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ANÁLISE DE CONJUNTURA E MOVIMENTO ESTUDANTIL GERAL 

 

Atualmente vivemos mais uma crise cíclica do capitalismo, que teve início no ano de 

2008 no Estados Unidos da América - EUA, a partir da bolha formada na especulação 

imobiliária, mas que só chegou ao Brasil por volta de 2010. Com essa crise temos o 

aprofundamento na disputa de classe.  

Na América Latina foram travadas algumas lutas importantes a serem colocadas, tais 

como as mobilizações de 2013, que pautavam a garantia dos Direitos Fundamentais, a 

Primavera Feminista, que teve início em 2015, o Movimento Nacional pelo Fora Cunha, a 

recusa a PEC 241 - atual emenda constitucional 95 (ocupação de escolas, institutos federais, 

universidades e reitorias). Com isso, notamos que a classe trabalhadora e a juventude estão 

dispostas a se organizar e reivindicar seus direitos que historicamente foram e são atacados 

pelos governos.  

Sobre a atual conjuntura do movimento estudantil nacional, está ocorrendo desmonte 

e a não construção de agendas de lutas pelas direções majoritárias das entidades que se propõem 

a representar os e as estudantes, sendo essas a União Nacional dos Estudantes - UNE e União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES na qual suas direções se mantem há décadas 

no controle das entidades, as burocratizando e optando por realizar  acordos com os diferentes 

políticos e governos em troca de ganhos e benefícios próprios, muitas vezes permitindo que as 

entidades sejam aparelhadas por determinados setores dos movimentos sociais e por 

conseguinte não as colocando no fronte das lutas dos estudantes mas sim na defesa de governos. 

No âmbito dos trabalhadores, as maiores centrais sindicais do país (Central Única dos 

Trabalhadores - CUT e Central dos Trabalhadores do Brasil - CTB), promovem o desmonte da 

luta sindical, a partir de acordos com os setores patronais.  Essas entidades, em especial a CUT 

(maior central sindical da América Latina), deixaram de fazer luta direta para ocupar gabinetes 

e também burocratizando suas estruturas, bem como realizando campanha eleitoral de forma 

equivocada, em que se deixa de lado a luta pelas demandas da classe em prol das eleições. E 

para superar isso é essencial que se faça a mobilização e conscientização (como foi feito na 

Greve Geral de 28 de abril) para o entendimento da luta de classe, para assim, conseguir 

defender os interesses dos trabalhadores e [re] conquistar novas vitórias. 

O impeachment da ex-presidente Dilma não pode ser caracterizado como golpe, mas 

sim como uma manobra parlamentar, jurídica e midiática, em vista que a saída de Dilma do 



governo não se deve por esta representar uma ameaça aos interesses do grande capital, mas pelo 

fato do governo, na época, não estar mais conseguindo articular a disputa de interesses que há 

na sociedade. 

Vale ressaltar que as relações de aliança do Partido dos Trabalhadores - PT com os 

autores do processo de impeachment se manteve antes e durante o processo, e ainda se mantém 

até hoje, a exemplo de eleição de Rodrigo Maia (DEM) a presidente da Câmara dos Deputados 

com o apoio do PT, com as coligações no processo eleitoral de 2018, em que o PT está junto 

em 6 (seis) estados com os partidos ditos “golpistas”, como Movimento Democrático Brasileiro 

- MDB e Democratas - DEM, em que o próprio Lula  (durante as caravanas pelo país) de braços 

dados com Renan Calheiros (MDB-AL) propôs uma unidade nacional e que esse não era mais 

o momento para se exigir “Fora Temer”, mas sim de se organizar a nível nacional com os mais 

diversos setores, até mesmo os “golpistas”, evidenciando não um golpe, e sim um 

enfrentamento burguês pela disputa do poder. 

É importante ressaltar que a onda conservadora (conservadorismo, propriamente dito) 

sempre existiu, mas por conta da crise de representatividade, está se torna mais nítida e  que a 

classe trabalhadora e a juventude, de forma paralela, estão com muita disposição de luta, como 

vimos nas greves estudantis universitárias, na Greve Geral de 2017 (que movimentou cerca de 

40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras contra a Reforma da Previdência), a Luta dos e das 

servidoras da educação de São Paulo - SP, que de forma bastante resistente derrubaram a 

Reforma Trabalhista de João Doria (PSDB), a Paralisação Nacional em Brasília - 2017 (que 

reuniu cerca de 100 mil pessoas), a Greve dos Caminhoneiros a Nível Nacional e até mesmo as 

mobilizações contra o impeachment de Dilma. Logo, podemos afirmar que o que há na verdade 

é a falta de Direção das organizações sindicais e estudantis, como CUT, CTB, UNE, UBES, 

que se retiram da luta direta e se articulam dentro de gabinetes e negociam os direitos da 

população em troca de interesses próprios, como houve no ano de 2017 em que a CUT e CTB 

estavam reunidas com Rodrigo Maia (DEM) pautando a permanência do imposto sindical na 

nova Reforma Trabalhista, ao invés de estarem organizando a classe para a luta direta. A 

campanha do Lula Livre e do Golpe se trata meramente de uma tática eleitoral do PT, na camada 

dos trabalhadores, para tentar reaproximar do partido as bases dos trabalhadores e da juventude, 

que aos poucos foram se distanciando deste por conta da conciliação de classes 

operacionalizada nos últimos 14 anos, sentindo-se traídos. 

É importante destacar que de fato há uma disposição, por exemplo, da classe em votar 

em Lula em 2018, não porque possuem esperanças nesse projeto, mas pelo sentimento do 



“menos pior”, muito mais numa perspectiva do Lula em si do que por acreditar que ainda há no 

PT um programa que de fato e de direito represente e dialogue com a classe trabalhadora. Vale 

ressaltar que a população já não acredita mais nesse sistema político e eleitoral, e observamos 

isso nas eleições municipais, onde os votos não validos (brancos, nulos e ausentes) foram 

enormes, superando os votos válidos dos candidatos eleitos, como no caso das eleições das 

capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém. 

Portanto, é fato nos mais variados setores que constroem a FEAB, que independente 

de quem esteja nos governos e/ou qual análise de conjuntura a ser feita, as bandeiras da 

federação devem sempre estar sendo postas na linha de frente na agenda de lutas a serem 

construídas pelas escolas organizadas dentro da Federação, em que os estudantes e as estudantes 

devem estar nas ruas junto com os movimentos sociais organizados. 

 

MOVIMENTO ESTUDANTIL DA AGRONOMIA 
 

Nos últimos governos tivemos muitos ataques a Educação, Saúde e Direitos 

Trabalhistas, e se questiona a posição e atuação dos estudantes de agronomia aos ataques 

cometidos por esse governo, bem como fazer a (re) mobilização da base estudantil. Atualmente, 

percebe-se que há uma disputa muito grande de determinados setores dos estudantes de 

agronomia, o que não ocorria antes, onde a FEAB era protagonista na organização e 

mobilização dos/das estudantes. Os PETs, NEAs e etc. cumprem um papel de disputa com a 

FEAB da consciência dos estudantes, onde em alguns desses, pouco se pauta a questão política 

da atuação do agrônomo e da agrônoma. Entendemos que para a (re) articulação política das 

bases se passa pelas campanhas, espaços políticos locais, as salas de aulas, espaços de 

representatividades, e os grupos de agroecologia, e não pode haver distinção desses espaços 

para promover a luta da federação. Se observa um sentimento de apatia na maioria dos 

estudantes da agronomia nas questões políticas, para combater essa situação é preciso promover 

a participação da classe estudantil nas atuações e decisões das entidades de bases (Centros 

Acadêmicos e/ou Diretórios Acadêmicos). 

Neste sentido, a recepção de calouras e calouros na agronomia pela FEAB é uma tática 

importante para apresentação da Federação e atração de novos militantes, e isso pode ser 

realizado em semanas de calouradas, apresentações em salas de aulas, em eventos de 

socialização e recepção. Outras ferramentas importantes para dialogar com os e as estudantes 

são: Estágio Interdisciplinar de Vivência (EIV), caracterizado pelo trabalho de base de 



mobilização e conscientização da militância de luta da entidade; cine debate; fortalecimento 

das campanhas da Federação que pode ser através de rodas de conversa, explanação em sala de 

aula e etc.  

 A militância atuante precisa se fazer presente nos espaços políticos das entidades de 

bases e representatividade institucionais (colegiados, conselhos e comissões institucionais), e 

se apropriar das lutas mais básicas e de maior grau da classe estudantil, para promover a luta 

dentre as bases de estudantes. É necessário também a realização de campanhas e políticas 

financeiras (produção e venda de materiais próprios, eventos sociais e/ou culturais, 

arrecadações voluntárias) para a independência da entidade. 

 A metodologia da Agitação e Propaganda (AgitProp), é uma importante ferramenta para 

promover a federação e suas ações. Os cursos base de formação, são uma importante ferramenta 

para a capacitação dos estudantes para atuação na FEAB, bem como a realização de grupos de 

debates locais para discutir as bandeiras de luta da federação e melhorar a atuação da luta de 

base. 

É necessário também que os/as estudantes e os/as profissionais fiquem atentos na 

conjuntura nacional das políticas públicas e legislações voltadas à questão agrária e agrícola no 

país, como as intenções de retirar algumas atribuições dos (as) agrônomos (as), bem como 

legislações voltadas às formas de reprodução da agricultura. 

A FEAB pauta que mesmo discutindo diversas bandeiras nos CONEAs, quando os 

estudantes retornam as suas universidades, acabam não discutindo e executando o que é 

discutido nos espaços da FEAB, caracterizando um comodismo de boa parte de nossa 

militância, é necessário construir no dia a dia o debate da federação. 

Ressaltamos como essencial que nossa militância se posicione e dispute os espaços do 

ME e da instituição, debatendo temas como a formação profissional, agroecologia, desmonte 

das universidades publicas, opressões e etc, com os estudantes dos outros cursos para 

desmistificação do ME e da FEAB, as CRs e CN devem estar a par desse debate na formação 

profissional da agronomia. 

 

EDUCAÇÃO 

 

A Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) empenha-se em 

estreitar os laços entre a Universidade e a sociedade (FEAB Curitiba, 2009), propondo o 

resgate do conhecimento negado pela Revolução Verde, entendendo que a construção dos 



saberes se dá através de trocas entre o que é técnico e o que é tradicional, por meio da 

Agroecologia, diferentemente do que faz o Agronegócio. 

A Revolução Verde, por sua vez, imposta no Brasil a partir dos anos 60, trouxe um 

modelo de produção agropecuária que gradativamente mudou o formato de fazer pesquisa, 

ensino e extensão. As universidades, além das entidades criadas para esse fim específico, se 

concentraram em desenvolver métodos vinculados à chamada agricultura moderna, o que em 

curto prazo acarretou uma maior produtividade (GEORGE, 1978). 

Desde sua fundação, a FEAB foi protagonista de diversas iniciativas, as quais 

contribuíram significativamente para a formação de profissionais de agronomia e para a nossa 

profissão, como o fim da Lei do Boi que oferecia cota para filhos de fazendeiros nas 

universidades; o desenvolvimento e consolidação do Currículo Mínimo Nacional, e a criação 

do Receituário Agronômico (FEAB). 

Diante desta realidade, a FEAB se propôs a atuar na sensibilização dos estudantes 

para formação de profissionais solidários as demandas do campo e da cidade. 

A educação no Brasil nunca foi prioridade para nenhum dos governos, é bem verdade 

que tivemos alguns avanços com os governos de esquerda nos últimos anos, porém ainda 

muito incipiente quando levamos em consideração as conquistas na estrutura e no modelo de 

ensino básico, técnico e superior acerca do que realmente o país necessita para se desenvolver 

educacionalmente. 

Os índices educacionais quando comparados com os de países desenvolvidos ou em 

desenvolvimento no mundo, estão configurados como os piores. Esse reflexo vem de várias 

décadas sem investimento reais na educação pública brasileira, e atualmente temos através do 

novo governo a aprovação da emenda constitucional 95 que congela os gastos públicos por 20 

anos, ou seja, 20 anos sem investirmos na educação e ainda pior: fazendo cortes no ensino que 

já é defasado. Outro projeto que vem se destacando dentro deste governo é o “Escola sem 

Partido”, que vem com a proposta de colocar mordaças nos professores, impedindo assim que 

os mesmos não possam expor suas opiniões pessoais, políticas e de formação. 

Para além disso, temos também outro projeto que já está em vigor que é o da 

“Reforma do Ensino Médio”, que surgiu com a proposta de flexibilizar a obrigatoriedade de 

algumas disciplinas, deixando assim como opcional as matérias de Filosofia, Sociologia, 

História, entre outras. Esse novo modelo de ensino médio está acarretando um tecnicismo dos 

jovens, ou seja, retira desses alunos o senso crítico e o poder de questionar. 

E serão essas medidas, somadas com as políticas adotadas anteriormente que irão 

interferir ainda mais no Ensino Superior uma vez que já vivenciamos uma Universidade 



conservadora, que nunca reformulou profundamente sua estrutura e que não representa os 

anseios da sociedade, mas sim, da classe dominante. Enquanto Federação juntamente com os 

movimentos sociais, devemos construir um novo modelo educacional, do ensino básico até o 

superior e aprofundar o debate para que assim possamos construir uma nova proposta para a 

educação latino-americana e caribenha. 

A partir dos anos 2000 ocorreu o início de um processo de ampliação do acesso e 

permanência do ensino superior, com a expansão a partir do REUNI, das cotas e do PNAES. 

No entanto, os investimentos públicos foram insuficientes para garantir a estrutura necessária 

nas Universidades e a universalização do acesso e da permanência. Portanto, é necessário 

defender a ampliação do financiamento público para a educação, com a defesa do pré-sal e a 

destinação dos seus recursos para a educação pública. 

É necessário revogar a lei do teto de gastos públicos (emenda constitucional 95), pois 

os cortes dos investimentos públicos levarão a precarização das estruturas das universidades 

públicas, inviabilização do funcionamento do PNAES e da efetivação do Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Historicamente, o tripé ensino, pesquisa e extensão nunca foram executados de forma 

integral e a extensão universitária foi abandonada. A FEAB deve defender e avançar na pauta 

da curricularização da extensão. Devemos discutir a educação desde a sua base e defender uma 

educação pública e libertadora, mas para além disso, devemos pautar o fim da 

departamentalização, combatendo a fragmentação e centralização do conhecimento para que 

as e os profissionais saiam da Universidade com uma percepção holística do sistema. 

Em relação ao investimento público no privado, devemos nos posicionar contra, 

assim como toda forma de privatização da educação. Entendendo que estatizar o ensino 

privado é importante no sentido de fortalecer o estado e suas instituições de ensino, uma vez 

que houve um investimento considerável por parte do Estado no ensino privado nos últimos 

anos. Devemos defender e auxiliar na construção de uma educação pública, gratuita, de 

qualidade, democrática, laica e de acesso irrestrito. 

A FEAB deve construir junto com os movimentos sociais a universidade popular que 

transforme profundamente a estrutura educacional, elencando temas como o orçamento 

participativo, a curricularização da extensão, a assistência estudantil, o fim da 

departamentalização e a integralidade do financiamento público para as universidades 

públicas.  

É necessária a criação de uma estratégia e chamarmos para o debate de educação os 

alunos das universidades privadas, massificando o congresso e travando nossas lutas, traçando 



como horizonte a estatização das universidades privadas, entendendo que a educação é um 

direito e não uma mercadoria. Devemos lutar pela universalização da educação pública, pela 

garantia de acesso ao ensino superior público às populações historicamente marginalizadas 

como negras e negros, agricultoras e agricultores, indígenas, LGBTs entre outros, bem como, 

por políticas que assegurem a permanência destes nas universidades como: residência escolar, 

restaurante universitário, creches, bolsas permanências, acompanhamento psicossocial, dentre 

outras. 

Encaminhamentos: 

1. Aprofundamento do debate sobre a formação dos(as) Eng.(as) Agrônomos(as) dentro da 

universidade com a realização de debates e conquistando espaços dentro da academia 

fortalecendo assim o perfil dos e das profissionais dos cursos de Agronomia do Brasil, 

através dos CAs, DAs, Grupos Agroecológicos e demais organizações estudantis. 

2. Fortalecimento e criação de novas campanhas sobre educação. 

3. Criação de campanhas em defesa da multidisciplinaridade das áreas do curso de 

Agronomia, promovendo assim a formação multidisciplinar do Eng. Agrônomo(a). 

4. Construção de material didático-cientifico para construção de uma proposta de educação 

superior e campesina que contemple as pautas defendidas por essa entidade. 

5. Reforçar e promover a criação de sistemas de cotas (raciais, gênero, escolas públicas, 

deficiência, entre outras), além de promover a permanência dos mesmos dentro da 

universidade. 

6. Elaboração de cartilhas e materiais que ajudem a educação no campo. 

7. Posicionar contra a Educação a distância (EaD), que vai contra os princípios da educação 

emancipadora defendida pela FEAB, entendemos que Agronomia faz-se indo ao campo. 

8. Colocar a questão curricular como pauta, debatendo a promoção da prática baseada no 

conhecimento popular, para que possamos sair dos CONEAs com propostas específicas. 

 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

A construção dos sistemas educacionais no Brasil deu-se por um processo atropelado 

por interesses políticos, sem a emancipação do conhecimento regional e a construção de uma 

educação libertadora e popular. Os cursos de Agronomia não diferem dos demais, foram 



modelados para formarem profissionais de acordo com a demanda do sistema agropecuário 

predominante no país, sendo este sistema, pensado pela burguesia local e internacional.  

Historicamente a FEAB levanta a bandeira em defesa de uma formação profissional 

de qualidade, pensada na qualificação de profissionais sensíveis a dinâmica dos sistemas 

agrários e a realidade do campo brasileiro, para assim atuar a favor da classe trabalhadora, 

dialogando com o desenvolvimento do campesinato, agricultura familiar e agroecológica.  

Dessa maneira a FEAB juntamente com outros Movimentos Estudantis (ME) e 

Movimentos Sociais (MS) vem debatendo o modelo de agricultura imposto pelo capital, 

refletindo sobre um modelo de agricultura alternativa e contra hegemônica, buscando alcançar 

um viés agronômico diferente, bem como promover um debate junto com os (as) trabalhadores 

(as) que contraponha esse modelo instituído em forma de disciplinas obrigatórias voltadas 

também nas ciências sociais. Esse diálogo com os MS possibilita a realização dos Estágios 

Interdisciplinar de Vivências (EIVs). 

Para tal (atualmente), debatemos, propomos e criamos mecanismos de aproximação 

dos/as estudantes de agronomia ao debate da Formação Profissional, através de métodos 

pedagógicos de desenvolvimento de um pensamento crítico com intuito de ampliar e aprofundar 

o diálogo com a massa estudantil. Aproximamo-nos dos movimentos sociais populares, pois 

esses vivem a realidade agrária brasileira e com luta travam o debate e enfrentamento ao atual 

sistema de desenvolvimento rural hegemônico, essa aproximação dá-se pela construção dos 

EIVs, unidade em mobilizações de massas e construção de espaços de formação. Dialogamos 

com as entidades de Assistência Técnicas em Extensão Rural (ATER) a fim de disputá-las 

colocando-as a serviço do povo.  

A progressão da carreira acadêmica não se concentra só na questão teórica e prática, 

mas também no âmbito buscando um diálogo com as experiências e extensão por meio de 

intercâmbio já citado.  

A Formação Profissional da Agronomia está diretamente ligada a Ciência e Tecnologia 

(C&T), e sabendo desse fato a Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) tem 

que compreender a perspectiva da C&T no sistema educacional brasileiro.  

 

Debatendo a formação profissional, enfatizamos a extensão rural e levantamos três 

questionamentos: 

 Como e por quem será feito?; 

 Onde os ex-militantes da FEAB irão atuar?; 

 Em prol do que ela será realizada? 



 

Respondendo a essas indagações, os estudantes de agronomia organizados na FEAB 

discutem em suas campanhas estratégias voltadas para dialogar com público externo/interno a 

universidade.  

Partindo da luta travada por essa entidade, orientamos os/as estudantes de agronomia 

a construírem a Campanha Nacional “Pra Que[m] Serve Teu Conhecimento”, levando para sala 

de aula o debate de formação profissional, organizando-se em grupos de estudos, construindo 

projetos de extensão, inserindo-se nos Senge-Jovem, CREA Jr. e grupos de Agroecologia que 

venham fortalecer a Agronomia que desejamos. Para tal, os/as estudantes devem cobrar da 

Coordenação Nacional e Coordenações Regionais apoio organizacional e metodológico de 

atuação. Colocamos como essencial no debate dessa bandeira, que nossa militância trave uma 

luta interna dentro de suas instituições formulando propostas sobre o Projeto Político 

Pedagógico dos Cursos de Agronomia, inserindo disciplinas como Agroecologia e Estágio de 

vivência, disputar espaço nas instâncias deliberativas com a participação dos acadêmicos e 

movimentos sociais. Nas instituições de ensino superior, onde temos tais disciplinas, devemos 

travar a luta pela mudança de critérios de seleção para ingressantes de professores que 

ministrarão tais disciplinas, devemos buscar profissionais que atuem com a perspectiva à 

agroecologia e desenvolvimento rural sustentável. Criando uma Comissão Permanente de 

Avaliação, que nos possibilita uma garantia de Profissionais progressistas, egressos ou não da 

FEAB, trabalhem com temáticas ligada às ideologias propostas pela FEAB, para que assim 

contribuam de fato com as nossas bandeiras. 

É interessante ressaltar a importância do contato dos acadêmicos com a matéria de 

agroecologia, extensão rural e sociologia rural nos primeiros semestres de ingresso na 

universidade, pois dessa maneira não se há uma formação de ideológica equivocada sobre esse 

tema que contrapõe esse modelo capitalista, melhorando assim o diálogo no debate que envolve 

tais temáticas. O debate de gênero e opressões também precisam estar inseridos na formação 

profissional nos cursos, tendo em vista a sociedade capitalista e patriarcal em que vivemos, 

porém só se dará a partir da luta social. 

 A FEAB fomenta o debate sobre uma agronomia emancipatória enquanto ciência da 

complexidade que esteja inserida na discussão e construção do desenvolvimento rural 

sustentável. E para que seja implantado uma matriz curricular precisamos de apoio dos/as 

engenheiras agrônomas, nesse sentido é essencial a disputa estrutural das organizações de 

profissionais, tendo em vista que é lá que os profissionais irão se aglutinar, sendo esses ex-

militantes ou não. 



Entendendo que os estudantes precisam do conhecimento técnico para conseguirem 

ser bons profissionais no mundo do trabalho, tendo em vista que é necessário conhecimento 

para se fazer discussão contra hegemônica, pautando de como os profissionais da agronomia 

recém-formados conseguirão se incluir nos postos de trabalho. Vale ressaltar que não é possível 

pensar que todos e todas irão atuar no serviço público, mas sim que boa parte de quem discute 

a agroecologia terá cedo ou tarde trabalhar em espaços que não respeitam ou discutam a 

agroecologia, como em possíveis espaços do “agronegócio”. 

Aproximar os programas (CREA Jr e outros) com a entidade e o ME para melhor 

dialogar com a base, em que podemos debater sobre as necessidades e anseios dos alunos com 

a realidade e com a formação e o mundo do mercado, se faz necessário dialogar com os 

movimentos de base sobre a situação real das necessidades da base, e buscar trazer ao CONEA 

esse diálogo, o CONEA também é um espaço de formação para as bases, repensar as estratégias 

para melhor prender os congressistas ao debate de opressões e formação no CONEA, e como 

capacitar as bases para fazer esse debate, podendo também fazer diálogo com o CREA para o 

diálogo de formação profissional. 

Ainda se encontra uma certa dificuldade de dialogar com as áreas técnicas na questão 

ambiental, de forma que interligue os princípios ideológicos da FEAB. É desafiador e 

necessário pensarmos em que futuros profissionais iremos ser, e para quem serve o nosso 

conhecimento, para contemplar toda a classe trabalhadora. 

Dessa maneira, as delegações precisam se reunir e debater sobre as experiências 

próprias para melhorar elaborar as contribuições nos espaços de formação profissional do 

CONEA. 

AGROECOLOGIA 

 

Estamos assistindo em nosso país um avanço do agronegócio frente a agricultura 

familiar e a agroecologia. Diversas atrocidades ferem nossos direitos como cidadãos 

cotidianamente, principalmente apoiada pela bancada ruralista que se encontra no Congresso 

Nacional. A exemplo disso, temos o Projeto de Lei 6299/2002, também conhecida como 

“Pacote do Veneno”, que aborda alterações danosas à saúde dos (as) trabalhadores (as) do 

campo e população em geral, ao meio ambiente, contaminando os cursos d’água e a vida do 

solo, alterando completamente o sistema normativo de agrotóxicos no país e tornando a 

agricultura dependente das empresas transnacionais, ameaçando diretamente a soberania 

alimentar.  



Estudos da USP do ano de 2015 apontam que o Brasil usa 20% dos defensivos que são 

comercializados no mundo, sendo um dos maiores consumidores de agrotóxicos. O brasileiro 

consome anualmente uma média de 7 litros de veneno por pessoa, e mesmo com esses dados 

alarmantes pouco ou quase nada é feito pelo governo para minimizar os impactos na saúde da 

população, social e ambiental causadas por esses produtos que entram nas nossas casas muitas 

vezes sem o conhecimento da população. A partir de dados da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) somente no ano de 2017 foram registrados 4.003 casos de intoxicação pelo uso dos 

agrotóxicos. Além disso, 164 pessoas morreram devido ao contato direto com o veneno e outras 

157 ficaram incapacitadas para o trabalho. 

A violência no campo cresce cada vez mais. Segundo a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT) esse tipo de violência bateu novo recorde em 2017, alcançando maiores números desde 

2003; houve um aumento de 15% em relação a 2016 destacando os massacres ocorridos na 

Bahia, Mato Grosso, Pará e Rondônia, totalizando 70 assassinatos. Essa violência envolve 

trabalhadores (as) rurais sem-terra, indígenas, quilombolas, posseiros, pescadores, assentados, 

entre outros. 

A Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) possui como uma de suas 

bandeiras de luta a agroecologia, por compreender sua importância para a preservação do meio 

ambiente, o bem-estar do homem com a natureza, a segurança e soberania alimentar dos povos 

e demais causas sociais que se encontram inseridas nesta pauta. A FEAB sempre tornou a 

discussão em torno da agroecologia prioritária, fomentando e criando espaços para que essa 

ciência possa ser discutida e amplamente difundida em todas as universidades. Protagonizou 

inúmeros eventos que debateram um novo modelo de agricultura, a exemplo disso, a construção 

dos Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa (EBAA’s), hoje Congresso Brasileiro de 

Agroecologia (CBA), além dos eventos organizados pela Federação como os Encontros 

Regionais de Agroecologia (ERA’s), que ocorrem nas 5 regiões do país. Os ERA’s têm um 

papel fundamental na aproximação de novos estudantes da FEAB além de possuir um grande 

potencial de formação. 

Neste ano de 2018 foram realizados dois ERA’s, sendo estes o ERA Sudeste e o 

Nordeste, que tiveram discussões abrangendo o resgate dos povos tradicionais, a luta pela 

permanência do camponês na terra e as possíveis soluções para a crise hídrica através da 

agroecologia. Construir espaços como esses que valorizam o conhecimento empírico e que 

reconhecem os saberes tradicionais, é fundamental para nos aproximar da agronomia que 

queremos, como profissionais que construam os saberes em conjunto com o homem do campo 



e que compreendam a complexidade desta agricultura, respeitando a biodiversidade e 

preservando nossa história através de práticas que minimizam os danos para o meio ambiente. 

Apesar dos avanços construídos dentro dos espaços e neste ano de militância, ainda 

temos muito para avançar, debater e disseminar sobre a agroecologia. Precisamos levar este 

conhecimento para todos (as) estudantes, trazendo a discussão de uma agronomia holística, para 

despertar a consciência crítica dos futuros Engenheiros (as) Agrônomos (as). Os grupos de 

agroecologia também cumprem papel importante na construção, mobilização e resistência dessa 

luta dentro das universidades. Dessa forma, a FEAB tem o dever de fortalecer esses grupos, 

bem como aprofundar o debate sobre esta bandeira para dialogar com os estudantes de 

agronomia, garantindo a continuidade dos militantes além da aproximação de novos membros 

à Federação.  

Precisamos avançar na consolidação de uma rede de articulação entre FEAB e demais 

construtores da Agroecologia no Brasil. Na gestão 2017/2018, a Coordenação Nacional UFMT 

Sinop retomou a articulação com a ANA e ABA através do GT de Juventude, sendo uma das 

prioridades para este próximo período o comprometimento das escolas nesta e demais parcerias 

relacionadas.  

Somar-se aos demais movimentos que também constroem a Agroecologia e debater 

sobre temas principais como: a soberania e segurança alimentar, mulheres e agroecologia, 

políticas públicas com enfoque agroecológico, questões sobre os agrotóxicos e transgênicos, 

reforma agrária popular e os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, 

preservação das sementes crioulas, economia solidária, entre outros temas, é o que devemos ter 

como política central sobre essa bandeira;  unindo forças pela aliança camponesa, contribuindo 

na construção do diálogo entre a Universidade e os diversos atores sociais envolvidos no campo 

e na cidade, como forma de resistência e luta pelo nosso povo. 

 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

A ciência e tecnologia é essencial para qualquer país que busca desenvolver suas 

forças e para além, desenvolver a soberania nacional, visando solucionar os principais 

problemas no âmbito social, econômico e ambientais de um país. Tendo em vista isto, 

teoricamente, é uma área que requer grande atenção e investimentos para atingir tais objetivos, 

porém o grande desafio que temos, historicamente no Brasil, ainda mais hoje, é fazer com que 

esta produção de conhecimento seja direcionada para serviço da sociedade, dos interesses 

populares e para o próprio desenvolvimento soberano do país.  



É preciso falar que este setor, nas últimas décadas, foi escanteado pelos governos, ou 

melhor foi colocado ao interesse do capital privado, das grandes multinacionais, tornando o 

Brasil dependente de tecnologia de outros países e deixando de lado o desenvolvimento da 

nossa tecnologia, ou seja, enquanto alguns países, potências capitalistas, desenvolvem sua 

tecnologia, o Brasil importa delas suas tecnologias, máquinas e processos e consequentemente 

investe pouquíssimo no desenvolvimento interno. Ainda na mesma linha, precisamos falar que 

isso não é de ontem ou pós impedimento midiático-parlamentar que sofremos com o 

impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Principalmente no governo FHC, com suas 

políticas neoliberais, e sem mudanças estruturais nos governos do PT, reduziram o papel de 

organizador econômico e social do Estado e consequentemente as possibilidades de vincular 

os investimentos em ciência e tecnologia e a formação de pesquisadores e profissionais 

especializados com objetivos estratégicos nas áreas de saúde, educação, moradia, 

infraestrutura, energia, telecomunicações etc. 

Por mais que o panorama seja entreguista e não tão bom, precisamos também lembrar 

que o Estado já cumpriu um papel extremamente importante para o nosso país, contribuindo 

com suma importância para o processo de formação econômica do Brasil. A exemplo disto, 

temos o processo de industrialização, quando o Estado centralizou em si as políticas de ciência 

e tecnologia, visando setores estratégicos, onde surgiram as principais empresas brasileiras 

como a Petrobrás, Telebrás, Eletrobrás, sendo a primeira uma das mais importantes até hoje, 

porém assim como as outras, vem passando por um processo de sucateamento e privatização.  

Toda esta introdução se faz necessária para entendermos a importância do tema e das 

políticas de ciência e tecnologia para o desenvolvimento de um país. Desta forma, partimos 

para o cenário atual e onde nós nos enquadramos nesta realidade e como o sucateamento ou 

falta de investimento neste setor pode ser bastante prejudicial e destruidor da autonomia e 

soberania de um país. 

O ano de 2016 ficou marcado para várias áreas da sociedade, e não foi diferente para 

a ciência e tecnologia. Neste ano citado, tivemos grandes mobilizações nacionais contra a PEC 

do congelamento, conhecida como PEC 241, hoje emenda constitucional 95, que congelou 

gastos em setores como educação, saúde e ciência e tecnologia por 20 anos, um golpe fatal para 

setores de extrema importância e interesse popular/social, dando abertura para o capital privado 

possa investir, obviamente apenas no que quer e o que lhes são de interesse. Ainda nesse 

raciocínio, em 2016, antes do impedimento da Presidente Dilma Rousseff a mesma sancionou 



o novo Marco Legal de CT&I, apoiada pela direção majoritária da ANPG, que aprofunda este 

cenário privatizante do conhecimento público: estimula a produção de patentes, legaliza a 

entrada das empresas privadas nas instituições públicas de pesquisa para subordinar 

infraestrutura e recursos humanos aos interesses privados, permite que professores com 

dedicação integral trabalharem em empresas privadas por até 8h semanais. Além disso, 

promove um deslocamento da pesquisa científica e tecnológica para a inovação ao incentivar 

as incubadoras de empresas e a cultura do pós-graduando como empreendedor. 

Cabe aos atores sociais (Movimentos populares, sociais, sindicatos, associações, etc.) 

lutarem contra o processo de aprofundamento da dependência e destruição do nosso parque 

de pesquisa científica. Essa luta tem algumas premissas. 

O que você tem a ver com isso? 

É bastante comum que se pergunte o que as pessoas têm a ver com isso, ou se perguntar 

qual os malefícios de se dar abertura para privatização de alguns setores. Pois bem, é importante 

lembrar uma velha frase dita pelos mais velhos “Quem paga a banda, escolhe a música”, e é 

isso, na medida que somos dependentes de tecnologia de outros países, estamos dando 

incentivo a empresas privadas para que possam se utilizar das nossas universidades e centros 

tecnológicos para contribuir mais ainda para o desenvolvimento deles, onde nós 

continuaremos importando tecnologia dando continuidade à dependência deste setor. É uma 

interação totalmente desproporcional, onde damos o pão, o queijo e a faca nas mãos de 

empresas privadas, muitas delas estrangeiras, e depois temos que comprar o sanduíche destas 

mesmas, é um processo de desmonte e bloqueio total que visa a soberania de uma nação e do 

desenvolvimento para solucionar os principais problemas da sociedade, pois esta relação torna 

tudo uma mercadoria, com valor e que certamente será cobrada e nem todos terão acesso, mas 

todos nós pagamos a conta no final. 

Cortando hoje os investimentos, estaremos podando o nosso futuro. Enquanto países 

desenvolvidos investem de 2% a 3% do PIB em C&T, nós não passamos dos míseros 0,63%, 

sendo este valor 19% a menos que no ano de 2017, prejudicando diversas pesquisas em curso 

no país, sejam elas da área agropecuária, meio ambiente ou da saúde. Cabe levantar que 

estamos falando de um investimento em setores essenciais que podem proporcionar uma 

sociedade melhor, justa e saudável e não de um custo atual, pois hoje temos diversas 

necessidades nesta área e são necessários mecanismos para solucioná-los. 



Desta forma, somos mais do que parte interessada no que tange o processo de 

congelamento dos investimentos e privatização para este setor. Seremos atingidos diretamente, 

e nós, na universidade, já podemos sentir isso a ferro e fogo, seja pela falta de materiais em 

laboratórios, verbas para iniciar ou dar continuidade a pesquisas de importância econômica, 

social e ambiental. Precisamos ter em mente que essas políticas degradam e ameaçam o futuro 

atual e das próximas gerações. 

Qual o papel da FEAB diante deste cenário? 

A situação é bastante complicada, pois se trata de um projeto ideológico forte, que 

conta com forças de grandes potências mundiais com interesse a isto. Mas nada é impossível, 

pois impossibilidade é uma opinião e não um fato, logo precisamos debater seriamente dentro 

da FEAB, bem como traçarmos estratégias que possibilitem mobilizações sociais em prol de 

um setor extremamente importante para o desenvolvimento da soberania nacional.  

É preciso que estas estratégias estejam atreladas a realidade concreta que estamos 

vivendo, entendendo que um país sem investimento no setor de ciência tecnologia será sempre 

dependente de outros países potenciais. Necessitamos estar unidos e pensar políticas, por 

exemplo, junto ao MAB, MPA, MMC, MST e Via Campesina para discutir uma ciência e 

tecnologia a serviço da classe trabalhadora que compreenda as reais necessidades da sociedade 

e que trate de resolver as questões internas visando solucionar os problemas de cunho social, 

ambiental e econômico, contribuindo assim para o desenvolvimento de uma sociedade mais 

justa, para um estado que cumpra de fato o seu papel. A necessidade de mobilização por parte 

dos estudantes é gritante tendo em vista a conjuntura atual e o desmonte do serviço público, a 

Agronomia não pode reduzir seu debate sobre o tema apenas nas pautas como transgênicos e 

agrotóxicos. Pouco temos avançado no debate sobre ciência e tecnologia, nosso lócus de 

atuação é dentro da universidade, ou seja, devemos obter maior acúmulo em relação a esta 

bandeira tendo em vista que a ciência da agronomia perpassa por todo o campo de ciência e 

tecnologia para o meio agrário. A construção da revista “agronomia EM FOCO” puxada pela 

Coordenação Nacional de Santa Maria pode cumprir um papel muito importante neste período 

histórico. Devemos avaliar se esta ferramenta nos interessa e caso seja, avançar na construção 

desta ferramenta de trabalho de base e formação política. 

Ainda existe uma falta de compreensão em relação a Agroecologia como a simples 

negação da tecnologia e da mecanização. Precisamos desvendar estes mitos e aprofundar na 

discussão de tecnologias voltados para os pequenos produtores e a agroecologia. Temas como 

mecanização para a agricultura familiar e melhoramento genético de sementes crioulas devem 



ser pautados pela federação para instrumentalizar nosso debate e avançar na construção de 

uma frente que busque lutar por uma ciência e tecnologia que tem um lado. 

Só com uma perspectiva estratégica renovada e ligada aos interesses e lutas das 

classes populares é que a problemática da produção de ciência e tecnologia poderá ser 

devidamente enfrentada no país no processo de construção socialista superando a dependência 

e o subdesenvolvimento. Nesse enfrentamento, desde já, é necessário ficar claro que a classe 

dominante, em seus mais diversos setores, nada tem a contribuir, mas são adversários a serem 

derrotados 

FINANÇAS, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

Nos últimos anos o Núcleo de trabalho permanente (NTP) de História e Comunicação 

e NTP de Relações internacionais não estão funcionando, nenhuma escola FEAB tem se 

colocado para operar essas instâncias construtivas, portanto não está havendo acúmulos para 

que dessa forma agregue o debate da federação, e assim acaba por sobrecarregar a Coordenação 

Nacional.   

Em relação às finanças, foi deliberada no 60º CONEA a criação de uma comissão que 

viesse atuar na política financeira da Federação, porém isso não se concretizou. Sem uma 

política definida, a Coordenação Nacional se colocou em atuar na questão financeira da 

Federação, tendo em vista a necessidade de recursos financeiros para realização de passadas 

nas universidades pelo Brasil a fora, assim como representar esta entidade em fórum e eventos 

dos Movimentos Sociais. A Coordenação Nacional coloca as dificuldades que se fizeram 

presentes na trajetória do último ano, que são um problema para promoção da entidade. Como 

forma de propor mudanças neste cenário, neste congresso foram propostas as seguintes 

alternativas: a utilização de ferramentas como livro-ouro (doações e arrecadações voluntárias), 

e eventos sociais, culturais e/ou acadêmicos para aumento da arrecadação, doação militante 

voluntária de uma quantia simbólica para a FEAB além, do mapeamento e articulação com os 

egressos para facilitar as atividades de visitas e acompanhamentos das escolas de agronomia e 

garantir mais segurança para questões de hospedagem e alimentação.  

A comunicação interna da FEAB nesse último ano ficou a cargo da CN, uma vez que 

nenhuma escola se responsabilizou por este NTP (História e Comunicação) e a secretaria 

operacional para esse fim deliberada no último CONEA não se concretizou de fato. Como 

forma de suprir tal demanda é preciso criar uma comissão/coletivo de comunicação como forma 

de articular a federação nos meios de comunicação (mídias digitais e redes sociais), e que preste 



contas sobre o trabalho que vem fazendo. Esta comissão deve ter certo grau de controle da CN 

a fim de evitar problemas futuros decorrentes de divergências entre as escolas.  

É preciso atentar para a segurança e a privacidade das informações da Federação nos 

meios de comunicação. É de extrema importância a utilização de mídias digitais para 

divulgação das atividades desenvolvidas pela FEAB (eventos, plenárias, recepção de calouros 

e etc) articulando toda a comunicação, como por exemplo, a utilização do Instagram neste 

CONEA. Quanto a disponibilidade de informações, a Federação necessita de cartilhas e 

documentos que estejam disponíveis de maneira evidentes e que expliquem termos/siglas, a fim 

de garantir um maior entendimento para todos os presentes nestes espaços.  

O CONEA se caracteriza como um espaço de deliberação, em vista disso, é necessário 

cuidado a possíveis mudanças inesperadas que podem prejudicar a organicidade da FEAB. Por 

isso, para a discussão do âmbito organizacional da federação, deliberou-se a construção de uma 

PNEB estatutária no próximo ano, levantando a hipótese de se transformar os NTP’s de 

Finanças, Comunicação e Relações Internacionais em secretarias operativas da federação, 

garantido à prestação de conta e o diálogo com a CN assim como discutir e decidir sobre a 

Questão “CNPJ da FEAB”. 

Entrando na discussão das PNEBs e eleições de delegados, se colocou que a eleição 

de delegados não é o mais complicado, mas sim o trabalho direto com os estudantes, 

defendendo alguma pauta. Esse contato com as pessoas faz parte do trabalho de base que tanto 

falamos e que é fundamental para nossa militância. Para a PNEB Estatutária de 2019 os 

delegados serão da seguinte forma, cada Centro ou Diretório Acadêmico poderá indicar um 

representante da sua instituição, sendo ou não da diretoria da entidade.  

Outra tarefa que ficou a cargo da CN é as relações internacionais, esse trabalho veio 

sendo (re) articulado pós 60º CONEA. Atualmente a CN estão em contato com as seguintes 

Entidades, Associação de Estudantes de Agronomia (Uruguai), Federação de Estudantes de 

Agronomia e Ciências Afins da Colômbia, Federação de Estudantes de Agronomia e Ciências 

Afins da Guatemala e Federação Argentina de Estudantes de Agronomia, na perspectiva de (re) 

organização da Confederação Caribenha e Latino-americana de Entidades Estudantis de 

Agronomia – CONCLAEA. 

É importantíssimo reconstruirmos essa articulação com a CONCLAEA devido a todo 

esse histórico que vem desde os anos 90 e que trouxe visibilidade internacional para a FEAB, 

e também destacando o papel protagonista que a federação possuía dentro desta. Seria 

interessante enviarmos representantes da FEAB no Acampamento da Juventude da América 

Latina na Nicarágua, uma vez que a FEAB possui vagas por meio da Via Campesina e para isso 



acontecer é necessário superarmos o entrave de que nenhuma escola assume este NTP desde 

2015. Encaminhamos a realização do XXIV Congresso Latino-americano e Caribenho das 

Entidades Estudantis de Agronomia em conjunto com o 62º CONEA. 

 

OPRESSÕES 

 

É de extrema importância que o debate de Negritude não seja invisibilizado na FEAB, 

nesta atual conjuntura as problemáticas vão surgindo gradativamente e as discussões não 

avançam dentro do NTP de Opressões, no qual se sobressai mais a questão de gênero. Há 

inúmeros tipos de opressões vivenciadas na Universidade, como exemplo, os deficientes físicos 

que não possuem assistência adequada, ou até mesmo estudantes que são oprimidos pelo fato 

de não compactuar com o modelo de ensino que é imposto pela instituição e reproduzido pelos 

docentes. 

Outro tipo de opressão a ser discutido, é a questão da intolerância religiosa, já que nas 

universidades há pessoas de todas as partes do país, gerando uma diversidade de crenças ou 

mesmo a ausência delas. As crenças de matriz africana são as mais atacadas, indicando 

novamente o grande ataque a comunidade negra. 

A ausência de escolas que construam o NTP neste período de três anos resultou em 

pouco acúmulo para o debate, logo fica evidente que não podemos fugir do objetivo, estamos 

deixando de lado o debate de negritude e de juventude. Por essa razão, foi proposto e criado um 

NTP de Juventude, Raça e Etnia sendo conduzido pela escola da UFC em Fortaleza-CE e outro 

sobre Igualdade e Valores para garantir que todas as opressões sejam profundamente discutidas 

pela FEAB.  

 

GÊNERO E SEXUALIDADE 

Histórico da FEAB nas discussões sobre gênero e sexualidade 

A presença das mulheres nos espaços da FEAB foi 

crescendo gradualmente, à medida que foi avançando a inserção 

destas nos cursos de Agronomia, historicamente sendo um direito 

reservado aos homens brancos da elite agrária. O debate de gênero 

na FEAB começou a surgir na década de 90, através das poucas 



companheiras que tentavam inserir a pauta. Em 1998, companheira da Coordenação Nacional 

de Cruz das Almas, levou pela primeira vez para o espaço da Confederação Caribenha e Latino-

Americana de Estudantes de Agronomia (CONCLAEA) o debate de gênero e a inserção da 

bandeira em nome da FEAB. 

A partir de 2000 começou a ser pautada a plenária de mulheres, a qual só foi deliberada 

em 2005, ocorrendo no Congresso Nacional de Estudantes de Agronomia (CONEA) de 2006. 

Nas Plenárias de Superintendências de 2005 foi apontada a superficialidade do debate de gênero 

e a importância da participação das companheiras nos espaços de mulheres da Via Campesina, 

e posicionamento da Federação contra o capitalismo patriarcal. Nesse mesmo ano, no CONEA 

de Viçosa encaminhou-se a participação da FEAB no Encontro de Mulheres da UNE e a 

aproximação, articulação e apoio aos movimentos LGBT's da esquerda. Em 2006 ocorreu o 1º 

espaço de debate de gênero, separado das demais bandeiras, na Plenária Nacional de Entidades 

de Base (PNEB), em que se encaminhou a inserção o debate sobre Gênero e Sexualidade na 

preparação e avaliação dos Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIV’s), além de outros 

espaços de formação da federação e incentivar construção de coletivos que abordem as 

temáticas nas universidades. No 49º CONEA (Cuiabá – MT) instituiu-se a construção dos 

espaços auto-organizados de mulheres. Foi realizada a primeira plenária de mulheres da 

Federação, com caráter de reconhecimento entre as companheiras, de identificação e desabafo 

das opressões vividas nos grupos, além da opressão sexual e realidade das mulheres periféricas, 

com contribuições das próprias companheiras. A partir disso, impulsionou-se a inserção das 

mulheres da FEAB em fóruns e mobilizações das mulheres da Via Campesina e demais espaços 

de discussão de gênero e sexualidade a nível nacional e o avanço no debate sobre o machismo 

na agronomia. 

Em 2007, no CONEA de Aracaju aconteceu a 2ª plenária de mulheres, com caráter mais 

formativo, trazendo um resgate da origem da opressão, suas causas e consequências, com 

assessoria de companheiras da Consulta Popular e MMC, tirando-se como linha política a 

construção com a Via Campesina, enfatizando a participação das feabentas nas lutas do 8 de 

março com a Via. Em 2008, na PNEB de Belém deliberou-se sobre acumular sobre a legalização 

do aborto e aprofundar na auto-organização com um curso de formação política e feminista das 

mulheres. 

No CONEA de 2009, voltou-se o olhar para as camponesas e para o aprofundamento 

das contribuições sobre o patriarcado, aborto, Lei Maria da Penha. Em 2010, na PNEB de 

Páscoa, a escola de Seropédica/RJ assumiu o NTP de Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia, 



Gênero e Sexualidade. Na PS de Viçosa-MG, em setembro, foi feito um espaço sobre divisão 

sexual do trabalho/feminismo e socialismo, mediado por companheira da então CN (Doce), de 

Piracicaba/SP. Foi deliberado pelo incentivo à construção regional de espaços conjuntos com 

movimentos de mulheres, inserindo a FEAB na Frente Pela Não Criminalização das Mulheres 

e Legalização do Aborto. Em 2010, no CONEA, começou a se firmar as parcerias com os 

movimentos sociais e a se identificar com a Marcha Mundial de Mulheres. 

No pré-CONEA de Belém, em 2011, foi apresentada a contribuição do NTP de 

Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia, Gênero e Sexualidade para o posicionamento da 

FEAB sobre a legalização do Aborto, sendo esta de grande valor e constituindo um avanço para 

a federação, como organização socialista, classista e antipatriarcal. No CONEA, houve a 

realização da Plenária auto-organizada de Mulheres, paralela à Plenária de Gênero, esta com a 

presença de homens e mulheres não contempladas com a Plenária de Mulheres, em que seriam 

trabalhados o histórico do patriarcado e o feminismo. Além destas, a realização da Plenária 

Mista, com a presença de todos/as congressistas, com os subsídios das plenárias de Mulheres e 

de Gênero, debatendo sobre a legalização do Aborto. Nas deliberações do 54º CONEA, foi 

decidido pela criação de um NTP de Gênero e Sexualidade, que seria dividido no 55º CONEA, 

além da garantia da equidade de  homens e mulheres nos espaços de formação promovidos pela 

federação e pelo acúmulo para construção do Curso de Formação Feminista pela próxima escola 

que assumisse o NTP, sendo esta a de Cuiabá. No CONEA de 2012, Diamantina assumiu o 

NTP de Gênero e Sexualidade, levou para a extinta  Plenária de Superintendência a proposta de 

ser Comissão Organizadora do Curso Nacional de Formação Feminista, junto com Associação 

Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal (ABEEF) e o coletivo Retalhos de Fulô, de 

forma auto-organizada, com os objetivos de: tornar mais evidente e definida a linha de 

feminismo da FEAB, de caráter classista; acumular e instrumentalizar as mulheres para o debate 

de gênero e feminismo para que possam difundir o conhecimento nos grupos; gerar material de 

acúmulo para as executivas; potencializar a auto-organização das escolas nas executivas, 

grupos e coletivos que as mulheres estão inseridas; enxergarmo-nos dentro das executivas como 

movimento feminista; aproximar dos movimentos de mulheres e dos grupos que pautem 

feminismo com recorte de classe; entender os diferentes movimentos feministas; fortalecer a 

Campanha da Via Campesina contra violência às mulheres. O CFF ocorreu em 2013, em 

Diamantina, com estudos sobre a história do feminismo, das lutas e auto-organização das 

mulheres e a importância de debater feminismo nas executivas. 



Em 2013, no CONEA de Campos dos Goytacazes, a FEAB Pelotas assumiu o NTP de 

Gênero e Sexualidade e lançaram a campanha Agronomia Libre, por uma agronomia livre de 

opressões, com recorte para a LGBTfobia. No CONEA de 2014, a escola de Curitiba assumiu 

o NTP e durante a gestão formulou a "Cartilha Sobre Diversidade Sexual" com textos do 

coletivo auto-organizado FEAB de Fruta junto com o Coletivo Voe. No CONEA de 2016, foi 

realizado debate sobre a junção dos NTPs de Juventude, Cultura, Valores, Raça, Etnia e de 

Gênero e Sexualidade em um de Combate às Opressões, com a intenção de trabalhar com 

recortes, como o de mulheres jovens e negras, encaminhando-se pelo aprofundamento do debate 

no CONEA seguinte. No 60º CONEA de 2017, deu-se continuidade ao debate da junção dos 

NTPs, ainda não ocorrendo a separação de forma conclusiva. O NTP de Gênero e Sexualidade 

foi assumido pela escola de Erexim, e nas deliberações consta o NTP de Combate às Opressões 

como sem sede. 

Porque nos propomos à escola sede e contribuições 

No CONEA de 2017 em Santa Maria a escola de Erexim-RS se propôs a contribuir 

com o NTP- Gênero e Sexualidade, pois contava em sua maioria com a militância de mulheres 

e sujeitos e sujeitas LGBTs, e viu a necessidade e aprofundar o debate de gênero e sexualidade 

dentro do curso e contribuir para que outras escolas debatessem sobre esta bandeira da 

Federação. 

Durante esse período em que a FEAB EREXIM se propôs a assumir o NTP de Gênero 

e Sexualidade várias foram as atividades que realizamos e participamos. Logo após assumirmos 

esta tarefa várias reuniões de planejamento foram feitas e em seguida iniciou-se as atividades. 

As atividades que realizamos e participamos foram: 

 Lançamento da campanha “Há braços de luta construindo a igualdade, gênero e 

sexualidade”, construindo vários textos para debate das escolas. Todas as ações e 

materiais produzidos pelo NTP se enquadram dentro da campanha. 

 Exibição e debate do documentário “Jirau e Santo Antônio: relatos de uma guerra 

amazônica” na Universidade Federal da Fronteira Sul  

 Juntamente com o MAB – Movimento dos Atingidos por Barragens aconteceu o 

lançamento na Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus Erexim e debate do 

documentário “Arpilleras: atingidas por barragens bordando a resistência”. 



 Exposição "Nenhuma a Menos", sendo uma intervenção na Universidade Federal da 

Fronteira Sul-Campus Erexim com fotos, imagens, frases da violência contra as 

mulheres na universidade e fora dela. 

 Participamos da exposição e debate do filme “Eu não sou um homem fácil” proposto 

pela casa de cultura estudantil Catacumba. 

 Participamos da exposição e debate do filme “Que horas ela volta” proposto pelo DCE 

 Produção de materiais escritos – 3 de novembro e as mulheres na política (em ocasião 

dos de março, etc.) 

 Roda de conversa “PEC 181 – o Cavalo de Tróia na vida das mulheres”, sobre a 

criminalização do aborto, juntamente com o Movimento de Mulheres Olga Benário; 

 Nota de repudio à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 181/2015 

 Nota de repúdio sobre a proposta de retirada do feminicídio do Código Penal; 

 Nota de apoio as/aos estudantes da UFPA, por denúncia ao caso de assédio na 

instituição. 

 Nota de apoio às estudantes do Centro Universitário Filadélfia – Unifil perante o ato 

de lesbofobia ocorrido na instituição 

 Mediação da plenária de Gênero e Sexualidade, mista, no XIX EREA Sul, de Porto 

Alegre. 

 Texto “Violência Contra as Mulheres”, sobre as violências moral e psicológica, 

econômica e patrimonial, sexual, física, contra mulheres LBT, em instituições de 

ensino, e o que fazer para reverter o quadro, além de indicação de materiais 

complementares. 

 

Avaliação, desafios e sugestões 

São muitos os desafios para a FEAB na construção de relações de equidade na 

executiva, de discursos e, principalmente, atitudes perante a sociedade e entre companheiras/os 

para a destruição do sistema capitalista patriarcal. Todos os processos pelos quais passamos 

nesse último período, nos fazem refletir de forma crítica sobre a distância entre a teoria e a 

prática da federação tratando-se de questões de gênero e sexualidade. Gênero e sexualidade 

passaram a ser pautados pela FEAB recentemente, como é possível perceber na retomada 

histórica feita anteriormente, pois historicamente, tais questões são encaradas como secundárias 

na luta pela transformação social, estando sempre à margem das discussões, de forma paralela 

e não intrínseca. 



A construção dos gêneros é decorrente da sociedade patriarcal em que vivemos (a 

partir da criação da propriedade privada), que apesar de ser anterior ao capitalismo, não era 

universal e foi generalizada tornando-se fator estruturante para o capital. O entendimento da 

Federação, a partir dos acúmulos dos últimos anos, é de que não é possível romper com as 

estruturas capitalistas para a construção do socialismo, sem a construção do feminismo, assim 

como não há Agroecologia sem feminismo, pois ambos são movimentos contra hegemônicos, 

de contestação e de luta por uma nova sociedade, baseada nos valores da solidariedade, respeito, 

equidade. O feminismo tem papel fundamental para o empoderamento das companheiras, para 

que possam se colocar enquanto sujeitas da luta e da transformação política e social, tendo vez 

e voz. Por vezes, os espaços de protagonismo femininos são apropriados pelos companheiros, 

que ainda não entendem seus papeis no processo e seus deveres enquanto militantes de 

esquerda, por estarem acostumados a ter privilégios e ter garantidos seus espaços de fala e voz 

deliberativa. 

Atitudes que muitas vezes passam despercebidas ou são consideradas sem importância 

pelos companheiros, ainda são corriqueiras em nossos espaços da Federação, como homens 

puxando palavras de ordem feministas, interrompendo as falas das companheiras e 

desconsiderando suas colocações, não respeitando as decisões tomadas pelas mulheres auto-

organizadas (seja para decidir quais atitudes tomar em casos de machismo ou até mesmo na 

escolha das músicas para as culturais), colocando os espaços para debate sobre as opressões em 

horários inadequados nas grades dos eventos, principalmente na parte da noite tendo como 

consequência a evasão, questionando a capacidade física e intelectual, cometendo assédios nas 

culturais, alimentando relacionamentos abusivos. No ano de 2017, um caso marcante ocorrido 

na militância foi o do afastamento de um ex-companheiro que manteve um relacionamento 

abusivo que resultou em muitos traumas, colocando em evidência a contradição entre o discurso 

e a prática. A decisão pelo afastamento é um marco dentro da federação, e significa que não 

iremos mais tolerar caladas as opressões que sofremos dentro de nossos espaços de militância, 

onde deveria imperar o respeito e o companheirismo. 

Quando encaramos os casos de machismo que ocorrem na militância, enfrentamos o 

silêncio a nível nacional e a falta de posicionamento da militância como um todo, pois não 

temos uma deliberação enquanto FEAB sobre como agir em situações de opressões, além de as 

decisões das mulheres não serem respeitadas, valendo como última palavra o posicionamento 

dos homens. Um desafio muito grande é a superação do machismo naturalizado, para que 

possamos, enfim, avançarmos juntas e juntos na construção do socialismo e de uma linha 



política bem definida quanto ao feminismo, este sendo de caráter classista. Para avançarmos, é 

necessário o comprometimento de toda a militância na tarefa árdua e diária da desconstrução 

do patriarcado, das opressões estruturais, fazendo a crítica e a autocrítica. 

Enquanto NTP, adquirimos muitas experiências tocando a bandeira de Gênero e 

Sexualidade, fazendo com que tenhamos uma visão crítica sobre a forma como é tratada. 

Anteriormente, a bandeira era trabalhada junto com Juventude, Cultura, Valores, Raça e Etnia, 

posteriormente sendo separada, pois se entendia que era necessário aprofundar, mais 

especificamente, os acúmulos da Federação quanto às questões de gênero e sexualidade, que 

eram extremamente superficiais. Desde o último CONEA, quando nos propomos à sede do 

NTP, até a atualidade, percebemos a dificuldade e complexidade em trabalhar com Gênero e 

Sexualidade, que são questões latentes principalmente para nós, mulheres, por nos vitimarem 

estruturalmente há milênios. Quando pensamos no combate às inúmeras formas de opressões, 

tratamos de um grande leque de temas, com inúmeros recortes para serem feitos, considerando 

também o machismo enraizado e resistente na Federação, a grande dificuldade em 

aprofundarmos o debate sobre o feminismo, o que nos leva a não sairmos da superficialidade 

ano após ano, e a crise que o Movimento Estudantil vem enfrentando. 

A partir da crítica e da autocrítica referentes à bandeira de Gênero e Sexualidade, 

pontuamos nossas sugestões: 

 Espaços que tratem de Gênero e Sexualidade ocorrerem na parte da manhã ou da tarde, 

na programação dos eventos, devendo ser realizado em um dos primeiros quatro 

períodos do evento e um no final; 

 Comprometimento das escolas em tocar as atividades propostas pelo NTP e tocar as 

campanhas “Agronomia Libre” e “Há braços de luta construindo a Igualdade”; 

 Escolas promoverem cine-debates para incentivar de forma mais dinâmica as 

discussões sobre a bandeira em nossos espaços de atuação. Sugestões: Clandestinas; 

Sementes; Jirau e Santo Antônio: uma guerra amazônica; Arpilleras: atingidas por 

barragens bordando a resistência; As sufragistas; Que horas ela volta?; Eu não sou um 

homem fácil; Tomates verdes fritos; etc; 

 Construção de Cursos de Formação Feminista – CFF, regionais ou por escolas 

culminando, posteriormente, em um curso nacional; 

 Criar espaços de discussões sobre o feminismo para formação de nossos militantes 

(homens); 



 Construção de uma deliberação durante o CFF, sobre atitudes a serem tomadas em 

casos de machismo na FEAB, em eventos ou não; 

 Incluir pautas de gênero nos espaços de reuniões dos diretórios e centros acadêmicos; 

 Respeitar as decisões tomadas a partir da auto-organização das mulheres; 

 Incluir mulheres nas construções de todos espaços organizados pela federação, 

garantindo o protagonismo das mulheres negras. 

 Cabe ao NTP, discutir políticas públicas que garantam o acesso de mães na 

universidade. 

 Continuarmos ampliando nossa articulação junto as mulheres da Via Campesina  e 

inserção nos debates LGBTs+; 

 Garantir o espaço de ciranda em todos os eventos da FEAB; 

 Unificar o calendário de luta com os principais movimentos e organizações que 

debatem as questões relacionadas a gênero e sexualidade (marcha das margaridas...) 

 Realizar um espaço de formação para os companheiros, sendo uma das medidas de 

desconstrução para casos de machismos relatados pelas companheiras, sendo em 

eventos da Federação ou não. 

 Criação de uma comissão de opressões, composta por pessoas com representatividades 

para todos os eventos da FEAB, com o papel de tratar de caso de machismo, racismo 

e lgbtfobia. 

Entendemos que para avançarmos em direção a uma sociedade mais igualitária, mais 

justa, precisamos acabar com o patriarcado, acabar com esta estrutura que nos oprime e nos 

mata, e para isso precisamos nos desafiar a deixar essa arcaica sociedade patriarcal e firmarmos 

nossos pés na construção de uma nova sociedade. Acreditamos que isso só é possível se 

estivermos organizadas e organizados coletivamente, se tivermos um projeto coletivo do povo 

brasileiro e se de fato tivermos empenhados a colocar em pratica esse projeto que hoje ainda é 

utópico. 

 

O MOVIMENTO ESTUDANTIL E A RELAÇÃO COM OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS POPULARES: UM DESAFIO CONSTANTE DA FEAB 

 

Nos dias de hoje, de aberta criminalização dos movimentos sociais populares (MSP) se 

faz fundamental o debate sobre a relação das entidades estudantis com estes. Com esse objetivo 

viemos tentar traçar alguns pensamentos referentes à relação da nossa entidade nacional - a 

Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB) - com estes MSP na atual conjuntura. 



Para estabelecer um pensamento sobre o tema deste texto, iniciaremos apresentando a 

metodologia que iremos adotar. Optamos por alguns aspectos metodológicos como: a) iniciar 

com alguns elementos históricos da federação e a relação dos MSP; b) tentar construir um tipo 

de diagnóstico de como está nossa relação com os MSP, e já antecipamos que este é uma opinião 

inicial que deve ser aprofundada no 61º CONEA; c) tentaremos construir o início de um debate 

(uma argumentação) sobre o tema; e d) formular algumas impressões importantes para a relação 

entre a FEAB e os MSP. 

Apresentado a forma que iremos trabalhar a temática, passamos ao texto em si. Ao 

iniciar um resgate histórico a relação da FEAB com os MSP é importante dizer que não sabemos 

precisar o momento que isso ocorre pela primeira vez, por um simples fato, esta - a FEAB - 

sendo uma entidade do movimento estudantil que foi criada pouco antes do golpe de 1964, em 

um contexto de amplos debates referentes ás estruturas do Brasil, como o das reformas de Base, 

entre elas a reforma agrária e a universitária, não saberíamos dizer qual foi seu papel neste 

contexto e se as relações começaram nesse momento. Porém, algo que não podemos 

desconsiderar é um segundo momento na história da FEAB que vem com certeza construir 

relações intensas com os MSP. Este momento histórico ocorre no início dos anos 70, em que a 

FEAB construiu importantes articulações com os movimentos de categoria dos e das Eng. 

Agrônomos (as), várias contribuições no movimento de agricultura alternativa ajudando a 

articular os diferentes atores na construção dos Encontros Brasileiros de Agricultura alternativa 

(EBAA's) e outras ações. Além disso, muitas escolas mantiveram relações próximas aos 

movimentos que reivindicavam a Reforma Agrária na época, em especial o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra (MST). Essas relações com o MST irão, no final dos anos 80, resultar 

na construção dos Estágios de Vivência, o primeiro em 1987, atualmente chamados de Estágios 

Interdisciplinares de Vivências (EIV). 

Outro ponto histórico importante a ser lembrado aqui, são as lutas contra os avanços 

Neoliberais e em prol da reforma agrária nos anos 90, que resultaram em vários enfrentamentos. 

A FEAB constrói um contraponto nas universidades em busca de trazer o debate sobre a 

reforma agrária com a criação de vários Núcleos de Apoio a Reforma Agraria (NARA's) nas 

universidades do país, além de estar ativamente junto aos movimentos de educação no período, 

construindo a resistência as investidas neoliberais nas universidades brasileiras.  

Nos anos 2000, fortalece-se mais ainda a relação com os movimentos do campo 

articulando um Plano Nacional de Formação (PNF) que previa vários EIV's, Cursos Nacionais 



de Formação (CNF) e Estágios de caráter profissional construídos conjuntamente aos MSP. 

Esse PNF se desdobrou com as mais diversas contribuições nos cursos de residência agrária 

posteriormente. Nesta década, em 2007, a FEAB também passa a compor a Via Campesina em 

2007, visando manter uma relação mais próxima dos MSP e pensar ações em conjunto. 

O período que nos deteremos para análise é do início dos anos 2010 até os dias atuais, 

quando as articulações junto aos MSP ocorrem nacionalmente a partir da relação com a Via 

Campesina, e por articulações regionais, estaduais e locais entre as escolas da FEAB e estruturas 

locais dos movimentos.  

Podemos destacar a Campanha permanente contra o uso de agrotóxicos que 

influenciou diretamente a opinião pública. Construída junto aos MSP da Via Campesina e 

outras entidades que se somaram posteriormente, esta articulação resultou em ações como o 

lançamento de dois filmes/documentários (O Veneno está na Mesa 1 e 2), atos políticos e 

manifestações, como no caso de tramitação da liberação do Eucalipto transgênico em 2014. 

Outras iniciativas importantes se dão no caminho propositivo de um novo paradigma 

para o campo, sendo este o da agroecologia. A FEAB, portanto, participou ativamente nos 

eventos dos MSP, tanto nas Jornadas de Agroecologia no PR e os Encontros Nacionais de 

Agroecologia (ENA) construído pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), como nas 

articulações dos eventos protagonizados por nós, os Encontros Regionais de Agroecologia 

(ERA). Para além, priorizou-se a articulação de um CNF das executivas de curso em 2011/2012 

com o apoio dos MSP, e vários EIV's em todo território nacional. 

Diante do exposto é inegável a importância da construção da relação entre o 

movimento estudantil e os MSP, pois estas construíram e podem construir ações que tragam a 

tona pautas sociais, bem como a construção de iniciativas inovadoras que possibilitam a 

mudança de pensamento e a construção de novos paradigmas na sociedade. No entanto para 

tentar fazer uma reflexão de como estas relações estão ocorrendo é necessário estipular o que 

seria uma relação ideal entre o ME da Agronomia e os MSP, obvio que esta é uma tarefa quase 

que impossível, porem vamos ao esforço. 

Por entendermos que o ME e os MSP (qualquer um que o seja) são coisas distintas, 

compreendemos que essa relação é uma relação entre dois movimentos sociais. Não cabe aqui 

uma qualificação de qual é mais importante ou maior etc. Buscamos entender suas 

particularidades, deste modo o ME como um todo, incluindo o da agronomia, apresenta 

características que o difere dos demais. Em termos gerais estas são: a) um movimento de alta 



transitoriedade, ou seja, o movimento estudantil está sempre com um alto índice de entrada e 

saída de membros, e isto pode causar diferentes entendimentos pelos outros movimentos, tendo 

em vista que não se torna fixa a figura de líderes e referências para os outros movimentos, 

dificultando muitas vezes a articulação; outra importante característica do Movimento 

Estudantil b) é o fato dele ser Poli classista, ou seja, ele é composto por diferentes setores da 

sociedade brasileira (diferentes classes sociais), e assim sendo expressa comportamentos 

distintos. Diante disso, acreditamos que a construção, junto aos MSP, aumenta a amplitude de 

disputa de consciência pelas causas sociais incluindo os estudantes, e assim coloca em "xeque" 

posições conservadas e enraizadas em nossa sociedade e em determinados setores do ME. Por 

fim, o ME é c) influenciado pela conjuntura diretamente, desta forma apresenta ciclos de 

mobilizações e comportamento pelos seus membros distinto conforme o período histórico que 

se encontra. 

Assim avançando em uma análise do ME da agronomia junto aos MSP, qual o papel 

que viemos cumprindo? E qual a relação que devemos construir? Essas perguntas são difíceis 

de serem respondidas, porem vamos tentar respondê-las em um primeiro momento para iniciar 

uma reflexão. 

Iniciando pela "mais fácil" se é que há uma, "o papel que viemos cumprindo nessas 

relações", é verdade que há diferentes concepções de qual o papel do ME junto aos MSP, e 

principalmente por ser um movimento hegemonizado pela juventude encara muitos desafios, 

arriscando dizer alguns principais: - qual é a amplitude de nossa voz junto aos outros 

movimentos? essa pergunta é complexa de responder, pois para muitos estamos junto aos 

movimentos sociais simplesmente para "aprender" como se dá a luta social, e deste modo nos 

colocando no banco de reservas só para carregar algumas "caixas". Discordamos dessa visão. 

Temos que demonstrar que merecemos confiança e podemos trazer impacto na luta social e 

assim mudar essa visão ultrapassada ligada a juventude; avançando - qual a nossa força de 

incidir nos setores sociais? Outra pergunta de difícil resposta e de autorreflexão para a FEAB, 

porem consideramos que, para termos voz juntos a outros setores temos que ter poder de 

mobilização, isso é básico. O número de pessoas nas fileiras ajuda a demonstrar nossa força e 

nossa disposição em construir maior respaldo na luta social. Enfrentamos uma dificuldade de 

mobilização nesse momento e desse modo perde-se força nossas colaborações sejam esta de 

direção ou estrutural; outra pergunta é - como construir processos recíprocos juntos aos MSP?  

Essa pergunta nos instiga a tentar ler o que fizemos hoje e projetar um cenário de atuação. Hoje 

temos uma relação de confiança junto aos movimentos sociais, em muitos locais esta relação 



está estabelecida. É difícil construir a relação nacional, cujos sujeitos se revezam ou trocam a 

cada ano e cuja conjuntura determina mudança na dinâmica política de cada agente. Então “qual 

o papel que viemos cumprindo na relação junto aos MSP? ”. Pensando nas questões nacionais, 

ultimamente enfrentamos dificuldades de mobilizar e de articular junto aos MSP, frente as 

demandas conjunturais. Alguns fatores já expressos acima, e futuras colaborações podem ajudar 

a compreender melhor por que isso se dá. 

Diante da segunda questão "qual a relação que devemos construir?" Parece mais fácil 

de responder se partimos dos olhares individuais, porém buscando uma construção coletiva e 

rompendo a lógica individualista, é tão complexa quanto á primeira. Desta forma faremos um 

esforço de iniciar um debate e de formular algumas considerações que achamos fundamentais 

para as lutas da FEAB em um próximo momento. Assim partimos para análise da relação entre 

diferentes MSP e o ME, que deve ser de equidade, em confiança, formulação e distribuição das 

tarefas, respeitando as particularidades de cada movimento, buscado, assim, fortalecer as lutas 

sociais. A materialização disso que falamos se dá a partir da democratização das decisões 

coletivas, óbvio que com a necessária e desafiadora velocidade que exige a conjuntura. Para 

construir uma mútua confiança política é necessário romper a concepção de que juventude é 

futuro. Além disso, cabe a nós da FEAB ser/ajudar a construir elos entre os MSP e as 

Universidades ou sujeitos presentes nas universidades.  

Buscando encaminhar uma finalização deste texto, cabe uma última reflexão. Como 

construir uma relação cujos sujeitos das relações por parte do ME (no caso a FEAB) revezam 

e/ou trocam os membros em curtos períodos de tempo, bem cuja presença de algumas posições 

políticas divergentes podem dificultar a tarefa? Este pode ser o principal ou um dos principais 

pontos para a construção da política junto aos MSP. Logo, necessitamos ter uma posição 

"firme" na concepção de juventude da FEAB - para nós acreditamos que somos sujeitos do 

processo e assim o presente não um futuro - ainda é importante saber o porquê de construir 

junto com esses atores (MSP) - para nós é imprescindível na disputa da sociedade e em especial 

nas lutas dentro das universidades para construção de novas concepções e na transformação da 

realidade social. 

Portanto, cabe a nós, no presente momento da história, sermos firmes em nossa 

atuação, demonstrando que não somos o futuro, mostrando que somos confiáveis e temos total 

condição de colaborarmos nas lutas sociais. Devemos construir os elos entre a universidade e 

os MSP, fortalecermos as ações dos mesmos, nos somando em apoio, e além disso, construir 



espaços de diálogos entre os diversos MSP e entidades, como são os casos das "FRENTES de 

mobilizações” nos diversos níveis de atuação, e deste modo construir espaços de formação em 

conjunto ou de mutuo apoio, entendendo que ocorrem diferentes leituras e concepções e 

entendendo a particularidade de cada movimento em seu setor de atuação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUCESSÕES 2018/2019 

 

Núcleo de Trabalho Permanente de Agroecologia: UFRPE - Recife 

Núcleo de Trabalho Permanente de Educação: Sem sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de Juventude, Raça e Etnia: UFC – Fortaleza 

Núcleo de Trabalho Permanente de Igualdade e Valores: Sem Sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de Movimento Sociais Populares: UFFS – Erexim e 

UFSM - Santa Maria 

Núcleo de Trabalho Permanente de Gênero e Sexualidade: UFRA - Belém 

Núcleo de Trabalho Permanente de Ciência e Tecnologia: Sem sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de História e Comunicação: Sem sede 

Núcleo de Trabalho Permanente de Relações Internacionais: Sem sede 

 

Regional I – RS: UFRGS - Porto Alegre 

Regional II - PR e SC: UFSC - Florianópolis 

Regional III - MG, RJ e ES: IFES – Itapina  

Regional IV- MT, MS, GO, RO, AC e DF: UFMT – Cuiabá  

Regional V - PE, RN, PB e CE: Sem sede 

Regional VI - PA, AM, AP e RR: IFPA – Castanhal   

Regional VII - SP: Sem sede 

Regional VIII - BA, SE e AL: UEFS - Feira de Santana, UFAL - Maceió 

Regional IX – PI, MA e TO: UEMA – São Luís 

 

Encontro Regional de Agroecologia Amazônico: UFPA - Cametá 

Encontro Regional de Agroecologia Nordeste: UFPI - Teresina 

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Centro-Oeste: UnB - Brasília 

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Sudeste: IFES – Santa Teresa  

Encontro Regional de Estudantes de Agronomia Sul: UFSC – Florianópolis  

 

Plenária Nacional de Entidade de Bases: UFMT – Sinop  

Comissão Organizadora 62º CONEA e XXIV CLACEEA: UFAL – Maceió  

Coordenação Nacional 2018/2019: UFMT – Sinop  



ESCOLAS PRESENTES NO 61º CONEA: 

Regional I:  

UFSM – Santa Maria, 

UFRGS – Porto Alegre; 

Regional II: 

UFSC – Florianópolis; 

Regional III: 

IFES – Itapina, 

IFES – Santa Teresa, 

UFRRJ – Seropédica; 

Regional IV: 

UFMT – Sinop 

UFMT – Cuiabá, 

UnB; 

Regional V: 

UFRPE – Recife 

UFRPE – Serra Talhada; 

Regional VI: 

UFRA – Belém, 

UFRA – Capitão Poço, 

IFPA – Castanhal, 

UFPA – Paragominas, 

UFPA – Cametá; 

Regional VII: 

UFSCar – Buri; 

Regional VIII: 

UFAL – Maceió, 

UEFS – Feira de Santana; 

Regional IX: 

UEMA – São Luís, 

UFPI – Teresina. 


