O diálogo com os filhos de agricultores familiares que estudam agronomia foi outra 

demanda muito bem pontuada. Estes jovens acabam muitas vezes reproduzindo a lógica 

do agronegócio mesmo evidenciando na propriedade dos pais as dificuldades geradas 

pelo modelo convencional de produção e a pressão das grandes transnacionais 

exportadoras. Esta é mais uma possibilidade de ampliar nossa aliança entre o campo e a 

cidade. 

As místicas podem cumprir grande papel no que se refere a esta aproximação do sujeito 

com a realidade. Devemos aperfeiçoar melhor esta ferramenta. A FEAB muitas vezes 

acaba por reproduzir as místicas de maneira mecânica e automática, muitas vezes 

apelativa, dificultando a aceitação pelo sujeito e identificação com a pauta. Resgatar os 

cancioneiros também foi uma orientação proposta no espaço. 



A temática do congresso deve contemplar as pautas concretas dos estudantes, 

permitindo a aproximação inicial a partir do propagandeamento desta. Utilizar uma 

pauta que dialogue com a realidade local e que contemple a formação profissional dx 

futurx engenheirx agrônomx, permite a nós abrir mais facilmente um canal de diálogo 

com os estudantes de universidades particulares que possuem dificuldades de se 

organizar e participar destes eventos devido a sua condição de trabalhador. 

A quantidade de dias do congresso também foi um ponto bem discutido, agregando 

diversas análises diferentes em relação aos dias. Foram levantados comentários tanto em 

relação á redução dos dias de CONEA, como manutenção dos costumeiros 7 dias de 

congresso. Problematizou-se que, caso os encontros regionais cumpram um papel 

formativo politizador mais qualificado, o CONEA pode ter seus dias reduzidos por 

estarem sendo contemplados já na programação dos eventos regionais. Foi consenso 

entre as escolas presentes a necessidade de avaliar a conjuntura da Federação para então 

avaliar quais demandas da FEAB devem ser encaminhadas para o congresso nacional, 

permitindo então estipular um número de dias adequados para realização do CONEA.  

Quanto aos espaços como o congresso nacional, que contam com ampla participação da 

nossa base, não podem ser meramente formativos no âmbito da formação profissional, é 

preciso aflorar a importância de se organizar com a perspectiva de atuar como sujeito no 

processo de transformação social, utilizando de métodos criativos e atrativos para 

aproximação deste sujeito. 

Neste sentido, buscou-se avaliar o importante papel que cumprem os Grupos de 

Discussão (GDs), concluindo que estes, são fundamentais para a participação dos novos 

na Federação permitindo ainda a aproximação dos militantes mais velhos a partir destas 

trocas de experiências. Outro aspecto importante é conseguir fazer com que os GDs 

contribuam na construção da plenária final através de formulações encaminhadas nos 

GDs. Esta ideia foi problematizada, porém sem maiores encaminhamentos. 

Muito foi discutido em relação aos painéis paralelos, e para o próximo congresso 

nacional, optou-se por abordar painéis referentes ao Movimento Estudantil (ME) e de 

mais questões relacionadas a educação como PROUNI, REUNI, EBSERH e a constante 

mercantilização do ensino no Brasil. 

As culturais também foram tema de discussão entendendo que a Federação há muito 



não vem cumprindo com a intencionalidade proposta. Entendemos as culturais como 

espaços informais, de descontração que permitem uma maior aproximação entre os 

participantes, afim de trocar experiências e culturas, entre os mais novos e mais velhos 

na militância. Por fim, as culturais devem contribuir para a conscientização do estudante 

em relação às contradições que circundam nosso dia a dia como o machismo, o racismo 

e a homofobia, enraizados hoje em nossa sociedade. Sendo assim, é importante que as 

culturais abordem os temas que envolvem as opressões, assim como aproximar o 

estudante de outras pautas como a consciência de classes e o internacionalismo. 

CURSO DE COORDENADORES 

Ao problematizar o curso de coordenadores buscamos avaliar qual o papel o mesmo 

deve cumprir. Nas discussões travadas durante o seminário de construção do 58º 

CONEA recordou-se que os cursos de coordenadores eram desenvolvidos 

especificamente para a militância orgânica da FEAB, com espaços densos de formação 

e metodologias de trabalho em grupo, permitindo ao CONEA um grupo de 

coordenadores já compromissados com a executiva e amparados por metodologias de 

trabalho que permitam aproximar os novos estudantes aos trabalhos da FEAB. 

Porém o mesmo não vem ocorrendo, sendo fácil visualizar a participação de militantes 

novos, ou até mesmo estudantes que ainda não possuem relação orgânica com a 

Federação. Por outro lado, o curso de coordenadores, mesmo não sendo o objetivo, vem 

cumprindo com papel importante no que tange a aproximação, identificação e formação 

de novos militantes. Tendo em vista estas problemáticas, discorreu-se sobre qual 

estudante devemos contemplar neste curso, na busca por um curso de coordenadores 

que realmente contribua para o bom andamento de todo o congresso. 

Concluiu-se a discussão entendendo que a realização de um curso qualificado não se 

altera apenas por esta diferenciação do participante, porém o compromisso em se 

manter ativo como coordenador durante todo o congresso é algo muito difícil de se 

exigir de um estudante que acabou de conhecer a Federação, sendo importante a 

presença de ao menos metade dos coordenadores compostos por militantes orgânicos 

compromissados com o bom andamento do congresso. 

Partindo do pressuposto do importante momento do curso como espaço um espaço 

formativo, a temática das opressões deve ser contemplada por entender que a quebra de 



valores consolidados em nossa sociedade que reproduzem diariamente estas 

contradições exige grandes cargas teóricas para possibilitar a aplicação na prática de 

uma nova concepção de olhar o mundo e as relações sociais.  

A agitação e propaganda (AGITPROP) e as místicas também foram definidas como 

tarefas para a se abordar no curso de coordenadores, porém para uma boa agitação e 

místicas no CONEA, se faz importante a presença de sujeitos com maior experiência e 

disposição na realização destes trabalhos. Sendo assim, ficou definido que para o 58º 

CONEA, será criado um grupo específico de AGITPROP composto por coordenadores 

e demais representantes das escolas presente no CONEA que estejam dispostos a se 

somar na tarefa de manter o astral de nosso congresso sempre nas alturas. 
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Discussão da Temática 

A temática do CONEA deve dialogar diretamente com o sujeito que se encontra hoje 

nos cursos de Agronomia pelo Brasil a fora. Porém, entendendo a realidade hoje dos 

cursos de agronomia, dominados pela hegemonia de um modelo de agricultura 

totalmente degradante, faz-se necessário a precisão na escolha da temática, permitindo 

contemplar os anseios dos estudantes de agronomia, ao mesmo tempo que avançamos 

em nossa discussão a respeito de um modelo de agricultura pautado a partir da 

agroecologia. 

A necessidade de formação profissional qualificada e diferenciada é hoje uma demanda 

dos cursos de agronomia. Só reavaliando a forma e o conteúdo do ensino da agronomia 

teremos condições de superar este atual modelo. Pontuar o sujeito que adentra a 

universidade hoje nos permite aperfeiçoar nossos painéis, contemplando a demanda dos 

estudantes e incentivando assim, a participação dos congressistas nos espaços de 

formação.  

A realidade do campo em Santa Catarina corresponde a 80% de agricultores familiares, 

porém, esta se encontra hegemonicamente dominada pela reprodução do modelo 



convencional de produção agrícola, embasado na monocultura, sementes transgênicas e 

utilização desproporcional de agrotóxicos. 

O primeiro passo para o estudantes acreditar na agroecologia é conhecer o verdadeiro 

potencial deste aporte para uma produção limpa. Reconhecer experiências 

agroecológicas de sucesso é ferramenta fundamental para uma nova compreensão de 

como produzir alimentos, assim como compreender que a agroecologia não se opõe ao 

desenvolvimento e avanço de novas tecnologias, desde que cumpra realmente uma 

função social.  

Sendo assim, entendendo que a busca por uma melhor formação profissional esta 

presente em todos os estudantes de agronomia, seja ele um militante ou não, a Comissão 

Organizadora do 58º CONEA – FEAB Florianópolis, trouxe como proposta de temática 

o seguinte tema:  Tema:  

“Os desafios dxs Eng. Agronomxs frente às transformações da agricultura no Sec. XXI” 

De onde viemos ... 

...  para onde vamos? 

Para contemplar esta temática, outra proposta da escola sede foi á realização de três 

painéis principais ao invés de apenas dois, devendo os três painéis contemplar 

discussões a respeito da formação profissional, sendo eles: 

Painel I - Agricultura moderna: uma opção tecnológica. 

Painel II – A formação dx engenheirx agronomx no contexto da agricultura Brasileira e 

seus impactos no mundo do trabalho. 

Painel III - Agronomia na busca pela soberania alimentar. 

A escolha do tema foi pautado no processo de consciência dxs estudantes de forma a 

proporcionar inicialmente uma reflexão no estudante, não tendenciando diretamente na 

formulação do conhecimento do sujeito. A temática, acaba por se tornar atrativa para o 

senso comum da agronomia por trazer elementos que hoje estão na discussão das 

grandes transnacionais como os desafios frente as novas transformações tecnológicas. 

Sendo assim, a FEAB deve buscar travar estes debates com os estudantes, mas sempre 



garantindo o viés ambiental junto ao recorte de classes, fundamental para analisar crítica 

a sociedade.  

No decorrer das discussões que se seguiram vieram no sentido de enriquecer a proposta 

da escola sede não havendo divergências em relação a temática. Em relação ao painel I, 

foi proposto que seja contemplado a discussão do tripé ensino-pesquisa-extensão, nos 

permitindo pontuar elementos como a campanha pela curricularização da extensão que 

vem sendo tocada pela Federação.  

Pontuou-se a importância de garantir o ponto de vista social, muito bem aceito pelas 

escolas presentes no seminário, devendo este ponto ser contemplado durante o painel II. 

Neste mesmo painel deve ser contemplado a discussão interligada entre a formação 

profissional e o mundo do trabalho. 

Outro ponto bem discutido foi a respeito da formulação dos materiais de divulgação, 

que devem ser precisos na busca por passar a mensagem que queremos.  

Surgiu a forte demanda através da contribuição das escolas de esclarecer a situação 

atual de nossa educação e sua relação com o projeto neoliberal do governo, assim como 

discutir trabalho de base e a disputa ideológica dentro da universidade. Estes pontos 

acabaram por serem transferidos para painéis paralelos com o recorte exclusivo da 

educação. 

Esta decisão se deu por entender a atual demanda da FEAB que exige de nossa 

militância orgânica a problematização da agronomia no senso comum permitindo ao 

estudante olhar com outros olhos para a FEAB, aproximando os mesmos de nossa 

executiva. A FEAB deve voltar a ser uma referência para o estudante de agronomia, e a 

pauta da formação profissional é estratégico para nós neste sentido. 

No painel III orientou-se para a abordagem sob duas perspectivas: Da universidade e 

dos movimentos sociais. 

De acordo com as possibilidades, será garantido paridade de gênero em todos os 

espaços. 
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Cenários para o CONEA estatutário 

De acordo com as deliberações do 57º CONEA realizado na cidade de Curitiba 

em julho de 2014, o próximo Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia (58º 

CONEA) deverá ser realizado em caráter de congresso estatutário, ou seja, o congresso 

deverá prover momentos de discussão e deliberação específicos para reformulação de 

nosso estatuto interno. 

Sendo assim afim de, botar em prática nossos encaminhamentos, a escola sede 

do 58º CONEA – FEAB Florianópolis propôs a realização deste espaço para que sejam 

possíveis materializar propostas e cenários a serem levados para a PNEB de páscoa de 

2015, tendo como sede a escola FEAB São Luís, local onde será encaminhado uma 

proposta definitiva para esta reformulação. 

Entendemos ser importante promover desde já as discussões necessárias para 

materialização deste congresso. A FEAB Florianópolis junto a Coordenação Nacional 

estarão desenvolvendo alguns materiais de acúmulo para discussão a respeito do 

conteúdo do estatuto ao longo do ano. No entanto, neste espaço não houve a 

intencionalidade de discutir as mudanças de conteúdo do estatuto, estando o foco da 

discussão na metodologia, formato dos espaços e alocação das demandas. 

As escolas presente no Seminário de Construção do 58º CONEA entendem que para 

tornar possível a realização de um congresso estatutário, deve-se: 

 Garantir a massificação das escolas, promovendo um congresso participativo 

onde todos estejam envolvidos neste processo;* 

 Garantir ao menos três momentos de discussão antes de qualquer deliberação;** 

 Realização de uma plenária separada (PNEB extraordinária) de nossa Plenária 

Final para realização das deliberações do estatuto.*** 

*A Coordenação Nacional – FEAB Santa Maria vem realizando dezenas de passadas 

visando contribuir ao máximo com as escolas de todo o país. Espera-se que este 



trabalho potencialize a escolas e incentivem a participação efetiva no próximo 

congresso. De qualquer forma, se faz necessário que a velha guarda da FEAB se 

dedique a dar continuidade na consolidação de suas escolas para que não ocorram 

maiores perdas em nossa Federação no que tange nossa mobilização nacional. 

**Os três momentos propostos até então devem contemplar leitura do estatuto antigo 

(1); discussão ampla de possíveis mudanças (2); formulação de propostas nos moldes de 

nossas PNEBs. Entendesse que três espaços são o mínimo que devem ocorrer, ficando a 

cargo das escolas presentes na PNEB 2015 avaliar se há uma demanda maior de tempo 

para discussão. 

***A Plenária Final da FEAB é demasiada cansativa e pode promover um desgaste, 

repercutindo na qualidade de nossas deliberações, sendo assim, esperasse realizar as 

deliberações do estatuto em momento separado de nossa plenária final. 

Uma sugestão trazida durante a discussão é que no início do congresso, seja 

tirado junto as escolas, um grupo de representantes que sistematize os três (ou mais) 

momentos de discussão, para irmos acumulando subsídio no decorrer dos debates. Esses 

três momentos de debate produzirão um documento que servirá de base para as 

discussões na PNEB extraordinária. 

Pontuou-se que, o fortalecimento da FEAB no próximo período dependerá 

grandemente do trabalho desenvolvido pela CN, CRs, CO e NTPs. A materialização de 

um trabalho bem feito ao longo do ano, repercute diretamente no bom andamento do 

congresso e a qualificação de suas deliberações, seja na análise ou concretude de 

realização. 

Algumas propostas que surgiram no decorrer da discussão seguem abaixo, 

algumas se excluem outras se somam: 

1ª - Realização de dois eventos separados (7 dias de CONEA + 1 ou 2 dias de PNEB 

EXTRAORDINÁRIA).* 

*Seriam realizados três momento de debate sobre o conteúdo do estatuto durante o 

CONEA, mas este debate não teria caráter deliberativo, somente de produzir um 

documento base que serviria como ponto de partida do debate no CONEA estatutário 

propriamente dito, que por sua vez se trataria de uma PNEB extraordinária, convocada a 



partir da PNEB ordinária de São Luis e realizada nos dois dias posteriores ao CONEA. 

Os motivos destas sugestões estão em tentar visualizar a melhor maneira de fazer as 

escolas participarem deste momento final de reformulação do estatuto. Caso o evento 

seja seguido, mas separado, as escolas talvez possam ter mais facilidade em deixar 

apenas delegados ao invés de ficar mais dois dias com toda a delegação. 

2ª – Um dia livre para o pessoal que não esta diretamente ligado com a parte 

organizacional da executiva, permitindo que xs orgânicxs da FEAB promovam a 

discussão a respeito do estatuto.* 

*Após esta proposta foi discutido qual sujeito queremos atingir. Dividir a parte política 

da parte organizacional ou, separar a parte da formação do político organizativo da 

FEAB acaba por promover dois congressos: Um para os militantes orgânicos e outro 

para os estudantes que querem enriquecer seu currículo e troca de conhecimentos. 

Medidas como esta expressam a divisão de algo que entendemos como um só, um 

conjunto de atividades e ações que nos forjam como sujeitos. Sendo assim, incentivar 

apenas a militância orgânica a participar de espaços deliberativos reproduz um 

vanguardismo distorcido de nossa compreensão enquanto sujeito que luta pela 

promoção do socialismo, ou seja, devemos incentivar ao máximo que a militância nova 

participe da organização e estruturação da Federação.  

3ª – Realizar as deliberações do estatuto antes de Plenária Final do CONEA.* 

*Esta proposta deve constar neste documento síntese, mas foi suprimida da discussão 

por entender que não se podemos votar um estatuto novo e depois entrar em regime de 

plenária final baseado nos moldes do antigo estatuto. A realização da plenária final deve 

anteceder as deliberações do estatuto, pois cronologicamente o estatuto novo terá 

vigência apenas a partir do próximo ano ou congresso, entendendo a necessidade de 

adequação das escolas ao novo estatuto.  

4ª – Proposta de realizar a discussão e deliberação do estatuto ao longo do CONEA nos 

espaços noturnos.* 

*Esta proposta foi sugerida mediante a realização de um CONEA com 9 dias. Sendo 

assim, os 3 espaços de discussão seriam feito em três noites alternadas, para que seja 

possível digerirmos as ideias debatidas durante os mesmos. 



Antes de tomar estas decisões precisamos olhar profundamente para nossa 

Federação para avaliar qual a conjuntura financeira de nossas escolas especificamente. 

Muitas escolas hoje não possuem condições de deixar seus delegados por mais dois dias 

em Florianópolis para participação destas deliberações. É preciso pensar uma 

metodologia que permita a participação de todas as escolas, principalmente as escolas 

novas.  

De qualquer forma, propostas de metodologias devem ser pensadas ao longo do 

ano até a chegada de nossa PNEB 2015. As circulares que a CN e a CO se prontificaram 

a encaminhar devem contribuir também para estas discussões metodológicas. 

Algumas contribuições em relação á metodologia trouxeram questionamentos 

quanto ao caráter desta plenária estatutária. Até então, as escolas presentes entendem 

que espaços como estes devem ser massivos em sua representatividade, não em 

quantidade. Esta medida, traz maior facilidade de participação das escolas tendo apenas 

um representante por escola, legitimando todas as escolas com o mesmo potencial de 

construção, evitando fraudes com tiragem de delegados e permitindo a participação das 

escolas novas que ainda não estão a par da organização da Federação. Sendo assim, o 

conjunto das escolas presentes entende que um voto por escola seria legítimo e coerente 

com a práxis que buscamos quanto a politização do sujeito envolvido. 

Levantou-se a problematização de casos em que dentro de uma escola possam 

haver duas opiniões distintas. Sendo assim, dois votos por escola ou alguma outra 

medida podem resolver este problema. O intuito da proposição é de garantir que toda a 

escola tenha o mesmo direito de participação e atuação dentro de nossa Federação, 

eliminando a meritocracia das escolas que assumem tarefas em detrimento das escolas 

que não assumem. Porém, dois delegados por escola são o dobro de reais necessários 

para cada delegação garantir a participação de sua escola. Este deve ser novamente 

levado em consideração para os futuros momentos de decisão a respeito. 

Espera-se que as escolas cheguem no 58º CONEA com acúmulo e em 

consonância entre a própria escola. Desta forma, após este ano de debates, mais as 

discussões durante o CONEA, não haverá problemas na participação de apenas um ou 

dois representantes por escola. 



Também orienta-se que a participação das escolas seja legitimada independente 

da tiragem de delegados. Lembrando que a tiragem de legados para plenária final segue 

normalmente de acordo com o atual estatuto. Esta proposta vem apenas no sentido de 

fortalecer as escolas que muitas vezes são deslegitimadas nas próprias bases pela 

dificuldade real de tiragem de delegados em meio á negação à FEAB dentro do corpo 

estudantil da agronomia. Colocar estas escolas em contato direto com os espaços 

deliberativos da Federação é mais uma mecanismo de aproximar os estudantes da 

Federação. Por outro lado, se debateu que seria interessante só validar as escolas que 

fizeram o processo eleitoral para o CONEA e tiraram delegados. Essa é um adiscussão 

que será definida na PNEB. 

Foi proposto um possível auxílio aos delegados que participarão do CONEA 

estatutário (neste caso dois delegados por escola) a isenção da inscrição do CONEA. 

Porém, esta e demais decisões só teremos após realização da PNEB. 

Outra orientação retirada do seminário foi de que as escolas preparem em 

documento impresso com suas propostas minimamente formuladas de alteração do 

estatuto. Estes documentos serão mais um exercício de discussão entre as escolas, 

facilitando os encaminhamentos e proposições durante o congresso. 

Encerrou-se a discussão por entender a impossibilidade de avançarmos mais no 

momento devido a necessidade de mais contribuições, principalmente das escolas que 

não estiveram presentes. Estas discussões devem chegar ao conjunto da Federação, 

assim como esta circular que também deve contribuir na orientação dos debates dentro 

das escolas. As decisões serão tomadas na PNEB de São Luis. 

Redação: 

Fábio Ferraz 

 

GRADE DO CONEA 

 
1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 8º dia 

MANHÃ Abertura/GI 
Painel 
II/GD Opressões/GD PNEB 

Painel 
III/GD 

GT 
PNEB 

Preparação do 
ato PF 

TARDE Painel I/GD 
Estatuto I - 
discussão 

Painéis 
Paralelos/ 
Reunião das 
Escolas PNEB 

Vivencias 
e oficinas 

GT 
PNEB ATO PF 



NOITE 

Apresentação 
das Escolas - 
sucessão 

PREB I e 
reunião das 
escolas 

Auto 
organização Estatuto Egressos 

PREB 
II 

Reunião 
interna das 
escolas sobre 
o estatuto PF 

 

DATA DO CONEA: 26 de julho a 02 de agosto de 2015. 

 

“Crime de rico a lei encobre, 
O Estado esmaga o oprimido. 
Não há direitos para o pobre, 
Ao rico tudo é permitido. 
À opressão não mais sujeitos! 
Somos iguais a todos os seres. 
Não mais deveres sem direitos, 
Não mais direitos sem deveres!” 

(Trecho do Hino da Internacional Comunista) 


