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Coordenação Nacional 2014/2015 UFSM-Santa Maria e Frederico 

Westphalen 

“Sou estudante de Agronomia, Sou FEAB!” 

 

 

RELATORIA GERAL DA PLENÁRIA NACIONAL DE ENTIDADES DE BASE 

DA FEAB. 

 

Apresentamos para o conjunto da Federação dos Estudantes de 

Agronomia do Brasil, a relatoria da Plenária Nacional de Entidades de Base da 

FEAB, realizada no feriado de Páscoa, com escola sede a Universidade 

Estadual do Maranhão em São Luís/MA, ocorrida entre os dias 02 e 05 de abril 

de 2015. 

 

PRIMEIRO DIA: REPASSE DAS ESCOLAS 

Coordenação Nacional 

Umas das primeiras análises feitas pela Coordenação Nacional – CN 

no início da gestão era de que havia um déficit de comunicação. Um dos 

primeiros passos foi revitalizar as ferramentas de comunicação.  

Notava-se que havia uma dificuldade dos estudantes se identificarem 

com o blog, por isso uma das prioridades foi à revitalização do blog da FEAB, 

buscando repagina-lo. Também buscou-se potencializar o grupo FEAB de Luta. 

Outra análise é de que o conjunto da Federação em geral contribui pouco com 

a comunicação, as escolas devem contribuir mais com notícias e repasses para 

que as pessoas que acessam o blog possam ver a real dimensão das 

atividades da FEAB. 



 
No quesito passadas até o momento a CN conseguiu passar em 50 

escolas, elas foram definidas conforme a demanda das escolas e também 

focadas nas escolas novas com o objetivo de apresentar a FEAB.  

A CN finalmente conseguiu a regularização do registro de sua gestão 

no cartório. A última gestão registrada era a de 2012, por isso foi necessário  

atualizar o registro, registrando as duas gestões anteriores para finalmente 

registrar a nossa, algo que gerou uma grande demanda de tempo e trabalho. 

Lembramos que é de suma importância a regularização para permitir que 

respondamos oficialmente pela FEAB. Atualmente estamos trabalhando para 

consultar a situação do CNPJ da FEAB para ver qual a situação financeira. 

Na questão de formulação havia o diagnóstico que era necessário a 

FEAB voltar a emitir opinião sobre as temáticas mais importantes segundo a 

conjuntura. E a medida do possível buscaram fazer isso lançando textos de 

opinião sobre as eleições, sobre os transgênicos, e outros elementos 

colocados na conjuntura.  

Ainda no quesito reformulação a partir da campanha “Entrar, 

Permanecer e Transformar a Universidade” a CN lançou a cartilha de 

Assistência Estudantil. Ela está sendo distribuída nas escolas e surgiu a partir 

da necessidade concreta dos estudantes . Também lançaram a revista da 

FEAB com a contribuição de alguns companheiros e expoentes de 

determinadas áreas para contribuir no acúmulo da FEAB e já estamos 

preparando a segunda edição da revista. 

A CN procurou dar uma cara à volta da FEAB a UNE. Na Bienal 

apresentamos a FEAB através da banca que montamos. Também realizou uma 

reunião da FEAB na Bienal para avaliar o espaço, onde estiveram presentes 11 

escolas. Outra atividade foi à realização de uma reunião com as executivas que 

estavam presentes na Bienal, foram nove as executivas que participaram. O 

objetivo é articular com as demais executivas para criarmos uma plataforma de 

pautas das executivas dentro da UNE. 

Também havia a expectativa de realização do seminário de extensão 

dentro da Bienal onde nossa atuação seria decisiva devido ao nosso acúmulo. 

Porém não houve o espaço, pois segundo a direção majoritária, não havia 

estrutura disponível para tal por parte da UNE. 



 
Outro ponto crítico da Bienal foi a não realização do CONEB em 

paralelo. Novamente foi usada a desculpa da estrutura para não realização do 

CONEB. A CN avalia que houve um grande prejuízo ao debate, pois o debate 

político ocorre nesse espaço onde estão presentes as representações dos 

Centros Acadêmicos. 

Participaram também do CONEG entre os dias 20 e 22 de março. Foi 

realizado contato com algumas executivas que estão presentes no evento.  

Também participaram ainda no final do ano passado do FENEX, 

espaço no qual a FEAB foi pioneira nos anos 90 com o objetivo de troca de 

experiências das executivas dentro da UNE. O próximo FENEX será em junho 

no Rio de Janeiro e também pretendemos participar, inclusive na organização.  

Participaram de um espaço do Conselho Nacional de Educação. 

Espaço onde se dá o debate sobre a formação profissional dentro das 

engenharias. O espaço é muito fechado e não possibilita um real debate, são 

permitidas poucas falas e também são bem curtas. 

Também participaram do Fórum Nacional de Pró-reitores de 

Assistência Comunitária e Estudantis em Recife entre os dias 12 e 14 de 

novembro, foi possível acompanhar os debates. Vê se uma boa vontade dos 

pró-reitores com o intuito de garantir a assistência estudantil para os alunos. 

Foi pautado o aumento nos recursos, porém há limitações. 

Ainda participaram dos debates promovidos pela ABEAS para 

acompanhar o debate que ocorre dentro da entidade. Algumas falas foram 

mais progressistas enquanto outras falas mais patronais, alguns se colocavam 

favoráveis a aumentar a carga horária enquanto outros queriam diminuir. Como 

únicos representantes discentes pudemos fazer algumas ponderações 

importantes. Foi abordada a realização do Congresso das Agrárias, e os 

discentes foram convidados a participar realizando seu congresso e utilizarem 

a mesma estrutura.  

A CN está rearticulando a participação da FEAB no congresso da 

CLOC pela importância desse espaço de articulação. A FEAB terá 3 vagas no 

ônibus da Via Campesina que irá para o congresso.  



 
Também participou do congresso da Juventude da Via Campesina. 

Nós inserimos na construção desse espaço apesar das divergências que 

aconteceram.  

Em conjunto com a Via Campesina tocou o dia Internacional de luta 

contra os Agrotóxicos. Com destaque para a escola de Cerro Largo e Natal que 

fizeram atividades que geraram impacto significativo. 

Repasse da situação dos encontros regionais: 

No sul teríamos o EREA na escola de Pontão – Curso de Agronomia 

do PRONERA com a pedagogia da alternância. A escola também estava à 

muito pouco tempo dentro da Federação. E acabou optando por abrir mão de 

ser a C.O. do EREA. Foi realizada uma PREB da região sul e a escola de 

Pelotas passou a ser a C.O. Já foi realizado o Seminário de Construção e a 

temática também já foi definida. A arte e a carta convocatória também já foram 

lançadas. A Temática será “A crise hídrica e a tarefa do/a Engº Agrônomo/a 

frente à escassez de recursos” 

No EREA sudeste também houveram alguns problemas na 

organização do evento. A primeira data seria a mesma data do CONUNE.  O 

encontro então foi transferido para 22 a 24 de maio.  A temática será 

“Educação do campo na formação profissional do agrônomo: A construção de 

uma prática pedagógica libertadora”.  

No centro-oeste não havia previsão para realização de algum encontro 

regional. Através da articulação da CN haverá um encontro em Aquidauana-MS 

um Encontro das Agrárias. O objetivo principal será de mobilizar os estudantes. 

Está sendo construído por estudantes da Agronomia, Zootecnia e Florestal. 

Será realizado entre 04 e 07 de junho.   

No nordeste o encontro está se encaminhando muito bom. Com todas 

as questões resolvidas. Será em Bananeiras – PB entre os dias 30 de abril a 

03 de maio.  

No norte enfrentam-se as maiores dificuldades para a realização do 

ERA. Não há estrutura garantida e também não há financiamento garantido 

pela dificuldade de diálogo com o IFMA.   

Repasse dos EIVs: 



 
A CN participou do EIV SM e EIV Paraná. A CN participou desde a 

construção até a realização desses EIVs. Também demos nossa contribuição 

no EIV DF. Acreditamos que os EIVs continuam sendo uma das principais 

ferramentas de disputa da universidade.  

CAMPANHAS 

A CN está dando uma revitalizada na “Campanha de curricularização 

de extensão”, em breve pretendemos lançar a terceira cartilha. A campanha 

ainda tem grande importância nota-se pela repercussão do compartilhamento 

das cartilhas.  

Também está conversando com o NTP de Gênero para rearticular a 

campanha Agronomia Libre. E nos inserindo ativamente na campanha dos 

agrotóxicos da via onde a FEAB está na secretaria operativa.  

Acompanhou a CO do CONEA junto às reuniões com a reitoria para 

garantir a estrutura do evento. O S.C. do CONEA foi muito positivo com a 

participação de 16 escolas.  Também está articulando para contribuir na 

questão financeira da CONEA. Também já conseguiu alguns ônibus 

confirmados para o CONEA, principalmente na região centro-oeste.  

Escola de AREIA - PB 

Os militantes da FEAB estão buscando se inserir no CA e DCE. E 

AREIA é a atual CO do ERA Nordeste. Atualmente o grupo mantém uma boa 

relação com a Coordenação do curso e a Direção do Centro.  

O ERA está sendo construído da melhor forma possível. Alguns 

problemas com a questão financeira, porém caminha sem maiores dificuldades. 

Há uma ampla articulação com o MST para a realização do ERA NE. Também 

estão participando muitos grupos de agroecologias para organização do ERA. 

Também foram realizadas reuniões com prefeitura para conseguir apoio. 

O ERA Nordeste tem a contribuição de dois campi. O campus de Areia 

e de Bananeiras. As coordenações dão amplo apoio. Também a apoio de 

ONGs. Espera-se cerca de 800 pessoas.  

A uma inovação na metodologia do encontro, será usada a 

metodologia do Carrossel – os estudantes se inscrevem em uma das 4 grandes 

aéreas  do encontro: Opressões no campo, Agroecossistemas, Agroecologia e 

Política e Educação. Cada um destes se divide ainda em 4 espaços se divide 



 
que ocorrerão em 4 turnos diferentes, portanto são necessários no mínimo 16 

facilitadores.  

No final do evento será feita uma cartilha para divulgação do acúmulo 

do evento. Também haverá apresentação de trabalhos científicos durante o 

ERA NE. A CO trabalha para fazer do ERA um espaço de mobilização também 

de formação que possibilite um acúmulo importante para Federação. 

Escola de Chapadinha - MA 

Inicialmente havia uma boa expectativa em relação a organização do 

ERA Amazônico. Foi realizado o Seminário de Construção do ERA onde se 

tirou a data e a temática, porém a partir disso não se viu avanços.  

A questão financeira foi limitante no início da gestão da CR, porém 

agora já houveram avanços em relação a isso. Já foram realizadas passadas 

em Marabá, Parnaíba, Balsas, Codó.  

Em Codó participaram do seminário de construção do ERA e estão 

dando apoio. Em Balsas a CR participou da semana da calourada. Onde 

facilitaram um espaço sobre agroecologia que possibilitou aproximar alguns 

estudantes da FEAB.  

Em Marabá os estudantes foram se formando e não houve 

continuidade da construção da FEAB. As questões estruturais dificultam a 

organização, pois a uma distância muito grande entre os campi. Foram feitas 

duas tentativas para realizar reuniões. Há pouco interesse dos estudantes. 

Atualmente Marabá está com o NTP dos Movimentos Sociais, porém ninguém 

está o construindo efetivamente.  

Em Parnaíba-PI foram realizadas duas passadas com o intuito de 

aproximar os estudantes da FEAB, mesmo o estado não pertencendo a 

regional, as passadas também visam articular a criação da Regional IX.  Nas 

regiões mais distantes ainda não foi possível fazer as passadas 

Na própria escola o grupo de Chapadinha realizou um espaço 

juntamente ao CA de apresentação da FEAB e da Empresa Júnior aos 

calouros. Esses espaços estão possibilitando melhorar a imagem da FEAB 

junto a Universidade.  

Escola de São Luís - MA 



 
A escola está desde outubro construindo a PNEB e por isso algumas 

coisas ficaram em segundo plano. A escola participou da construção do 

Seminário Maranhense de Agroecologia em Caxias e os militantes da FEAB 

também estão inseridos em uma chapa do DCE.  E também estão se 

organizando para disputar o C.A. 

Na escola avalia-se que os estudantes não se aproximam da FEAB por 

não haver prática dentro dela. A partir disso o grupo está participando da 

implantação dos Núcleos de Pesquisa e Produção Orgânica com o objetivo de 

trazer um pouco de prática. Com esse objetivo também estão se inserindo na 

criação de alguns projetos de extensão principalmente para os estudantes do 

1º ao 5º semestre.  

Para o segundo semestre estão articulando a construção do EIV.  

Escola de Belém - PA 

No CONEA passado não assumiram nenhuma instância com o objetivo 

de construir o CBA e o ENGA e atualmente estão acompanhando as reuniões 

da Comissão Organizadora. Dentro do ENGA o objetivo será a politização do 

espaço, visto a avaliação que se faz desse espaço. Irão participar do 

sementário onde se define o a grade do ENGA com o objetivo de politização. 

Também irão participar da organização das questões estruturais do ENGA.  

Também estão na construção do VI EIV Pará, 10 a 27 de julho, pede-

se para escolas enviem militantes para participaram da CPP e do EIV. Há 

articulações com o MST. Espaços auto organizados dentro do EIV das 

entidades que compõe a comissão organizadora.  

O grupo está numa situação fragilizada. Estão se organizando para 

participação nas eleições do Centro Acadêmico e do DCE. No mês que vem 

será realizado o encontro Amazônico das Agrárias que reúne todos os 

estudantes das agrárias da UFRA.  

Escola de Florianópolis - SC 

A escola está na construção do Grupo de Estudos e Práticas 

Agroecológicas, organizando atividades práticas e viagens que estão 

possibilitando a aproximação de várias estudantes. Os militantes também 

continuam firmes na ocupação Amarildo de Souza e estão na construção do 



 
projeto comuna.  Também estão inseridos nas mobilizações da Tarifa Zero em 

Florianópolis.   

O S.C. do CONEA foi muito positivo. Possibilitou aprofundar o debate 

em vários pontos, principalmente o espaço de opressões, pois havia muito 

debate dentro da FEAB sobre a importância desse espaço.  

Participaram do ENGA junto com a CN com o objetivo de politizar o 

ENGA e tiveram bons resultados os quais foram expressos na carta de 

acúmulo no final do encontro.  

Participaram da Comissão organizadora do FENEX, um processo muito 

produtivo, pois a muito tempo não era realizado mais e abrangeu várias 

executivas. Também participaram da construção do EIV Santa Catarina – 

conseguindo colocar estagiário nos assentamentos do oeste e também na 

Comuna.  

Participaram do acampamento da Via e participaram da reunião das 

executivas. Há críticas ao acampamento em relação a não participação da 

juventude e não priorização desses debates. 

 

 

ANÁLISE DE CONJUNTURA 

 

Pablo Neri – MST Pará 

Atualmente vivemos um momento de crise econômica, politica. A crise 

atual é uma crise esperada, pois as crises do capitalismo são cíclicas.  

Atualmente o Brasil está inserido em um cenário de acirramento da luta 

de classes. A abertura desse processo de acirramento da luta de classes se 

deu com as Jornadas de Junho de 2013.  

A direita se mostra mais articulada no período atual e está disputando 

as ruas, defende um projeto neoliberal de reaproximação com os EUA. Isso 

tem deixado o país em uma crise política.  

Outro elemento colocado, é que a crise não é só do Brasil. Dos três 

países que representam a frente neodesenvolvimentista na América Latina, 

Brasil, Argentina e Venezuela, pensava-se que o Brasil era o elo mais forte, 

porém nota-se hoje que o Brasil é justamente o elo mais fraco. Isso se deve ao 



 
fato de não termos feitos avanços na democratização da comunicação entre 

outros erros do governo. 

Valter Pomar diz que a direita do Brasil vem utilizando táticas da direita 

Venezuelana enquanto isso o governo enfrenta essa direita com luvas de 

pelicas, ou seja, com delicadeza enquanto que deveria agir firmemente.  

A crise política atualmente instalada tem dado abertura para as pautas 

de direita serem aprovadas pelo Congresso Nacional, tais como a redução da 

maioridade penal, o novo código da mineração, etc,  pautas que tendem a ser 

aprovadas visto que esse é o congresso mais conservador desde 1964.  

 A atual composição ministerial do governo deixa claro de qual lado 

está o governo. A classe trabalhadora vem sofrendo com as escolhas feitas 

pelo governo.  

A atual crise também possui uma base material, não é gerada somente 

elo executivo e pelo legislativo. Essa base material é queda do preço das 

commodities, principalmente os grãos e o minério de ferro. Isso também se 

deve ao fato de nunca ter sido vantajoso construir indústrias em nosso 

território.  

O impacto econômico leva a burguesia industrial a procurar reduzir os 

custos, e isso se dará com o avanço sobre a nova fronteira agrícola 

compreendida pelos estados que formam o MATOPIBA. Os próximos estados 

que entraram na nova fronteira agrícola serão o Pará e o Amapá. Esse avanço 

se dará com o apoio do BNDES, portanto financiado com dinheiro público.  

O povo amazônico tem sido o mais prejudicado em todo esse 

processo, o território amazônico tem sido o palco desses grandes projetos 

neodesenvolvimentistas, como a mineração e a construção das hidrelétricas e 

também vem se tornando nova fronteira agrícola.  

E que os cortes públicos, serão portas abertas para a privatização. E 

que as pautas das reformas, sejam pautas exclusivas, e que possam ser 

diferenciadas as duas pautas de reformas colocadas no congresso. A pauta 

colocada e encabeçadas pela direita, e a pauta de reforma colocada pelos 

movimentos sociais.  



 
E que as reformas estruturais são a principal forma de como a disputa 

de classes tem sido explorada, e que só haverá reformas quando as propostas  

serem estabelecidas. 

Os EUA no cenário atual estão na ofensiva. A criação dos blocos 

regionais (BRICS, UNASUL) que vem como estratégia na disputa de 

desenvolvimento. O porque das reformas estruturais tem o papel de 

potencialização  do povo na politica.  

Que a direita também é responsável no cenário atual, por está na 

ofensiva, sendo capaz de mobilizar uma grande luta de massas. E que 

devemos construir uma defensiva.  

E que a luta de massas de junho de 2013, a juventude tem se inserido 

nas lutas, e se desviando para a direita e não estando do lado da classe 

trabalhadora. E como colocar o trabalho de base para uma juventude, formada 

a partir de moldes capitalistas. Para além das reformas necessárias, temos que 

ter uma pauta em cima da reforma universitária. 

 

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO  

Hector dos Santos Facco – Coordenação Nacional – FEAB 

A discussão do Plano Nacional de Formação se inicia pela 

necessidade de levar os acúmulos da FEAB aos estudantes que estão se 

aproximando da Federação.  

O espaço inicia com um breve diagnóstico da situação dos cursos de 

agronomia no Brasil e também da educação como um todo e qual a 

possibilidade de atuação da FEAB frente a esse cenário.  

A universidade que temos hoje não é a mesma do período anterior. Há 

uma expansão no ensino universitário com o aumento do número de vagas no 

Brasil. O mesmo ocorre na agronomia onde houve um significativo aumento do 

número de vagas através do aumento do número de cursos. A grande 

expansão também se deve ao surgimento de muitos cursos de agronomia nas 

universidades privadas. 

No inicio dos anos 2000 houve uma grande mobilização para a reforma 

universitária. Porém ele não aconteceu e culminou nos programas que 

garantiram essa expansão das vagas. 



 
Em 2012 a houve aprovação da lei de cotas e com isso passou a ter 

inicio um processo de transformação do perfil do estudante que ingressa no 

ensino superior. E isso também ocorre no curso de agronomia. 

Outro ponto importante é o perfil dos cursos de agronomia. Há os 

cursos mais antigos e mais estruturados, há uma segunda leva de cursos que 

abriram nos últimos 15 anos e já se encontram relativamente bem estruturados. 

E também a um importante número de cursos recentes. Esses cursos sofrem 

de uma grande demanda estrutural.  

Na questão da formação a linha geral do ensino da agronomia são as 

aulas tradicionais que seguem a educação bancária, aulas expositivas com o 

uso do Datashow. Raramente se sai da sala de aula para ter aula, e a maioria 

dessas saídas são para um laboratório, ou seja, a aula continua a mesma só 

em um espaço diferente. 

Outro aspecto a analisar é que hoje em grande parte dos cursos de 

agronomia uma boa parcela dos estudantes é de origem urbana e não tem 

contato com os elementos que fazem parte do meio rural.  

Podemos dizer de modo geral que no Brasil desde sua construção a 

universidade se baseou no modelo liberal.  A FEAB vem travando o debate 

sobre a formação de seus estudantes discutindo todos os aspectos 

relacionados à universidade.  

Desde os anos 90 a FEAB busca a criação dos primeiros planos 

nacionais de formação. A vontade de conhecer um ensino mais voltado à 

realidade aproximava vários estudantes da FEAB. Nesse período a principal 

ferramenta de construção e formação eram os EIV‟s.  

Os CEPA´s – Curso de Economia Politica para Agricultura – permitiam 

o aprofundamento teórico principalmente nas discussões de economia politica 

e aplicação desse debate a agricultura.  

O processo de construção se desses espaços se dá até 2005. Eram 

organizados aproximadamente 20 EIV‟s nos diferentes estados e um CEPA por 

região do país com as três principais executivas das agrárias. Também havia 

uma boa articulação para fora da universidade, principalmente com o MST. 

Tais experiências proporcionavam uma relação com a sociedade.  



 
Baseado em todo acúmulo que a Federação obteve nos últimos anos 

temos que nos fazer alguns questionamentos:  

a) Quais as necessidades de formação para os militantes da FEAB 

hoje?  

b) Quais as prioridades da FEAB? 

Precisamos fortalecer o movimento estudantil e reaproximar o debate 

da FEAB da base de modo que os estudantes se identifiquem com os debates 

que a Federação promove e com os pontos que defende. 

A FEAB deve ter clareza sobre algumas questões para cumprir essa 

tarefa:  

1- Qual nossa opinião sobre a matriz produtiva na agricultura?  

2- Qual nossa opinião sobre a questão agrária e sua evolução no 

último período? 

3- Qual nossa opinião sobre a estrutura da universidade? 

Precisamos empoderar os estudantes para que possam participar de 

forma ativa dos espaços organizados pela FEAB. E também organizá-los para 

disputar a universidade. Um plano de formação deve conter debates sobre a 

matriz tecnologia, sobre questão agrária, abordar as relações sociais no 

campo, a economia politica e agroecologia. Deve se basear em ações práticas 

dentro dos cursos e também fora da universidade através da extensão.  

Nossa tarefa será trazer elementos para contribuir com o debate para 

aprofundar continuamente os temas debatidos.  

Contribuições:  

 Muitos dos pontos que propomos no último CONEA perpassam pela 

necessidade de realizarmos cursos de formação 

A importância desse plano/curso nacional de formação que sempre 

aconteceram dentro da federação e também abarcavam outras executivas. A 

necessidade de formação é importante porque seremos nós que estaremos 

dentro das universidades tendo que disputar os espaços com alunos e 

professores de direita. Precisamos estar preparados para essa disputa pois 

somos a ferramenta de disputa.  



 
Há uma queda do número de militantes e escolas. É preciso tornar a 

militância da FEAB mais dinâmica, é preciso repassar a formação para os 

grupos novos.  

A FEAB não tem mais capacidade de organizar movimentos de massa 

e mobilizar os estudantes. Não podemos depender e somente nos inserir nos 

movimentos organizados por outras entidades. 

Por muito tempo a FEAB cumpriu um importante papel de formação de 

quadros para dentro do movimento estudantil. A FEAB deve também cumprir o 

papel da formação profissional relacionada com a formação política. Há uma 

deficiência na formação dos nossos militantes. Temos que ter total domínio das 

questões relacionadas ao campo e a economia agrária. Porém enfrentamos 

outro problema que é a grande quantidade de espaços nacionais. É preciso 

pensar numa forma de garantir essa formação. O CONEA realmente deve ser 

realizado todo ano? 

A proposição da CN de colocar esse espaço da PNEB é pela 

percepção da falta de formação dos estudantes. Muito pelos novos militantes 

entrando na Federação e pela dificuldade de sucessão dentro dos grupos 

antigos. Pra além de suprir essas demandas internas a FEAB sempre foi uma 

das executivas com maior peso entre todas elas. O FENEX foi um espaço no 

qual a FEAB foi pioneira. O PNF tende a contribuir a reorganização das demais 

executivas através da troca de experiências. Também temos que atuar no 

sentido de mostrar a importância das executivas e seu papel.  

Há necessidade dos espaços serem anuais. Porém esse debate é 

pertinente em outros momentos e deve ser colocado no papel. Pode se chegar 

ao consenso de fazer mais um espaço anual da FEAB. Depende da 

importância e da centralidade do debate, caso seja necessário é sim importante 

garantir a organização desse espaço.  

Também devemos buscar maneiras de superar esse problema da 

grande quantidade de espaços anuais e da dificuldade dos militantes participar. 

Uma reflexão que devemos fazer é qual o acúmulo que os espaços de 

formação que temos hoje estão nos proporcionando. É necessário pensar um 

espaço propício para essa tarefa, formar multiplicadores para esses debates.  



 
Ao analisarmos as deliberações da FEAB vemos que há uma 

dificuldade de aprofundar o debate nos últimos anos. Temos a necessidade de 

resignificar à militância com um nível elevada de compreensão política.  

A base não está junto com a FEAB, precisamos refletir sobre esse 

problema. Caso não estejamos realizando a prática necessária. Estamos 

inseridos dentro do movimento estudantil, mas dentro de sala de aula não nos 

pautamos como nossa teoria, velho rótulo do ME, mau aluno. Os militantes 

mais velhos precisam repassar o seu conhecimento e o seu acúmulo. Os 

encontros e os cursos nacionais são difíceis de acompanhar. Uma 

possibilidade é tirar um calendário nacional de formação a ser tocada em cada 

escola.  

A ideia de realizar espaços descentralizados em todas as 

universidades para o curso é interessante. É importante a formação de quadros 

não só para a questão política, mas também para a formação em temas mais 

ligados a prática agronômica, fazendo o trabalho de base ligado a formação. 

Ter formação para disputar o local de estudo é importante para o 

trabalho com a base. É importante termos o empoderamento técnico para 

poder passar o pensamento político que defendemos enquanto Federação. Na 

formação política, devemos avaliar o público da agronomia hoje para podermos 

definir a tática de aproximação de novos militantes. Mas principalmente, 

devemos desenvolver a tática objetivando a nossa estratégia. 

Quando não fazemos uma análise aprofundada da realidade, caímos 

no erro de achar algumas saídas que não levam ao que a nossa estratégia 

indica. 

Trazendo a experiência do CNFA realizado em Florianópolis, a 

realização de eventos regionais é mais indicado para o momento da 

Federação, pois conseguirão abranger mais pessoas, mas mantendo a 

compreensão e o objetivo do curso nas diferentes regiões.  

No CONEA devemos fazer um debate intenso de qual o caráter dos 

nossos espaços e como eles tem contribuído para a aproximação da base. 

Necessário discutir os eventos nacionais e regionais estão contribuindo. 

A Coordenação Nacional irá esperar contribuições das escolas para a 

elaboração do PNF a ser discutido no CONEA.  



 
 

 

GÊNERO, DIVERSIDADE SEXUAL E NEGRITUDE 

Pablo Neri – Juventude do MST, Mônica Shirley Brasil – ex-FEAB, 

Tainan Pereira – ex-FEAB.  

 

Negritude 

O espaço de opressões se dividiu em três esferas. Para iniciar iremos 

abordar a opressão sofrida pelo povo negro.   

O debate em torno da divisão racial já é superado desde os anos 80 

dentro dos movimentos. A diferença está na questão social.  

Para compreender melhor todo o processo é necessária uma rápida 

recapitulação da subjugação da população negra no Brasil.  

A subjugação tem início já nos anos de 1500 com o desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil, a exploração do território é feita com base na 

escravização do índio e depois do negro. As diferenças raciais no Brasil tomam 

um aspecto de classe, a luta de classes tem enorme relação com a questão 

racial.  

A abolição no Brasil não aconteceu pela boa vontade da Princesa 

Isabel, mas através de um processo contraditório. Haviam intensas pressões 

externas pelo fim da escravidão. O capitalismo no Brasil também passava por 

um processo de remodelação que pressionava pela alteração das relações 

sócias. E outro importante fator foi o grande numero de revoltas de negros e 

criação de quilombos nesse período.  

A lei de Terras já surgiu com o intuito de preparar o terreno para a 

abolição. No momento em que a terra passou a ter valor financeiro a lei tornou-

se um meio em que o negro não pudesse ter terra naquele momento. Negros 

foram libertos, mas sem nada, foram jogados “fora” e não tinham dinheiro para 

comprar terra.  

Única coisa que os negros libertos tinham era a mão-de-obra e foram 

ser exploradas de outra maneira dentro das indústrias. Mas essa mão-de-obra 

negra não era visto como qualificada para trabalhar nas indústrias e por isso o 

governo começou a incentivar a vinda de colonos europeus para o Brasil. O 



 
Brasil tem a maior população afrodescendente. E foi o último país a ter a 

abolição. 

Esse processo foi reabsorvido pelo sistema e continua nos dias de 

hoje. Ainda reflete em nossa realidade.  

Hoje 50,7% da população se auto declara negra. Nos últimos governos 

do PT houveram avanços que não podem ser negados, como as medidas de 

redistribuição de renda, que concidentemente ou não os negros são os mais 

pobres. 

As politicas afirmativas também contribuíram, hoje há 230% mais 

negros nas universidades do que antes das cotas.  Porém só cresceu em 1% o 

número de negros saindo da universidade. Isso nos mostra a necessidade de 

políticas para a permanência desses estudantes.  

Ainda é preocupante o quadro em que está inserida a população negra 

no Brasil. Onde está a parcela mais significativa no Brasil? Com a lei de terras 

e a industrialização o que restou a essas pessoas? Foram nas encostas dos 

morros e os mangues. Hoje esses lugares configuram as favelas e periferias 

das cidades. A maioria não possui serviços básicos como o saneamento 

básico. 

A questão quilombola teve significativos ganhos, como a constituição 

de 88, São 3 dezenas de quilombos intitulados e mais de 3000 comunidades 

negras que foram reconhecidos como tal. Porém só no maranhão há 4000 

comunidades rurais negras sem reconhecimento como tal.  

O Brasil possui o 4º população carcerária do mundo. O estado tem se 

portado como criminalizador da pobreza, 95% da população carcerária são 

pobres e 70% são negro. No maranhão se vê o caos no presídio de pedrinhas.  

Juventude negra não é vista como objeto de políticas públicas, mas sim 

como números da violência. Existe uma verdadeira chacina da população 

negra, 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. O Brasil mata mais 

gente todos os dias do que os principais conflitos ao redor do mundo, Em 

média 192 pessoas por dia.  

A pauta atual é a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A 

PEC já foi aprovada na CCJ. Em até dois meses será votada em plenário.  



 
Também há uma sub-representação politica. Cerca de 8% dos 

parlamentares são negros, sendo que 50,7% da população é negra. Tem se 

avançado dentro de alguns partidos, mas são poucos os avanços, Dentro da 

reforma política essa é uma pauta.  

O que esperar de um país que mata sua população em sua idade mais 

ativa, quem lucra com isso? O que você tem a ver com isso? O que nós temos 

a ver com isso? 

Gênero  

Para iniciar o debate devemos relembrar que vivemos em uma 

sociedade patriarcal e machista onde as mulheres são constantemente 

minimizadas.  As mulheres negras sofrem ainda mais pelos parâmetros de 

estética nessa sociedade patriarcal.  

Constata-se até hoje, que as mulheres são exploradas, e colocando-as 

como objeto sexual, a mulher negra é colocada para uso sexual.  

Em função de sua aparência as negras são consideradas como rudes 

diferentes das mulheres “frágeis” brancas. O pensamento precisa partir da ideia 

de que somos realmente fortes, somos trabalhadoras, somos guerreiras.  

O Brasil é um país de tradição escravocrata. Vende-se até hoje 

apartamentos com quarto de empregada. Ter uma senzala dentro do 

apartamento é uma tradição escravocrata. Depois da abolição as mulheres 

negras continuaram a exercer o mesmo trabalho. Porém só mudou o sujeito 

que usufruiu disso. 

 

Outro ponto é o direito ao aborto é uma luta das mulheres de todas as 

classes, mas havendo muitas diferenças nessa correlação de classes. As 

mulheres da burguesia realizam o aborto por meios ilegais, porém em clínicas 

seguras. Já as mulheres da periferia são obrigadas a fazê-lo em condições 

extremamente precárias e colocam suas vidas em risco. Importante lembrar 

que está em pauta no congresso um projeto de lei que regulamenta o aborto, 

com certeza irá gerar grandes embates.  

A violência contra a mulher ainda é um grave problema, a Lei Maria da 

Penha foi um avanço. Porém os índices de homicídios de mulheres continuam 



 
crescendo. A lei não teve um impacto significativo. Em 2015 o Brasil tipificou o 

feminicídio, uma importante conquista das mulheres.   

A maioria das mulheres são mortas dentro de casa pelos próprios 

companheiros, enquanto que a maioria dos homens são mortos nas ruas.O 

homem deve ver a mulher como companheira e não como objeto.  

Diversidade Sexual 

O capitalismo não sendo apenas um modelo de exploração, mas 

colocando as relações sócias mais complexas vemos que também é um 

sistema de opressão. Porém a luta de classes não anda exatamente junto à 

luta contra as opressões. As relações sociais são muito complexas, mais que 

as questões econômicas e muito mais difíceis de serem superadas. Por 

exemplo, Cuba é um país amplamente machista.  

Há dificuldade de fazer um debate de diversidade nos espaços em que 

vivemos e crescemos, é mais difícil do que na universidade. A FEAB tem um 

importante papel nessa luta, pois está dentro da universidade de onde emana a 

maior demanda.  

Necessidade da FEAB ser  vanguarda dentro da Via para puxar esse 

debate de Gênero, Diversidade Sexual e Raça, pois os movimentos sociais 

ainda tem uma resistência importante nesse ponto.  

Há um sustentáculo concreto que determina a opressão e ele está 

ligado ao capitalismo, a sua superação está ligada a superação do capitalismo. 

O capitalismo incorporou o patriarcado.  O homem como sujeito do trabalho e a 

mulher como dona de casa. O capitalismo tem as bases para a opressão. Essa 

questão se amplia. No momento que definimos como só existem 2 gêneros 

estão discriminando qualquer pessoa que não se encaixe neles. 

Um pouco da história do movimento de diversidade sexual:  

As primeiras lutas protagonizadas pelo homoafetivos iniciam no século 

19 e 20 e tem como um objetivo acabar a criminalização. A luta tem seu auge 

durante 1910 e 1920. Na revolução Russa os Bolcheviques estabelecem a 

nova legislação sexual. Porém durante o nazismo há um grande retrocesso na 

Alemanha assim como na URSS, muito disso está ligado à Segunda Guerra 

Mundial.  



 
Após a queda do muro de Berlim surgem os movimentos de gênero, de 

diversidade sexual, ambiental surge pois os sindicatos não eram capazes de 

atender essa demanda da classe trabalhadora. 

Nos EUA surgem grandes mobilizações com a pauta da diversidade 

sexual. Porém esses movimentos foram incorporados ao capitalismo e se 

tornaram um nicho de mercado.  

No Brasil nunca houve coragem para avançar nessa questão 

principalmente pela resistência das elites conservadoras. Não há políticas 

públicas para a população LGBT. 

A luta contra a opressão deve caminhar junto à luta de classes. A luta 

LGBT é uma luta anticapitalista, anti-imperialista e pela emancipação do 

homem e da mulher. 

 

 

SEGUNDO DIA 

 

Educação 

Regis Piovesan – Coordenação Nacional da FEAB 2014/2015 

Debater e formular sobre a temática da educação é sempre importante, 

principalmente para compreendermos o que vem ocorrendo e como se 

desenvolve o ensino no país, e para onde queremos ir.  

Para nos situarmos em qual cenário a educação se encontra hoje, é 

importante trazermos alguns dados que nos embase para o debate. Hoje, são 7 

milhões de estudantes matriculados regularmente nos cursos de engenharias, 

desses 26% estão matriculados em Universidade públicas e 74% matriculados 

em universidade privadas. 

  O acesso ao ensino superior vem aumentando, mas comparado 

com outros países da América Latina, o Brasil está desfavorável e é preciso 

que mais jovens tenham acesso ao ensino superior. O PNE (Plano Nacional de 

Educação) aprovado em 2014 estabelece como meta até 2023 de 33% dos 

jovens estejam nas universidades. É preciso ainda um aumento de mais 7% de 

vagas que são ofertadas hoje, para que essa meta seja alcançada. 



 
Os cursos das engenharias são aqueles que sofreram a maior 

expansão em relação a muitos outros, tendo um aumento significativo de 15% 

no número de matriculas nos cursos de engenharia. Desse total, 60% estão 

nas instituições privadas e 40% nas públicas, o acesso por meio de PROUNI 

(Programa Universidade para Todos) e FIES (Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior) fez com que mais jovens da classe trabalhadora 

ingressassem no ensino superior, na contramão houve um aumento 

significativo de 40% de evasão nos cursos de engenharias. 

O PNE tem como base uma serie de metas para melhorar a educação 

no Brasil, desde a educação básica até a educação superior. Existe uma meta 

de que 40% dos estudantes que ingressarem no ensino superior estejam 

matriculados em instituições públicas; A meta 19 diz que é preciso 

democratizar as instituições públicas aproximando assim as universidades da 

realidade social, a meta 13 do PNE diz que é preciso melhorar a qualidade do 

ensino superior inserindo mais professores com metrado e doutorados no 

mesmo; A meta 20 diz que é preciso investir nas instituições públicas, dos 10% 

do PIB destinado a educação, 7% vão para instituições públicas e 3% vão para 

educação privada. O PNE contempla metas para a erradicação do 

analfabetismo no Brasil e melhoria a educação em um contexto geral ainda. 

Logo após apresentação do slogan da “Pátria Educadora”, houve um 

corte de 30% nas despesas não obrigatórias, que estes cortes atingem todos 

os aspectos que estão voltados a assistência estudantil, com isso pode ocorre 

uma evasão da classe mais carente que obteve acesso à universidade por não 

conseguir manter-se dentro da mesma. É preciso investimento na educação, 

mas com esses cortes muitos planos e projetos podem acabar não se 

desenvolvendo.  

O acesso mais facilitado a universidade ainda não conseguiu desfazer 

alguns paradigmas dento da mesma como o preconceito as mulheres, negros e 

homossexuais e isso é preciso ser desfeito para que aja uma sociedade mais 

tolerante. 

A base da educação no Brasil se baseia em três praticas, narração de 

conteúdos em sala de aula, realidade de ensino diferente com a realidade que 

o aluno está habituado a ter ou entrará em contado depois de formado e o 



 
professor como detentor do conhecimento. A pesquisa cientifica no Brasil é 

baseada em duas práticas: testar e adaptar tecnologias vindas de países mais 

bem desenvolvidos como os EUA e, a produção de papel acrítico. Já a 

extensão é assistencialista e a FEAB apoia um modelo diferente de que a 

extensão, voltado a ajudar o pequeno agricultor procurando a resolução dos 

problemas. 

A universidade no Brasil ainda é burguesa, pois a maior parte da classe 

trabalhadora não tem um acesso muito mais amplo e para que ocorra a 

reforma dentro da universidade é preciso rever o investimento e reestruturar a 

universidade para a classe trabalhadora para que o conhecimento dentro da 

universidade possa ser produzido e disseminado para toda uma sociedade. 

Propor uma universidade para a diversidade que temos e que a universidade 

não seja isolada interagindo com a sociedade para que os métodos que são 

aplicados dentro da universidade possam ser aplicados fora dela e assim 

possamos ter um modelo de sociedade que queremos. 

 

DEBATE 

Há um grande número de universidades criadas, mas a maior parte da 

expansão das vagas foi em universidades privadas. Mostrando assim a lógica 

de um projeto neoliberal. Com a criação de políticas para inserção de novos 

estudantes nas universidades (REUNI/PROUNI), obtiveram ganhos e 

retrocessos, como o maior número de vagas para FIES e PROUNI e minoria 

para o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais), e desta maneira favorecendo o ensino privado. 

A esfera ideológica do PNE que foi aprovado em 2014 é o ensino 

voltado para o mercado, formando assim profissionais alienados para o meio 

social. As facilidades de programas do governo que fazem com que a classe 

trabalhadora tenha mais acesso ao ensino superior têm como contra partida a 

falta de programas que se estendam de forma eficiente para dentro da 

universidade. Como é o caso do acesso à assistência estudantil, que se torna 

necessária para esses novos estudantes que precisam dessa ajuda para 

permanecerem dentro das universidades. Se o acesso à assistência estudantil 

não for ampliado de forma mais concisa, o número de evasão dos cursos 



 
superior pode aumentar cada vez mais a cada ano que se passa. Faz-se 

necessário que a assistência estudantil seja ampliada e organizada para a 

permanência desses jovens, de forma que a evasão nas universidades possa 

retroceder e mais estudantes saiam formados. 

A universidade no Brasil é baseada no capitalismo, ou seja, mais 

baseada na técnica. Na década de 1990 existiam muitas universidades com 

péssimas estruturas internas e externa muito por conta da privatização do 

ensino superior, que seria no caso surgimento de um grande número de 

universidades particulares nessa época ocorre uma redução no currículo do 

curso de Agronomia. Não existe uma elaboração mais eficaz sobre a educação 

superior no Brasil é preciso democratizar as universidades públicas, trazendo 

setores que nunca tiveram contato com o meio universitário para dentro dos 

muros da universidade. 

Uma executiva estudantil não pode entrar em confronto com outra 

executiva estudantil é preciso se unir para fortalecer a luta, para que as metas 

que são pautadas sejam alcançadas e consigamos a vitória no campo da 

educação e sendo assim todos podem ter acesso aos cursos superiores de 

qualidade.  

A educação e o acesso ao curso superior não contemplam os 

estudantes que vão ingressar ou aqueles que se encontram na universidade e 

por esse motivo é preciso se organizar para pressionar e transformar a 

universidade. É necessário que a juventude tenha mais acesso ao ensino 

superior público de qualidade. 

O programa atual de educação é pautado por empresas capitalistas, 

todos os cursos superiores são voltados ao capital e é preciso que aja uma 

emancipação desse sistema. A saída da zona de conforto do estudante que é 

militante é necessária para colocar em prática o que se defende dentro da 

FEAB, como por exemplo, administrando cursos, do tipo pré-vestibular, que 

possam estar formando a juventude para que entrem na universidade com um 

pensamento diferente do que é imposto dentro das universidades e somente 

assim podemos emancipar a sociedade do capital. 

Pensar em educação é pensar nela de forma globalizada e logo após a 

segunda guerra mundial a educação foi levada para outros meios. O modelo na 



 
educação no Brasil tem várias contradições principalmente, as universidades 

particulares como uma grade curricular dos seus cursos muito diferente dos 

cursos das universidades públicas, e é um modelo que mais desprepara que 

prepara, é preciso que os estudantes que tem acesso ao ensino superior pelo 

FIES tem que rever o que acontece nas instituições de ensino privada, 

observando se o ensino está sendo colocado de forma eficiente e de qualidade 

e com isso podem reivindicar melhorias de educação. As universidades 

privadas estão mais preocupadas com a quantidade de jovens que ingressam e 

pagam matriculas do que com a qualidade e capacitação desses jovens para o 

convívio social dentro da sociedade. 

Uma observação de como era antes e como são agora as 

universidades com o ingresso de negros, indígenas e pessoas que fazem parte 

de algum movimento social, que antes era impossível e agora se vê dentro do 

meio universitário. O ingresso desses jovens dentro da universidade faz com 

que aja um contato com uma realidade diferente do que é mostrada pela 

televisão e com isso quebrando preconceitos dentro dos muros da universidade 

e assim faz-se refletir na sociedade. Não é preciso participar no PROUNI para 

lutar junto com os prounistas para que esses possam ter acesso à universidade 

pública 

Levar a universidade para fora é como levar a sociedade para dentro 

da universidade, vale ressaltar que toda área do conhecimento pode 

atuar/participar/lutar na reforma agrária. Faz-se necessário a introdução de um 

novo sistema pedagógico para trazer acumulo para discussões pautando a 

unificação e fortalecendo a luta e com isso ganhando força para combater a 

redução de verbas na educação. Discutir a qualidade da educação junto com a 

sociedade e sindicatos para que se possa exigir do governo as melhorias que 

são necessárias, despertando por sua vez o senso crítico da sociedade não 

somente com a educação, mas também como outros temas de interesse da 

sociedade.  

Como se pode estar avançando na extensão no curso de Agronomia? 

A extensão no curso de agronomia pode conseguir espaços com estágios 

obrigatórios na área de extensão ou lutar por mais disciplinas que atuam na 

atual conjuntura. A extensão é importante para o estudante de agronomia para 



 
que tenha um contato maior com a agricultura familiar. É preciso que a 

disciplina de Agroecologia seja obrigatória dentro do curso de Agronomia e que 

essa disciplina seja ofertada já nos primeiros períodos, assim o estudante não 

seja enfeitiçado pelo Agronegócio. 

O desafio é aproveitar a entrada da classe trabalhadora, politizando 

esses novos estudantes. Para que superem as dominações que sofrem dentro 

da sociedade. Conversando e trazendo a classe trabalhadora e mostrando 

como crescer acima do opressor. 

 

Metodologia para o processo de reformulação do estatuto 

O estatuto da FEAB foi formulado em 1989 e desta maneira existe a 

necessidade de adequá-lo para que atenda ao momento histórico da 

Federação. Desta maneira no CONEA de 2014 em Curitiba na UFPR, 

aprovamos a deliberação de estarmos reformulando no ano de 2015 o estatuto 

da FEAB, sendo que caberia a PNEB de São Luís, deliberar pelo método que 

se adotará nesta reformulação. 

 Para a reformulação neste ano, é preciso que as escolas discutam o 

estatuto com vigor e anotem suas ideias de mudanças sobre o estatuto. Assim 

é necessário que as escolas da FEAB discutam e formulem sobre o estatuto da 

Federação, sobre o movimento estudantil da agronomia e como vamos dar a 

nossa entidade maior capacidade de articulação, formulação e intervenção 

tanto nas universidades como na sociedade. É importante que as escolas 

façam isso antes do CONEA, para que englobe os estudantes de agronomia 

das universidades e para que no evento, possamos debater sobre as 

formulações de cada escola. 

O CONEA se realizará entre os dias 30 de junho a 06 de agosto de 

2015, onde teremos espaço para debate. Porém as deliberações serão feitas 

na PNEB extraordinária, que debateremos mais adiante. 

Desta maneira durante o CONEA haverá três mesas para 

apresentação e discussão de propostas: 

 1° mesa: Esse espaço terá o objetivo de realizar 

uma apresentação das sínteses dos debates que aconteceram no 

nosso último CONEA em Curitiba e nossa PS em Campos dos 



 
Goytacazes. Além disso, será o espaço para resgatarmos os 

documentos que as escolas escreverem para a nossa tribuna de 

debates sobre o estatuto no blog da FEAB, podendo ser 

apresentados nesse espaço, novos textos para debate que 

problematizem o assunto em questão. A comissão de síntese 

ficará responsável por sistematizar os debates ocorridos nesse 

espaço, incluindo na síntese final sobre o estatuto.  

 2° mesa: O objetivo desse espaço é de abrir para 

debate as propostas de reformulação acerca do estatuto atual. 

Esse é o momento para as escolas realizarem a proposição de 

pontos, reformulação de pontos antigos e defesa dessas 

reformulações. É o momento em que as ideias que surgiram 

através das problematizações ocorridas durante todo esse tempo 

sejam colocadas para o conjunto da Federação, a fim de serem 

debatidas, corrigidas, acrescidas e/ou aperfeiçoadas. Novamente 

a síntese terá a função de sistematizar as propostas 

encaminhadas e coloca-las juntamente a síntese da 1° mesa. 

Esse documento “parcial” será remetido às escolas até às 18 

horas do dia 03 de agosto para que essas façam discussão 

acerca das propostas, tendo ate às 18 horas do dia 04 de agosto 

para que se façam alterações em propostas e/ou acréscimos de 

novas propostas. Após esse período, não serão mais feitos 

acréscimos de novas proposições no documento que irá ser 

montado pela comissão de síntese. Somente será aberto espaço 

para que se façam correções ortográficas. 

 3° mesa: Esse é o espaço de reunião entre as 

escolas para avaliar o documento final que será colocado na 

PNEB estatutária. É o momento das escolas debaterem sobre as 

propostas apresentadas e definir suas posições. Será aberto até a 

meia noite para que as escolas realizem correções ortográficas do 

documento. 

Após o dia 06 de agosto, dia da plenária final do Congresso, será 

realizado a PNEB extraordinária.  Assim, a plenária será realizada no dia 07 de 



 
agosto com o início às 14 horas e que terá como objetivo deliberar acerca do 

novo estatuto da FEAB. 

Maiores detalhes sobre a metodologia e as regras do CONEA 

estatutário encontram nas circulares 11 e 12/2015. 

 

UNE/CONCLAEA/VIA CAMPESINA 

Regis e Bruna - Coordenação Nacional da FEAB 2014/2015 

 

FEAB E A UNE: 

 

A FEAB voltou a compor a União Nacional dos Estudantes – UNE no 

ano de 2013, a partir do CONEA de Campos dos Goytacazes – na UENF. A 

nossa volta para a entidade começa a se consolidar inicialmente a partir da 

participação das atividades da UNE, como os eventos realizados nos anos de 

2014 e 2015. 

Portanto estivemos presentes nos últimos eventos da UNE que 

aconteceram nesse ano de 2015. Na bienal da UNE, que ocorreu no mês de 

fevereiro do ano corrente, estivemos presente neste espaço, e para além 

aproveitamos para fazer algumas articulações, assim ajudamos na organização 

da uma reunião entre as executivas de curso presente na bienal, outro espaço 

que organizamos foi a realização de uma reunião das escolas da Federação. 

O próximo evento da UNE que será realizado é o Congresso da UNE – 

CONUNE, que será realizado entre os dias 03 a 07 de junho, que ainda não 

possui local definido. Para este espaço buscaremos a elaboração de uma 

plataforma de pautas das executivas de curso para a UNE, onde esse 

documento pautará qual o papel das executivas de curso dentro da UNE. Além 

de construir o debate sobre assistência estudantil.  

   

CONCLAEA E A FEAB 

 

  No período de 2012/2013 houve o debate sobre as relações 

internacionais dentro da nossa executiva. No ano de 2014 a escola de Santa 

Maria organiza o CLACEEA, e foi um evento representativo das executivas 



 
internacionais, mas com pouca representação da nossa Federação. Nesse 

evento saiu à deliberação de que o CLACEEA seria realizado a cada 2 anos. 

A conjuntura atual que estamos enfrentado dentro das executivas em 

cada país, está refletindo na nossa organização a nível de América Latina e 

Caribe, assim para além da FEAB, que passa pelo debate estatutário e outras 

executivas encontram dificuldades organizativas e políticas neste momento, 

além de haver uma deficiência em nossa organização. É devido a esse 

momento conturbado, que os eventos que foram tirados no CLACEAA pra 

acontecer esse ano, ainda não possuem perspectivas que ocorram.  

 Muito do debate em tono do internacionalismo, se deu a partir de 

realizar espaços com a temática, para colocarmos a importância deste debate, 

além de estamos elaborando estratégias para fortalece o intercâmbio entre as 

entidades da agronomia em nível de América Latina, isso pode começar pela 

aproximação nossa a universidades como o IALA, ou a UNILA.   

 

VIA CAMPESINA 

 

No último período, a agenda foi cheia para a VIA, em novembro do ano 

passado, se realizou o acampamento da juventude da VIA. Sobre a construção 

não conseguimos acompanhar como queríamos. Mesmo assim o espaço na 

nossa opinião foi positivo, onde conseguimos nos inserir até certo ponto, no 

acampamento conseguimos reunir as escolas da FEAB presentes e discutir um 

pouco sobre o acampamento, além de colaborarmos na organização de uma 

plenária das executivas que estão presentes na VIA, mas pela presença de 

vários integrantes do movimento estudantil a plenária saiu com um caráter do 

ME. Nesta fizemos uma avaliação geral e discutimos qual o papel do ME na 

relação com os movimentos sociais, e a avaliação é de que faltou mais o 

protagonismo da juventude no acampamento, principalmente em questões dos 

espaços que foram compostos por mesas que predominava pessoas que estão 

fora da juventude. 

Outro ponto é a campanha dos agrotóxicos, e assim foi construído um 

dia de luta contra os agrotóxicos. Outra pauta que a via articulou, foi as 



 
manifestações do 8 de março, com as pautas das mulheres e apresentando a 

agroecologia, e denunciando o modelo do agronegócio.  

 

AGENDA FEAB – VIA 

10 a 17 de abril – congresso da Confederação Latino Americana de 

Organizações Campesina (CLOC) – FORAM DISPONIBILIZADAS 5 VAGAS 

PRA FEAB PARTICIPAR.  Realização na Argentina (Buenos Aires). A 

dificuldade de participação ainda está grande devido ao quesito financeiro, 

porém ficou indicada a realização de uma reunião extraordinária por Skype 

para possíveis encaminhamentos a serem levados para o congresso.  

A CN orienta para que as regionais ocupem seus espaços nos fóruns 

estaduais das reuniões da VIA. 

Há a necessidade de estarmos dentro da VIA, e nesse espaço 

colocamos o sentido de uma troca mutua, assim levar o debate de educação 

para dentro deste espaço é muito importante, além de trazer os Movimento 

Sociais para ajudarmos a pautar a universidade e os cursos em geral, para 

além de participarmos das articulações das campanhas, como a dos 

agrotóxicos. 

 

TERCEIRO DIA 

BANDEIRAS 

Movimento Estudantil da Agronomia 

Desde o CONEA se faz a avaliação que há um distanciamento da 

base. Um refluxo da Federação. 

CA‟s e DA‟s estão sendo disputados dentro das universidades pela 

direita e muitas vezes essa direita vem ganhando esse espaço. A disputa 

ocorre pelo discurso do senso comum, batendo em programas como SISU, 

Cotas e que acaba ganhando apoio entre a base.   

Precisamos nos reaproximar desses espaços e disputa-los para 

conseguirmos nos legitimar e para isso é necessário nos inserirmos em todos 

os espaços desde as salas de aula até os mais diversos espaços dentro da 

universidade. 



 
Há dificuldade de dialogar com nossa base devido à formação que 

temos voltada para o capital. É necessário começar o diálogo através de 

bandeiras em que temos abertura com os estudantes permitindo uma 

aproximação. Com isso pode-se despertar o senso crítico da base começando 

por essas bandeiras com alguma abertura. 

Nas áreas de lutas especificas de cada curso é necessário incorporar 

essas lutas ao grupo da FEAB como forma de conseguir representar todos os 

estudantes. Também se deve abrir o diálogo através dos problemas estruturais 

de cada curso, ainda no caso de problemas com professores ou currículo. Isso 

também permite um maior diálogo e cria legitimidade.   

A FEAB também tem quatro campanhas que dialogam de maneira fácil 

com uma boa parte dos estudantes. As campanhas de curricularização da 

extensão e da assistência estudantil tem ampla aceitação da base, pois 

mechem diretamente no dia a dia dos estudantes. Portanto precisamos nos 

engajar em nossas campanhas e apresentá-las em nossas escolas. 

Por fim no CONEA tiramos o indicativo de nos aproximar dos 

estudantes de agronomia das universidades privadas. Cursos que seguem 

exatamente a lógica do mercado e a educação bancária e impõe barreiras para 

a organização estudantil. Muitos desses estudantes dessas instituições nunca 

ouviram nem falar da Federação. É preciso criar um mecanismo de 

aproximação.  

Em Fortaleza anteriormente o grupo havia dado um enfoque maior na 

questão nacional e da regional e no último período o grupo vem voltando seu 

trabalho mais para dentro da escola. Tem contribuído para reaproximar. Estão 

tocando a campanha contra os trotes machistas e homofóbicos, permite 

aproximar os calouros do centro acadêmico. Também organizaram a semana 

da agronomia. Houve ampla mobilização de quase toda a UFC, discutindo a 

temática da água. Realização do seminário científico dos estudantes de 

agronomia, apresentação do que os estudantes estão desenvolvendo em 

pesquisas dentro da universidade. Há uma avaliação positiva dentro do curso 

pelos professores. Necessidade de produzir mais matérias para tocar as 

campanhas. Campanha “Eu me importo” para arrecadação de comida, água e 



 
roupas para o povo do semi-árido. Criação de um Forúm dentro da agronomia 

com os demais grupos para troca de experiências e cobranças.  

Dentro do ME AGRO a discussão dos Encontros Regionais foi iniciada 

no CONEA. Há uma necessidade de priorizar e massificar a participação dos 

estudantes de agronomia nesses eventos como forma de permitir um maior 

acúmulo para a Federação. Foram colocadas as preocupações da realização 

do ERA em detrimento de um EREA. Dificuldades enfrentadas para 

mobilização dos estudantes pelos vários problemas que se vem enfrentando na 

construção do ERA Amazônico.  O centro acadêmico da Agronomia em 

Chapadinha está desenvolvendo atividades conforme os princípios que a FEAB 

defende como forma de aproximar também. O primeiro contato dos calouros 

com as bandeiras da FEAB ocorre nessa semana da calourada e é uma 

ferramenta importante de aproximação. A entrada de calouros sem 

posicionamento político e reproduzem o senso comum. A alternativa é através 

do CA, construindo grupos de discussões durante o semestre trazendo as 

bandeiras da FEAB. Os espaços realizados pelo CA nos ciclos de palestras 

tem proporcionado mudar a opinião de alguns estudantes em determinados 

pontos, pois facilitadores se posicionam a favor da FEAB.  

Na escola de São Luís foi enfraquecendo o movimento, pois não havia 

uma participação dos estudantes nesses espaços. O grupo não disputou mais 

o CA e com isso os grupos que defendem o agronegócio estão no seu controle. 

A partir de um novo foco dado aos calouros o grupo possui uma boa 

legitimidade do 1º semestre até o 5º semestre atualmente. O grupo realiza 

atividades como visitas a experiências que trabalham com a agroecologia. 

Estão usando o espaço da fazenda escola, há respaldo junto às entidades da 

universidade para uso do espaço nas atividades da Federação.  

Necessidade de compartilhar as experiências que os grupos realizam 

em suas escolas para o conjunto da Federação, mostrar o que a FEAB faz nas 

universidades.  

Enquanto FEAB não devemos ter uma única pauta, por exemplo, a 

agroecologia, não podemos nos voltar para fora da universidade, pois nosso 

locus de disputa é dentro da universidade na transformação do curso de 



 
agronomia. Lutar dentro da universidade. Disputar a matriz do curso de 

agronomia e volta-lo para a matriz agroecológica.  

A construção do movimento estudantil nos leva a querer construir cada 

vez mais coisas. Por exemplo, GEPP Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Permacultura, tem o aval de muitos professores e também uma área dentro da 

universidade para o grupo. Também estão inseridos no curso de Residência 

Agrária.  

Alguns pontos que foram da discussão do ME AGRO no CONEA que 

são a construção das semanas das calouras. São essenciais para disputa dos 

estudantes. Realizar debates que permitem apresentar as bandeiras da FEAB. 

E também é preciso ocupar os espaços por onde passam as tomadas de 

decisão como os colegiados.  

As Empresas Junior e PET são espaços onde muitas vezes se 

reproduz o modelo tradicional da universidade e devem ser disputados.  

Também devem existir espaços lúdicos enquanto CA e FEAB trabalhando 

questões relacionadas às bandeiras da FEAB.  

 

MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES  

Debate travado no CONEA sobre a relação com a Via Campesina, a 

relação dos movimentos sociais com a universidade. A importância de travar o 

debate de Reforma Agrária com a universidade, além da construção dos EIV‟s 

com os movimentos. A FEAB deve ser protagonista do debate de educação 

dentro da Via, tendendo a aproximar os movimentos sociais. Também devemos 

cultivar a relação com os movimentos sindicais construindo essa relação com 

os agrônomos que possuem um viés progressista. 

No estado do Ceará um companheiro tocava a luta com os movimentos 

e pelo fato do seu falecimento essa relação se tornou distante, visando que é 

necessária a luta de vários militantes para construir essa bandeira. O EIV é 

uma coisa muito grandiosa, no Ceará essa construção de da com o MAB, MST, 

além desses eventos não só ocorrerem em assentamento mais também em 

áreas de vivência urbana como as periferias 

A construção do EIV é pautada como um acúmulo interno e como ele é 

importante pra formação de militantes. 



 
A construção dos EIV‟s demonstra a nossa relação com os movimentos 

sociais, visto muito pelo retorno que a executiva possa oferecer aos 

assentamentos ao qual ocorre o estágio, tendo sempre esse contato e debates 

com movimentos sociais. 

O EIV também é uma ferramenta usada para organização estudantil, e 

de formação. Tentando discutir qual objetivo a ser alcançado com os EIV‟s, 

cabe a nós fazer essa auto crítica de que o EIV influencia na Federação, por 

esse motivo há muitos EIV‟s que não organizam a militância, não possuem 

vivência. 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A CONCLAE se encontra em um momento de desarticulação, 

recentemente tivemos o CLACEEA de Santa Maria onde houve uma 

participação muito baixa em relação às escolas brasileiras. Quanto à 

participação internacional estiveram presentes escolas da Argentina, Uruguai e 

Colômbia.  

A desarticulação da CONCLAEA reflete de certo modo a organização 

das executivas a nível nacional, sendo que de modo geral todas elas estão 

vivendo um momento de refluxo.  

Quanto ao debate realizado dentro da Federação sobre a CONCLEA e 

a bandeira de RI temos enfrentado dificuldades para internalizar o debate, 

poucas escolas se propõe a debater o tema, sendo que é de suma importância.  

Ainda precisamos criar um fórum para troca de experiências dos 

estudos participantes de intercâmbios como o CsF que vivenciam importantes 

experiências em outros países conhecendo melhor o modelo de universidade e 

a agricultura praticada nesses outros países. Portanto estes estudantes podem 

dar uma boa contribuição para aumentarmos nosso acúmulo sobre estes 

temas.  

Discutir essa temática, mas com uma base para que esse diálogo se 

torne próximo da nossa realidade, uma vez que esse diálogo é muito feito pelos 

mais velhos dentro da FEAB. Uma forma de trabalhar isso seria a divisão de 

tarefas sobre essa temática nos NTP‟s, pra mais escolas pegarem essa tarefa, 

para terem mais acesso e informação. 



 
Avaliar o contexto do agronegócio em outras regiões do mundo para 

conseguir sistematizar isso, poder levar estagiários daqui para outros EIV‟s de 

outros países ou vice-versa.  

 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

Houve um distanciamento da executiva com relação à bandeira, no 

entanto, a proposta de apresentação de trabalhos no CONEA ajuda a 

reaproximar o debate. Esse ponto é muito importante porque possibilita 

apresentarmos o que estamos discutindo e produzindo de ciência contra 

hegemônica nas universidades.  

Outra proposta que surgiu no CONEA é juntamente com as demais 

executivas, a construção de uma revista de cunho cientifico em virtude da 

extinção do CIBICCA, precisamos pensar uma alternativa para que os 

estudantes apresentem suas produções cientificas contra hegemônicas. Além 

disso, isso nos da abertura para realizarmos trabalho de base, uma vez que 

são apresentas experiências concretas que mostram que há alternativas para o 

modelo tradicional apresentado pela Universidade. 

Outro ponto importante é a necessidade de acompanhar os CREA‟s 

Junior no sentido de fomentar o debate politico nesse espaço.  

Também devemos aproximar os movimentos sociais da universidade 

através da construção e discussão da ciência e tecnologia. 

Experiências como o ERA Amazônico, que teve a apresentação de 

trabalhos, proporcionando um espaço para os estudantes que fazem essa 

pesquisa, são importantes, pois permitem a discussão juntamente com os 

movimentos sociais e demais estudantes.  

Já temos experiências dentro da Federação, as escolas que já tiveram 

essa experiência poderiam fazer e apresentar para o conjunto da Federação 

um repasse de como foi a metodologia para a realização do processo de 

seleção e exposição desses artigos científicos. 

Deve-se levar em consideração que hoje há uma demanda das 

universidades que exigem a apresentação de trabalhos para apoiarem a  

participação de estudantes em eventos, sendo assim isso permitiria que mais 

estudantes pudessem estar nos nossos eventos.  



 
Os temas a serem abordados deverão perpassar as bandeiras da 

FEAB e também abrir uma brecha para dialogar com os estudantes. 

Havíamos discutido no Seminário a possibilidade de construção de um 

espaço especifico para apresentação de trabalhos, mais ou menos na dinâmica 

de apresentação de banners do CBA. Porém não haverá apresentação nesse 

CONEA. 

AGROECOLOGIA 

Percebemos que a agroecologia é uma das bandeiras principais da 

nossa atuação no campo agrário e politico. A agroecologia dentro da 

universidade nesse aspecto é contra hegemônico e tem se adaptando as 

diferentes realidades das universidades e do campo brasileiro. Por isso ela se 

torna essa ferramenta tática e estratégica no trabalho da FEAB. E como nós 

vamos nos colocar enquanto FEAB em espaços importantes de discussão da 

agroecologia, como o CBA e o ENGA, REGA/ ANA? 

Necessidade de conseguir incluir as bases da agroecologia em nossos 

currículos de agronomia, com teoria e práticas agroecológicas, devemos refletir 

como transformar a matriz pedagógica e politica nos nossos cursos de acordo 

com a realidade de cada universidade. 

Precisamos refletir como esta a articulação da FEAB com os 

movimentos que tem como pauta central a discussão sobre a agroecologia, no 

sentido de formação politica e trocas de experiências. 

Discussão sobre o profissional engenheiro/a agrônomo/a que vai atuar 

diretamente com a agroecologia e o dialogo que se tem com as entidades 

representativas da profissão no debate da agroecologia na questão prática. 

Nessa perspectiva que temos de superar a construção da pauta da 

agroecologia, e o crescimento social e geográfico da agroecologia, que é unir a 

universidade e o camponês, no sentido de desenvolver e ampliar essa 

agroecologia social e cientifica, as vivências são uma experiência validade e 

com grande resultado para a realização na quebra do preconceito dos 

movimentos sociais e a visualização na prática de que a agroecologia funciona. 

Entendimento da agroecologia como uma ciência que desenvolve o 

agroecossistema, precisamos compreender que estamos muito distantes de 

conseguirmos um curso de agronomia com base na agroecologia, nos 



 
limitamos a uma disciplina inserida no PPP do curso descaracteriza o conceito 

que acreditamos de agroecologia. Em relação ao papel da agroecologia na 

nossa defesa em sala de aula é por que trabalhamos com a agroecologia no 

sentido de contrapor o agronegócio a exemplo de produção do MST em 

produção de larga escala.  

A partir da consciência ecológica a agroecologia se torna uma das 

principais ferramentas para trazer militantes para a Federação, ainda mais com 

a experiência prática para os calouros através das vivências. A exemplo da 

escola de Caxias que inseriu os estudos agroecológicos já no ensino médio 

técnico. 

A Federação deve dar importância à criação dos grupos de 

agroecologia e projetos de extensão com esse viés, com troca de saberes e 

experiências e a vivência de feiras ecológicas, dialogando com os agricultores 

e agricultoras que produzem sob o modelo de produção agroecológico. Assim, 

como dialogar com comunidades indígenas que mantem seus valores culturais 

que muitas vezes são bases na agroecologia. 

O que a FEAB traz de agroecologia? Não temos conseguido realizar 

uma formação aprofundada sobre a agroecologia. Sabendo que a agroecologia 

leva em consideração vários aspectos além da produção como a cultural, 

social. Devemos fazer uma reflexão de como temos trabalhado e feito essa 

reflexão a cerca da soberania alimentar.  A FEAB deve debater e gerar uma 

reflexão coletiva do que acredita e pensa ser a agroecologia hoje. 

Devemos saber diferenciar a produção orgânica e a produção de base 

ecológica, não devemos esquecer que a agricultura orgânica é um sistema de 

produção com base na agroecologia, mas não é por si só agroecológica, e 

cada vez mais visualizar que o capital se apropriou desse debate. 

Sobre as limitações da agroecologias no campo das políticas públicas, 

quem é o sujeito que vai conseguir transformar essa realidade de produção no 

processo de transição da agricultura convencional para a agroecológica? Por 

isso existe uma necessidade de definição. Devemos refletir sobre a ANATER, e 

a capacidade dos profissionais implementarem institucionalmente as políticas 

públicas, que muitas vezes não são contra hegemônicas. As políticas públicas 

estão bancando uma agroecologia de pequena produção. 



 
Para dialogar com as pautas de RI e estudar além da questão agrária a 

questão agrícola, a exemplo de Cuba que tem experiências de agroecologia. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Discutir essa bandeira é urgente e reivindicar esse debate dentro das 

nossas universidades é fundamental, no sentido de garantir nossas atribuições 

enquanto profissional. Para que e para quem estamos formando esses 

profissionais? Já que o mercado não esta absorvendo esse profissional que 

muitas vezes não é qualificado, nem no espaço público e nem no privado. Por 

isso a demanda de reformular os PPP, porém a estrutura da universidade e dos 

cursos não permite que os departamentos dialoguem no sentido de avançar 

nessa temática. No caso da UNILAB, que é voltada para a agricultura familiar e 

os profissionais não conseguem trabalho, somente através das ONG‟s. 

Hoje na nossa formação profissional tendem a tecnificar ainda mais o 

curso de agronomia. Visualizamos a falta de transdisciplinariedade nos nossos 

cursos precarizando nosso ensino. A FEAB deve buscar estudar e 

propagandear a contrariedade da lei que vai deixar somente ao zootecnista a 

atribuição de produção animal, isso demonstra o processo de tecnificação do 

nosso ensino. 

Esses ataques que o nosso curso vem sofrendo desde a queda do 

currículo mínimo, vem reduzindo as nossas atribuições profissionais e nos 

tecnificando cada vez mais, é preciso garantir todas as habilitações 

profissionais que nos cabem e introduzir o debate sobre a fragmentação das 

profissões. 

O modelo atual de ensino agronômico não contempla nem os 

estudantes da FEAB e nem os estudantes do senso comum, não contempla 

todos e todas. Isso abre brecha para que façamos esse debate junto a todos/as 

os/as estudantes. Sobre os cursos de agroecologia, podemos nos aproximar 

desses cursos, e esses estudantes não tem nenhuma garantia de 

credenciamento e regulamentação, muito menos de trabalho.  Os professores e 

colegas querem reduzir a nossa profissão a vendedor de veneno. 

A discussão dos cursos de agroecologia para dentro da nossa 

Federação ainda não está clara, e isso vai colocando no debate que o curso de 



 
agronomia é destinado para o agronegócio e o curso de agroecologia é 

destinado para quem quer trabalhar nessa área. Devemos estudar e se 

apropriar sobre o debate da ATER e as qualidades de trabalho dos 

extensionistas rurais. 

„A realidade dos serviços de ATER, se dá em todo o Brasil. Hoje passa 

pelo sucateamento dos serviços de extensão rural, que ainda é a que 

consegue chegar aos produtores mais carentes. Os profissionais que chegam 

para trabalhar com a ATER, não estão preparados para desenvolver esse 

trabalho. Outra coisa é essa disparidade entre o trabalho no campo e no 

escritório, que leva em consideração o número e a qualidade desses 

profissionais, acabando por burocratizar a assistência técnica. A formação 

profissional hoje não consegue vincular todas as faces da agricultura do nosso 

país, logo não consegue nem contemplar o agronegócio. 

Há escolas que ainda não tem a agroecologia dentro do currículo, 

apesar da discussão que temos que ter uma disciplina apenas não vai resolver 

o déficit de nossa formação profissional, mas deve- se considerar o avanço de 

ter-se uma disciplina que faça esse debate. Buscar os profissionais para 

fomentar o debate das nossas necessidades enfrentadas enquanto 

profissional.  

 

JUVENTUDE, CULTURA, VALORES, RAÇA E ETNIA 

É preciso caracterizar o processo de formação do povo brasileiro, nem 

todo o europeu que veio para o Brasil era homogêneo, assim como o povo 

negro também não era, diferentes etnias vieram para cá, e o povo indígena 

também tinha sua diversidade, desde a chegada dos europeus e  resistência 

dos povos foi marcada pela violência. Através dessa conjuntura o debate de 

juventude que perpassa esses recortes.  

Como fazemos para que os jovens construam a coletividade, 

precisamos combater a individualidade, a partir da organização da juventude 

da esquerda, é uma necessidade cada vez maior de organizar e formar, a 

juventude brasileira.  

Dialogando com o tema dos valores, nesse processo de 

desumanização do sistema capitalista, temos o desafio de promover a 



 
coletividade. Nosso desafio enquanto profissional, que vai lidar diretamente 

com a problemática do êxodo rural, onde o jovem não vê condições e 

qualidade de vida para manter-se no meio rural.  

Partimos de uma luta, e necessidade de lutar por políticas de educação 

do campo e educação popular, isso perpassa por fortalecer a agricultura 

familiar. Caracterizar a sociedade que justifica o machismo e institucionaliza o 

racismo e aceita a lgbtfobia, como pautamos esses valores com a juventude, 

como agente transformador da realidade. 

Sobre o extermínio da juventude negra, vivemos uma problemática 

acentuada desse ponto no Brasil, a exemplo de estados como o Pará.  

O campo está precário, onde não se tem possibilidade de viver. O 

cenário que se tem é que não há escolas no campo, e inclusive que tratem da 

formação profissional, praticamente obrigando a juventude a vir à cidade. 

Temos que ter a pauta de educação no campo como central na luta pela 

permanência da juventude no campo. 

Fruto do modelo de desenvolvimento que temos no Brasil, temos uma 

juventude que compreende a nova classe trabalhadora, contrariamente esses 

jovens trabalhadores não são politizados. Quais as consequências políticas? 

Hoje temos uma grande massa de jovens que se propõem a ir pra rua, e está 

sendo disputada pela direita e com menos intensidade pela esquerda. A direita 

trabalha no reforço do senso comum, ideologicamente propagandeia o 

conservadorismo.  

Necessidade de compreender e de sanar as nossas deficiências de 

concepção de juventude. No EIV Santa Maria foi abordada a juventude 

enquanto categoria social, a sociedade nos vê enquanto sujeito que necessita 

de proteção. Pouco fala-se da juventude enquanto classe trabalhadora, temos 

necessidade de discutir as políticas públicas de juventude para esses que são 

trabalhadores, estudantes, da periferia, do meio rural, entre outros. 

Devemos olhar para a juventude que temos, principalmente a mais 

excluída e afetada pelo sistema capitalista. Lembrando que a juventude da 

periferia hoje é a que sofre o maior extermínio, e grande parcela dessa é negra 

e trabalhadora. Temos casos de extermínio institucionalizado pelas milícias dos 

grandes centros e reforçado pela grande mídia burguesa. Nos trás para 



 
reflexão, como a juventude esta condicionada a não expressão e acessar a 

cultura e lazer. 

Necessário refletirmos sobre qual o tipo de trabalho fazemos para 

emancipação da juventude e no sentido de sanar as necessidades básicas dos 

jovens. O governo não (com exceções) tem políticas públicas que atinjam a 

juventude de forma positiva. 

 

Compreendendo que existem diversas juventudes, de acordo com os 

seus locais de vida e atuação. A juventude rural hoje compreende a uma 

juventude do sexo masculino. Tarefa nossa abranger esses setores no sentido 

de problematizar e resolver as demandas desses jovens. 

Dos 53 milhões de jovens no Brasil aproximadamente 8 milhões vivem 

no campo, isso podemos relacionar com o modelo de desenvolvimento do 

campo.  

Podemos começar a nos inserir nas CFR‟s – Casas de Familiares 

Rurais e debater sobre esse modelo de educação proposto ao jovem do 

campo. 

Entendo o papel importante da juventude, o papel do Estado é de 

apaziguar essa categoria social que é muito crítica. Mas não podemos negar 

que essas políticas públicas são um avanço, embora limitado. Como 

contribuiremos na organização dos jovens? A nossa atuação deve ser no 

nosso local de trabalho, ou seja, na universidade. Ficamos restritos nas nossas 

contribuições com a juventude rural ou das periferias, por exemplo, porque 

nosso lócus de atuação, no dia a dia, é na universidade. 

Nossos avanços também ocorrem por vias institucionais e quando 

pudermos nos inserir nesses conselhos que debatem políticas públicas para a 

juventude.  

Na questão de valores, temos dificuldade de nos reconhecermos 

enquanto e nas demais juventudes existentes. Dentro da nossa universidade 

também temos jovens trabalhadores e muitas vezes não nos questionamos por 

que aquele jovem também não está ocupando o mesmo lugar que nós. 

 

GÊNERO E SEXUALIDADE 



 
Relembrando as deliberações do CONEA, uma das primeiras 

campanhas relacionada a esse tema foi a Agronomia Libre, era tarefa do NTP 

de Gênero e Sexualidade formular um documento base para o debate das 

escolas novas sobre o tema. Assim, com a apresentação de um calendário de 

lutas relacionadas à luta das mulheres e a possibilidade da realização de um 

Curso de Formação Feminista nacional para a Federação neste próximo 

período. 

No ENUDs ocorrido em 2014 em Mossoró, com ajuda de alguns 

meninos camaradas da FEAB, conseguiram avançar na compreensão do 

próprio evento, porém ainda existem muitas dificuldades no processo 

metodológico no ENUDS. Infelizmente ainda há muita dificuldade na 

construção dos acúmulos gerados no evento. Ocorreram alguns fatos 

demasiadamente machistas como arma sendo sacada para uma companheira 

da organização do evento. O encontro foi conturbado, também houve coisas 

boas. A organização do evento vem mantendo a discussão das teorias “queer”, 

porém tem sido promovida uma maior abertura para uma análise classista 

dentro do ENUDs. 

Precisamos começar a pautar de forma mais clara as discussões de 

gênero e diversidade em plenária aberta assim como ocorrido no CONEA 

Curitiba. 

 

Quem constrói o CFF? Foi construído pela FEAB de acordo com 

deliberação do 56º CONEA junto a demais organizações que se somaram na 

construção. 

Percebemos desde as deliberações do ano passado, e com essa 

abertura de ponto, a discussão de gênero e sexualidade é muito centralizada 

no NTP. Precisamos superar mais este tarefismo que sobrecarrega o NTP e se 

somar na construção destas pautas. Muitas escolas possuem este acumulo 

que não faz sentido centralizar só no NTP. Em relação à construção de mais 

cursos e eventos nacionais foi problematizado no último CONEA, mas não foi 

encaminhado em formato de deliberação. Precisamos avaliar as reais 

demandas da Federação na realização de mais eventos nacionais. 



 
Ainda cabe a FEAB discutir o machismo nos cursos com apoio da 

coordenação regional avaliando a possibilidade de construir estes cursos de 

formação em sexualidade e gênero a nível regional de acordo com cada 

conjuntura. 

Será este NTP não pode acumular na produção científica na área de 

gênero e sexualidade e embasar mais fortemente na academia esta 

discussão? 

No CONEA não foi encaminhada a realização deste evento. Foi 

deliberado apenas que caso ocorra tenha um caráter massivo. Ainda não há 

clareza se o melhor é fazer a nível regional ou nacional principalmente devido à 

quantidade de eventos. Não houve estas definições, pois as escolas que no 

CONEA de Curitiba se colocam pra realizar este evento não tinham como 

decidir no momento, mas infelizmente nos espaços seguintes (P.S. e PNEB) 

estas escolas não compareceram. Ficou definido o caráter dele, mas apenas 

isso, sem escola sede, data ou metodologia aplicada. 

Poderia casar com o curso de combate as opressões nas agrárias. 

Houve a discussão cronológica de realizar primeiro um curso nacional 

para depois promover a mesma discussão a nível regional com cursos ou 

minicursos. Também há a proposta dos NTPs subsidiarem este debate no 

combate as opressões para fomentar a possível realização do curso. 

Esse curso seria estratégico para a Federação no sentido de dialogar 

com os estudantes, no sentido dos estudantes visualizarem as diferentes 

formas de opressão dentro do curso de agronomia. Proposta de regionalizar os 

cursos, mas como fazemos para que seja democrático? Nesse sentido 

faríamos um encontro nacional para definir a linha de atuação e os métodos.  

Levar para os encaminhamentos, tirar um grupo de e-mail ou pensar 

em alguma ferramenta e métodos de construção- Circular da CN! 

 

 

COMUNICAÇÃO e FINANÇAS 

Em relação às finanças, sobre as deliberações do CONEA, de o 

excedente ser repassado para a CN executar suas tarefa, assim como disputar 

chamadas públicas e escrever projetos para o financiamento da CN, CR e das 



 
escolas e suas respectivas atividades. Devemos ter uma política de 

autofinaciamento para garantir a independência política das escolas e da CN, 

precisamos sistematizar as experiências bem sucedidas. A militância da FEAB 

deveria contribuir com as instâncias da FEAB. 

Sobre a comunicação foi deliberado o fortalecimento de ferramentas de 

comunicação interna e externa para a visualização da Federação e da emissão 

de opinião. Os Jornais murais, a CN está encaminhando. As escolas deveriam 

produzir informativos periódicos sobre suas atividades. Conseguimos revitalizar 

o blog da FEAB, estamos avaliando a possibilidade de criar uma plataforma de 

site, para que haja uma maior divulgação e propaganda de nossa executiva. 

Há uma necessidade de fortalecer a comunicação das escolas, 

expondo suas atividades, e para isso tem-se uma necessidade estrutural como 

o financiamento e a comunicação. Devemos procurar organizações que 

historicamente contribuíram com a Federação. Foi criado um canal no youtube, 

mas que precisa ser potencializado pelas escolas. 

Necessidade das escolas materializarem em pequenos textos e 

informes suas atividades, para postar no blog e demais ferramentas de 

comunicação. 

 

QUARTO DIA: CONEA E ENCAMINHAMENTOS 

CONEA 

A CO do 58° CONEA apresentou durante a PNEB algumas questões 

sobre o evento, como um relato geral sobre os espaços e também quanto à 

estrutura e questão financeira. 

Quanto aos espaços, deu-se um relato geral daquilo que foi discutido 

no Seminário de Construção no ano passado em Florianópolis.  

Diferentes dos últimos anos, no próximo CONEA ocorrerão três painéis 

formativos, abordando nossa temática geral, que é “OS DESAFIOS DO/A 

ENGENHEIRO/A AGRONOMO/A FRENTE ÀS MUDANÇAS DA 

AGRICULTURA NO SÉCULO XXI.” Tendo como lema, “DE ONDE VIEMOS, 

PARA ONDE VAMOS?”.  

Nesse sentido, o primeiro painel abordará a temática “Agricultura 

moderna: Uma opção tecnológica”. O objetivo desse painel é que abranja as 



 
diferentes visões sobre a agricultura existentes no Brasil, hoje, sendo uma 

visão técnica, uma visão favorável ao modelo do agronegócio e uma visão de 

agroecologia como modelo de agricultura. 

O segundo painel, trará como tema A formação do/a engenheiro/a 

Agrônomo/a no contexto da agricultura brasileira e seus impactos no mundo do 

trabalho. O objetivo do espaço é colocar a realidade concreta da agricultura e 

da formação do engenheiro agrônomo que trabalha com o campo brasileiro. 

Nesse painel, contaremos com 4 pessoas na mesa, onde seriam divididas 

entre uma fala de estudante da FEAB, outra de Agrônomo/a que trabalhe na 

Universidade e outras duas que atuem com movimentos sociais. 

No terceiro painel, a temática será “A agronomia na busca da 

soberania alimentar”. Esse será o painel responsável por trazer como a 

agronomia deve agir para garantir a soberania alimentar do povo. Para isso, a 

mesa contará com 3 pessoas, duas delas que trabalhem a relação da 

universidade com a sociedade, colocando elementos internos da universidade 

e outra que trabalhe com os movimentos sociais, trazendo a visão de fora da 

universidade. 

No que diz respeito ao debate sobre o estatuto, discutiu-se a 

metodologia de cada espaço. As deliberações do espaço encontram-se na 

convocatória para a PNEB estatutária. 

Teremos durante o CONEA espaço reservado para 2 (duas) PREB‟s - 

Plenárias Regionais de Entidades de Base. A metodologia para as PREB‟s que 

vem sendo utilizada há vários CONEA‟s, consiste em realizar repasses da 

organização dos grupos nas universidades no primeiro espaço, e no segundo, 

realizar uma avaliação com apontamentos de organização da regional, além de 

sucessão dentro da regional. 

Teremos também uma noite destinada para que grupos auto-

organizados realizem espaços de discussão/formação sobre suas 

organizações/temáticas. 

Apresentaram-se os temas dos painéis paralelos do CONEA. Teremos 

10 painéis paralelos durante o CONEA que tratarão sobre: a) EBSERH; b) 

Educação; c) Assistência Estudantil; d) Formação Profissional; e) Questão 

Agrária; f) Criminalização dos Movimentos Sociais; g) Meios de Comunicação; 



 
h) Alimentação Orgânica e mercados institucionais; i) Educação do Campo; j) 

Criminalização da pobreza e guerra às drogas. Alguns nomes de assessores 

para os painéis já estão sendo contatados. Porém as escolas que quiserem 

realizar sugestões de nomes podem fazê-lo ainda junto a CO do CONEA até o 

fim do mês de abril. 

Sobre as oficinas e vivências, a proposta é de que as escolas da FEAB 

que quiserem contribuir com alguma oficina, possam realizar durante esse 

espaço. Para isso, devem realizar contato com a CO para que esta consiga 

garantir estrutura para a realização da oficina. 

Além disso, discutiu-se a necessidade de realizar oficinas que 

instrumentalizem e deem formação sobre assuntos vinculados à agronomia e 

que deixam de ser tratados em nossas universidades. Nesse sentido temas 

como biofertilizantes, cromatografia do solo, PRV, preservação e conservação 

de sementes crioulas, PANC‟s – Plantas Alimentícias Não Convencionais, 

manejo ecológico de culturas (defensivos naturais), compostagem, políticas 

públicas para a agricultura familiar e agroecologia, apicultura, SAF‟s – Sistemas 

Agroflorestais, Agricultura urbana, entre outros, devem ser prioridades para as 

oficinas. 

Há a necessidade de realizarmos uma oficina que complemente a 

preparação para nosso ato, visto o pouco tempo que teremos para isso. 

Outro tema necessário a ser trabalhado é sobre meios digitais de 

comunicação, para embasar a militância da FEAB nesse tema, possibilitando 

que melhoremos e intensifiquemos nossa comunicação interna e externa. 

Também se discutiu sobre o caráter do espaço com egressos. 

Levantou-se a ideia de chamar representantes de cada década histórica da 

FEAB, com atenção especial para a paridade de gênero, tendo como objetivo 

trazer para os estudantes, qual a contribuição da FEAB para os/as profissionais 

formados/as em cada época. Nesse sentido, encaminhou-se que o nome do 

espaço será “Egressos: o papel da FEAB na formação profissional do/da 

estudante de agronomia”. Ainda, a mesa será composta por seis pessoas 

facilitando e dando uma dinâmica em que todos possam dar suas contribuições 

e os/as estudantes possam realizar perguntas e contribuições ao debate. 



 
Além disso, houve a discussão sobre a localização do espaço de 

egressos na programação do CONEA, onde que o encaminhamento foi de 

alterar o espaço para o dia seguinte ao encaminhado no Seminário de 

Construção, invertendo com a segunda PREB. A justificativa é de que a 

metodologia da PREB poderá ser ajustada se houver atrasos nas oficinas e 

vivências que acontecerão à tarde. 

A metodologia do curso de coordenadores foi discutida já no seminário 

de construção do CONEA. As contribuições da PNEB consistem em que se 

tenha todo o curso de coordenadores sistematizado em um caderno para que 

os coordenadores possam visualizar as dinâmicas, a metodologia de todos os 

dias do CONEA, facilitando a condução e garantia dos espaços.  

Ainda, sobre a comissão de combate às opressões que vai ser formada 

no CONEA, é importante que os coordenadores estejam dentro dessa 

comissão a fim de contribuir na resolução de possíveis problemas que possam 

surgir durante o evento. Essa presença se justifica pela formação que os/as 

coordenadores/as receberão durante o curso, fazendo com que possam 

contribuir na resolução dos problemas e contribuir no debate de opressões 

dentro do CONEA. 

A comissão organizadora está viabilizando a estrutura da UFSC para a 

realização do CONEA. A data do Evento se mantém de 26 de julho a 02 de 

agosto de 2015. A pendência principal ainda está quanto à realização do 

evento no CCA – Centro de Ciências Agrárias da UFSC – que ainda não 

liberou sua estrutura para a realização do CONEA. A justificativa para a 

realização do CONEA no CCA se dá em virtude de o curso de agronomia estar 

localizado nesse centro, além da questão de segurança e alimentação para os 

congressistas. Nesse sentido, a C.O. está trabalhando juntamente com a 

reitoria para a viabilização do espaço. 

O financiamento do CONEA esta sendo articulado com sindicatos e 

organizações parceiras e que tem relação com os temas da FEAB, tanto a nível 

regional, quanto a nível nacional. Ainda, a UFSC garantiu apoio estrutural e 

financeiro para o CONEA, o que dá uma sustentação bastante grande para a 

realização do nosso evento. 

 



 
ENCAMINHAMENTOS 

- A PNEB estatutária será realizada um dia após a Plenária Final do 

CONEA, no dia 07 de agosto de 2015, portanto, com inicio previsto para às 14 

horas. Fica a cargo de a CN escrever a convocatória, contendo as deliberações 

em torno da metodologia das deliberações, desde o CONEA e seus espaços 

de debate, até a metodologia da PNEB estatutária. 

- A tiragem de delegados/as para o 58° CONEA será feita conforme a 

circular número 11 de 2015 que trata do assunto. 

- Sobre as comissões de síntese: 

Serão formadas duas comissões. Uma de síntese dos debates sobre o estatuto 

e outra para os espaços do CONEA. A comissão de síntese estatutária será 

formada por três pessoas, sendo uma pessoa da CN, uma da CO e mais um/a 

representante de alguma Coordenação Regional da FEAB que se disponibilizar 

na abertura do CONEA. Por sua vez, a comissão de síntese do CONEA será 

composta por 24 pessoas que serão indicadas pelas escolas e regionais.  

- A comissão eleitoral será formada por um integrante de cada 

superintendência regional, mais um membro da CN e um da CO, sendo 

formada já no primeiro dia do CONEA. 

- A CN irá propor uma programação e uma ementa para o Plano 

Nacional de Formação e sobre o Curso Nacional de Formação, apresentando a 

proposta durante o 58° CONEA no espaço de ME da Agronomia. 

AVALIAÇÃO 

 Que bom Que tal Que pena 

Conteúdo 

Termos muito 

conteúdo para 

trabalharmos; 

avançamos muito 

no debate a 

medida que 

abrangemos 

diversos temas; a 

“montagem” da 

Que os debates sejam 

transversais; as escolas 

precisam se preparar 

mais para a PNEB, 

acabam deixando de 

contribuir em muitos 

momentos por não ter se 

preparado anteriormente; 

fazer um cartaz com as 

É muito conteúdo para 

pouco tempo de 

encontro; houve pouca 

participação das escolas 

em alguns debates; em 

alguns debates as 

contribuições ficaram 

centralizadas; os novos 

estudantes não 



 
programação foi 

muito positiva; 

siglas que utilizamos 

para que facilite a 

compreensão de quem 

está tendo o primeiro 

contato com os eventos 

da FEAB; mesclar as 

mesas com os 

estudantes da FEAB e 

com pessoas de fora da 

federação; 

conseguiram se colocar 

nos espaços, 

centralizando o debate 

entre poucas escolas; 

Metodologia 

Garantimos os 

horários; as 

alterações da 

grade não 

alteraram na 

condução dos 

debates; não foi 

muito cansativo; 

 
 

Repensar uma 

metodologia que instigue 

mais os debates; Atentar 

para que os espaços não 

sejam muito cansativos; 

os GT‟s estarem melhor 

entrosados para que 

todos os sujeitos do GT 

trabalhem junto; 

promover mais espaços 

de mística; que as 

bandeiras sejam 

debatidas em 3 turnos 

para garantir o 

aprofundamento de 

todas; 

Não ter um GT de 

agitação e propaganda; 

ter feito o debate da 

via/une/conclaea junto; 

as pessoas dos GT‟s não 

conseguiram trabalhar 

em conjunto; 

Estrutura 

Garantida a 

alimentação, 

alojamento, 

banheiros; 

Ter um kit de pequenos 

socorros; 
 



 
 

Avaliação geral: pouca participação das escolas da FEAB. Reavaliar a data da 

realização da PNEB.  

 

 

 


