
Contribuições da escola FEAB - Florianópolis 

nas discussões de reformulação do estatuto. 

Dando continuidade nas discussões a respeito da reformulação do estatuto de nossa 

Federação, a FEAB Florianópolis sistematizou esse documento para ampliar o acumulo das 

escolas referente ao assunto. 

No ultimo comunicado lançado pela atual coordenação nacional - FEAB/Santa Maria - 

foi problematizado a respeito da importância do estatuto para Federação, e sua necessidade de 

reformulação. Desta forma, seguimos na continuidade das discussões a partir da última circular 

disponibilizada para o conjunto da executiva. 

Buscamos abordar aqui elementos necessários para o aprofundamento das discussões, 

fundamental para uma boa compreensão da conjuntura atual da FEAB. Neste, levantamos 

alguns pontos que, ao nosso olhar, devem ser discutidos pelo conjunto da Federação na busca 

por uma construção coletiva que avance nas proposições e ações. 

A pergunta que instrumentaliza nossa problematização é: As instâncias e eventos, estão 

cumprindo com o papel para o qual lhe é designado? Como fomentar uma discussão que 

amplie nossa percepção e conduza nossa ação? 

Sendo assim, elencamos os pontos abaixo para contribuir na problematização das 

escolas: 

1) Politica Financeira 

A Federação não dispõe em seu estatuto um capítulo a respeito de uma política financeira 

(exceto o 3º ponto do Art. 10, Cap. III). Este pode ser um problema, ou não. Inserir no estatuto 

uma política financeira talvez possa orientar as escolas com possíveis estratégias de ação. 

Enfatizar a necessidade de se gerir autonomamente, também exige uma política financeira 

acertada. Porém, estas devem ser estudadas na garantia de não ferir a autonomia da executiva 

frente a demais organizações. Como esta a realidade das escolas hoje? Este é um elemento 

importantíssimo para resolver a problemática exposta. 

2) Espaços Nacionais (CONEA/PS/PNEB) 

Qual o papel atual dos nossos encontros nacionais? Estes estão cumprindo seu objetivo? 

Questionar sempre estes elementos é o que nos permite não cair em um mecanicismo, de apenas 

reproduzir as coisas porque as recebemos assim.  

Muito pode-se abordar a respeito do CONEA como: necessidade de regulamentação? 

(pontuado pela CN) – como disposição do número de dias que deve ter um CONEA; Inserir 

ações que não devem nunca se ausentar da programação?; Como trabalhar a tiragem de 

delegados em meio a uma conjuntura que deslegitima institucionalmente os grupos que 

constroem a FEAB?; dentre outros. 

O mesmo deve servir em relação a Plenária de Superintendências (P.S.) e a Plenária 

Nacional de Entidades de Base (PNEB). Será que toda Federação tem conhecimento sobre qual 

o papel destas instâncias? As últimas discussões da Federação apontam para o esvaziamento e 

não contemplação do objetivo destas.  



Observação: A problematização da necessidade de determinar os espaços como, vivencias 

e oficinas, devem ser avaliados de acordo com cada conjuntura não cabendo ao estatuto 

discuti-las.  

3) Espaços Regionais (PREB/Planejamento da regional/ERA/EREA) 

Quais as necessidades e condições materiais para a realização de PREBs hoje em nossa 

executiva? Há tempos atrás, as PREBs eram realizadas junto ao planejamento da regional, 

permitindo maior entrosamento e organização em cada região. Em algumas regiões como a 

região Sul, a mesma já não ocorre (se mantendo no estatuto). Discutir como nos 

organizaremos é fundamental para os momentos de propormos alterações em nosso estatuto. 

Os Encontros Regionais de Agroecologia e de Estudantes de Agronomia (ERA e 

EREA) são pontos ausentes em nossas resoluções. Porém, os mesmos tem sido centrais no 

processo de mobilização dos novos estudantes que se aproximam da FEAB. Porém a 

ausência de definição de seus objetivos podem deslegitimar a própria ferramenta. Outros 

elementos podem problematizar ainda mais as discussões a respeito dos ERAs e EREAs 

como a promoção de encontros regionais deliberativos. Talvez promover a escolha dos 

próximos EREAs e ERAs, assim como as coordenações regionais, possa ser uma estratégia 

de “desafogar” um pouco a programação do CONEA. Seria de alguma forma viável? E 

como se daria este processo? Quem seriam delegados nas instâncias regionais? 

Observação: Questões metodológicas devem ser discutidas junto aos seminários de 

construção de cada evento, não devendo constar no estatuto, com exceção do numero 

mínimo de dias para contemplar as demandas da Federação, caso esta seja necessária. 

4) O que compete as CR’s e CN’s 

Como a FEAB se organiza hoje, permite contemplar os objetivos traçados pelo conjunto 

da Federação? Esta pergunta é central na hora de avaliar como deve dispor nossa estrutura 

organizativa. 

Qual o papel de uma Coordenação Regional? Será que o compromisso de promover a 

luta da FEAB em todas as escolas de agronomia do Brasil, não é o suficiente pra ampliar 

nosso campo de atuação no que tange passadas em outras escolas próximas? Deveria então 

as CRs reverem seu papel hoje dentro da Federação? Vale apontar que cada vez mais 

crescem cursos de agronomia em nosso país, tendo nosso curso como um dos três mais bem 

pagos no país atualmente. 

A política de finanças do ponto 1 deve buscar contemplar as demandas das CRs e CN, 

se este for o caso. 

5) Núcleo de Trabalho Permanente (NTP’s) 

Os NTP’s repassados para as próximas escolas anualmente, muitas vezes, não repassam 

um real acúmulo para a Federação, partindo-se do zero sempre que uma nova escola assume 

tal instância. Segundo o atual Estatuto, cap. VI, Art. 29º “Os núcleos de trabalho 

permanente poderão ser criados, extintos ou modificados em Plenária Nacional de 

Entidades de Base ou na Plenária Final do Congresso Nacional dos Estudantes de 

Agronomia, em função das necessidades”, não tendo esse debate nos últimos CONEAs ou 

PNEBs.  



Temos que levantar para o conjunto da Federação sempre, o debate de quais assuntos 

são demandas atuais dos estudantes de Agronomia e qual a realidade rural do Brasil e no 

Mundo para abordarmos os pontos de maior necessidade conjuntural. 

Outro elemento de grande importância é a estrutura organizativa dos NTPs. Os mesmos, 

devem ser centralizados em uma única escola? Deve ser transferido anualmente? Deve ser 

acompanhado por mais de uma escola caso haja demanda? Essa descentralização pode 

prejudicar ou ajudar o conjunto da executiva? 

6) As entidades de base (CA’s/ DA’s/ Grupo de Agroecologias) 

Quem representa hoje a FEAB? Quem são as entidades de base? 

Dada a realidade atual da Federação, nem sempre os grupos da FEAB são os CA’s ou 

DA’s, nesse sentido, a Federação passa a não ser representada devido a ausência dos grupos 

de FEAB nestas instâncias. 

Outro elemento é a possibilidade de ampliar nosso leque de atuação. Chamar para a 

participação de nossos espaços, estudantes dos cursos de Agroecologia e incentivá-los a 

criar sua executiva - para somar na luta contra o modelo do agronegócio - pode ser 

ferramenta estratégica na ampliação e ação de nossa Federação. E como poderia se dar estes 

convites? É realmente importante contemplar estes estudantes de agroecologia?  

Por fim ... 

Por fim, salientamos que este documento não visa gerar apontamentos específicos ou 

defesa de propostas, muito pelo contrário. Procuramos resgatar pontos importantes de 

discussão que visem a melhor compreensão de nossa organização. Este documento deve ser 

considerado apenas mais um material de acúmulo para subsidiar as escolas. A FEAB 

Florianópolis continuará problematizando nosso estatuto visando contribuir ao máximo com 

as demais escolas até o nosso 58º CONEA Estatutário. 

“Todos os caminhos dão errado quando você não sabe onde quer chegar!”  

William Shakespeare 
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Domitila Souza Santos 48 99679323 domitila.ss@gmail.com 

Fabio Coimbra Ferraz 48 96694683 fabio_ferraz_@hotmail.com 

Leticia Marcon Tavares 48 99908790 ticiamarcon@hotmail.com 

José Adário 49-99301902 joseadariok8@gmail.com 

Thiago Santos 48 99371126 thiagoskisantos@hotmail.com 
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Jorge Filho 48 96832891 jorgebenfilho@hotmail.com 
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