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1. A CABEÇA PENSA ONDE OS PÉS PISAM! ONDE ESTAREMOS? 

 
1.1.  O estado de São Paulo  

Nosso estado é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está localizada no sul da região Sudeste e 
tem como limites os estados de Minas Gerais (N e NE), Rio de Janeiro (L), Paraná (SO) e Mato Grosso do Sul (O), 
além do oceano Atlântico (SE). É dividida em 645 municípios e ocupa uma área de 248.209,426 quilômetros 
quadrados, sendo pouco maior que o Reino Unido. Sua capital é a cidade de São Paulo e seu atual governador é 
José Serra.  

Com mais de quarenta milhões de habitantes, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e a terceira 
unidade administrativa mais populosa da América do Sul, sendo superada apenas pelo próprio país e pela 
Colômbia, à frente de todos os outros países sul-americanos. São Paulo é o mais rico estado do Brasil, 
responsável por de 33,9% do PIB do país[3]. Possui o terceiro maior Índice de Desenvolvimento Humano, o 
segundo maior PIB per capita, a segunda menor taxa de mortalidade infantil e a quarta menor taxa de 
analfabetismo entre as unidades federativas do Brasil.  

Sua população é a mais diversificada do Brasil e descende principalmente de imigrantes italianos, 
portugueses, ameríndios, africanos além de outras grandes correntes migratórias, como árabes, alemães, 
espanhóis e japoneses. Sua capital é a cidade de São Paulo, cuja população da região metropolitana 
atualmente é de 19 milhões de habitantes - último censo de 2007. 

 
1.2. A cidade de Piracicaba  
Piracicaba é um município brasileiro do estado de São Paulo que se localiza a 22º43'31" de latitude sul e a 

47º38'57" de longitude oeste, a uma altitude de 547 metros. Sua população estimada em 2008 era de 365.440 
habitantes sendo um importante pólo regional de desenvolvimento industrial e agrícola, situada em uma das 
regiões mais industrializadas e produtivas de todo o estado de São Paulo. A região concentra uma população 
aproximada de 1,2 milhão de habitantes. O nome da cidade vem do tupi-guarani, significado "lugar onde o 
peixe pára" fazendo referência às quedas do rio Piracicaba que bloqueiam a piracema dos peixes.  

O vale do rio Piracicaba começa a ser ocupado durante o século XVII, quando alguns colonos adentram a 
floresta e começam a ocupar as terras ao redor do Rio Piracicaba praticando a agricultura de subsistência e 
exploração vegetal. Hoje a cidade têm como práticas de agricultura o plantio extensivo de cana-de-açúcar (10 
milhões de toneladas/ano), do café (um milhão de pés), laranja (6 milhões de pés, plantados em 1062 hectares) 
e milho (1300 hectares). A pecuária também é representativa (rebanho de 150 mil cabeças de gado), além da 
avicultura (mais de sete milhões de aves). Os principais pontos turísticos da cidade de Piracicaba são o rio 
Piracicaba, a sua ponte pênsil e seu Mirante, o Engenho Central, a Rua do Porto, famosa por seus bares, e a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP). 

Dentre os principais eventos estão a Festa das Nações, a Festa do Divino Espírito Santo, a Festa da Polenta, 
Festa do Milho do distrito de Tanquinho, a bela encenação da "Paixão de Cristo de Piracicaba" e o 
internacionalmente famoso Salão Internacional de Humor de Piracicaba.  
 

2. FEAB 

 
2.1. Histórico 

 O movimento estudantil da agronomia teve início há mais de 40 anos. A primeira organização 
estudantil ocorreu de forma conjunta com os estudantes de medicina veterinária e foi criada em 1951, a União 
dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do Brasil - UEAVB. Essa organização durou apenas até 1955, nesse 
momento, durante o II Congresso Brasileiro dos Estudantes de Agronomia - CBEA os estudantes de agronomia 
criaram sua própria organização, o Diretório Central dos Estudantes de Agronomia do Brasil - DCEAB. 
 O DCEAB sofre duros golpes durante o regime militar, da mesma forma que a União Nacional dos 
Estudantes - UNE e os Movimentos Sociais Populares que em 1968 caíram na clandestinidade através do Ato 
Institucional 5 (AI-5), de forma que as pessoas eram proibidas de se organizar e nem ao menos podiam realizar 
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uma reunião que tivesse um cunho político. Ocorreram ainda muitas prisões de líderes, repressões, torturas de 
forma que as atividades dos Estudantes de Agronomia ficaram praticamente interrompidas de 1968 até 1971. 
 Foi em 1972, depois do 15o Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia CONEA, em Santa Maria 
que os estudantes passaram a se organizar na Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, nossa querida 
FEAB! Hoje a federação está presente em muitas escolas de agronomia espalhadas por todo o Brasil e nesses 
anos todos de luta esteve presente em muitas causas estudantis, como exemplo, podemos citar o combate a 
“Lei do Boi” que garantia que 50% das vagas das universidades de agronomia fossem exclusivas aos filhos de 
fazendeiros, e também a aprovação do currículo mínimo da agronomia em 1984. A FEAB, contra o uso 
indiscriminado de agrotóxicos, sempre esteve presente nas discussões sobre formação profissional do 
engenheiro agrônomo pela defesa de um profissional comprometido com a sociedade. 
 A federação é constituída por todos aqueles estudantes que se dispõem para sua construção nas 
escolas de agronomia. Desde grupos de centros ou diretórios acadêmicos, grupos de apoio a reforma agrária, 
grupos de agroecologia, ou qualquer outro coletivo que se organiza dentro da universidade que se disponha a 
construir essa nossa luta. Esses grupos constituem a base do movimento estudantil e através da FEAB atuam 
no dia a dia da universidade, trabalhando por uma sociedade mais justa, pelo ensino público, gratuito e de 
qualidade.  
 Hoje, os estudantes que compõem a FEAB buscam realizar uma discussão diferenciada de Ciência & 
Tecnologia em função de acreditarmos na necessidade de modelos agrícolas que contrapõem o agronegócio, 
nesse sentido, temos como proposta a Agroecologia como uma das ferramentas para Soberania Popular. Dessa 
forma estabelecemos uma relação de aliança com os movimentos sociais populares do campo e da cidade, 
sendo que desde 2001 somos uma das sete organizações que compõe a Via Campesina Brasil.  
 Construímos a Confederação Caribenha e Latino Americana de Estudantes de Agronomia - CONCLAEA, 
um movimento que reúne os estudantes de toda a América Latina e Caribe nas discussões e ações por um 
ensino de agronomia que seja comprometido com a construção de uma sociedade mais justa. 
 Participamos ativamente das discussões do movimento estudantil geral, contribuindo para a 
organização dos estudantes universitários através da organização dos EIV`s onde a FEAB tem se articulado, há 
duas décadas, com diversas organizações estudantis e movimentos sociais populares. Esses estágios são 
realizados especialmente, nas áreas de reforma agrária, atingidos por barragens e de pequenos agricultores, e 
são uma importante ferramenta capaz de aproximar os estudantes da realidade agrária do campo brasileiro. 

 
2.2. Estrutura Organizativa 

 Nossa federação se estrutura através de uma Coordenação Nacional, Comissões Organizadoras de 
CONEA e EREA`s, oito Coordenações Regionais, oito Núcleos de Trabalho Permanente (NTP), grupos de Centros 
e Diretórios Acadêmicos, grupos de agroecologia, núcleos de apoio a reforma agrária e coletivos estudantis que 
se identificam com as nossas bandeiras de luta. 
  

Coordenação Nacional (CN): responsável por encaminhar as políticas deliberadas no Congresso além 
de realizar as articulações políticas nacionalmente. É centralizada em um único grupo de estudantes que 
assumem essa tarefa por um ano. Hoje o grupo de CN da FEAB é da Universidade Federal de Sergipe (UFS).  
   

Comissão Organizadora do CONEA (CO): responsável por organizar e preparar o anual Congresso 
Nacional dos Estudantes de Agronomia, garantindo um espaço de articulação e formação dos estudantes de 
agronomia do Brasil que constroem a federação. É composta pelo grupo da escola sede (atualmente Piracicaba 
- SP) e pela CN.  

 
  Coordenação Regional (CR): a FEAB é articulada pelas escolas de agronomia regionalmente. Cada 
região possui uma CR, sendo um grupo definido no CONEA que fica responsável por facilitar a comunicação e a 
articulação de tais regiões realizando as passadas nas escolas e contribuindo com os debates de movimento 
estudantil em cada uma delas a fim de fortalecer os grupos e a FEAB por conseqüência. Em seqüência, a 
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relação das superintendências regionais referente à gestão 2007/2008, com suas respectivas áreas de 
abrangência e escola sede da CR.  
- Regional I: RS / Coordenação Regional: Porto Alegre – RS.  
- Regional II: PR e SC / Coordenação Regional: Curitiba – PR.  
- Regional III: MG, RJ e ES / Coordenação Regional: Rural do Rio – RJ.  
- Regional IV: MT, MS, GO, RO, AC e DF / Coordenação Regional: Tangará da Serra – MT.  
- Regional V: MA, PE, RN, PB, PI e CE / Coordenação Regional: Recife – PE.  
- Regional VI: MA, PA, AM e TO / Coordenação Regional: Marabá – PA.  
- Regional VII: SP / Coordenação Regional: Botucatu – SP.  
- Regional VIII: BA, SE e AL / Coordenação Regional: Cruz das Almas – BA.  
 
 Núcleos de Trabalho Permanente: Constituem-se em instâncias que são responsáveis por contribuir de 
forma prática e teórica com toda a FEAB em relação a temas de nossas bandeiras de lutas. Cada núcleo é 
sediado em uma escola.  
- Arquivo Histórico: Curitiba – PR  
- Estudos Amazônicos: Cuiabá – MT  
- Ciência e Tecnologia: Campos – RJ   
- Relações Internacionais: Lavras – MG  
- Juventude, Cultura e Valores: Florianópolis – SC  
- Movimentos Sociais Populares: Diamantina – MG  
- Agroecologia: Belém – PA  
- Educação: Montes Claros – MG   
 

2.3. Bandeiras de Luta 
 São os nossos propósitos de lutas! Nossas linhas políticas, que norteiam todas as construções da 
Federação. Os posicionamentos a respeito desses temas, são definidos a cada ano nas duas plenárias que 
realizamos ao longo do ano.  
As bandeiras de luta da FEAB são as seguintes:  
� Agroecologia;  
� Ciência & tecnologia;  
� Formação profissional;  
� Gênero e sexualidade;  
� Juventude, cultura e valores;  
� Movimentos Sociais Populares MSP’s;  
� Relações Internacionais;  
� Universidade.  
 

3. NOSSO CONGRESSO (CONEA) 

 
O Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia - CONEA é o Fórum máximo dos Estudantes da 

Agronomia do Brasil e se caracteriza por ter um cunho integrativo onde são discutidas questões inerentes ao 
curso, a conjuntura nacional, a situação agrária e agrícola regional e nacional, a educação, entre outros. 
Também se avaliam e apontam perspectivas, com o intuito de apresentar propostas que visem solucionar os 
problemas levantados ao longo do ano e do evento. 
 O CONEA acontece todo ano. É nesse momento que todos os militantes da FEAB decidem sobre os 
novos rumos políticos que serão construídos no próximo período. O congresso se constitui como um momento 
de grande importância pra Federação, pois além de deliberar as lutas e articulações políticas do próximo 
período cumpre um papel de formação política e integração entre os estudantes agronomia, militantes de todo 
o Brasil. 
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Atualmente, o CONEA recebe a participação de cerca de 600 estudantes, sendo, portanto, um dos 
maiores eventos universitários do Brasil. Além dos estudantes de agronomia, há também a participação de 
entidades estudantis da América Latina e outras entidades e Instituições da comunidade em geral. 
 A integração cultural é um aspecto de relevante importância em nossos congressos. Pelo fato de 
existirem cursos de agronomia espalhados de norte a sul de nosso país o momento onde se realiza essas trocas 
de informações sobre os diferentes formatos de cursos, de ensino, pesquisa e extensão, além de toda a troca 
de construções de lutas pela universidade e por uma sociedade mais justa se faz nesse momento. É onde os 
estudantes se encontram, descobrem diferentes sotaques, diferentes culturas, mas constroem o mesmo ideal: 
a FEAB! Por uma sociedade sem exploração! 
 Neste ano iremos realizar do 52º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia de forma que se 
abre espaço, mais uma vez, para que os estudantes discutam, questionam e avaliam os problemas sociais, 
políticos e ambientais que afligem a realidade de nosso país.  

Uma entidade que superou diversos percalços como a ditadura militar com altas repressões ainda se 
mantém viva e forte apenas porque jovens estudantes de todo o Brasil insatisfeitos com esse sistema de 
exploração se unem na construção de um novo propósito a cada ano: a construção do socialismo.   
 O Socialismo é deliberado em nossos congressos há 12 anos e é com esse propósito que esse ano 
viemos com uma proposta de temática central que contribui nesse sentido: FEAB! Os estudantes na luta do 
Povo. Acreditamos que os estudantes devem estar lado a lado do povo num momento de transformação 
social, mas essa construção de aliança com a classe trabalhadora deve acontecer desde já de forma que 
possamos contribuir na elaboração de um projeto popular para o Brasil onde não exista a exploração de um 
pelo outro. Além disso, vivemos um momento histórico importante para nossa sociedade, a tão falada “crise do 
capitalismo” é um fator de extrema relevância nesse contexto de construção de uma proposta de sociedade. O 
objetivo de nosso congresso em relação ao conteúdo será, portanto, demonstrar a importância do 
protagonismo estudantil nesses momentos de crise do capitalismo para que possamos construir, junto ao 
povo, um projeto de Soberania Popular para o provo brasileiro. 
 O nosso congresso desse ano se dará em dois momentos consecutivos. O primeiro momento será o de 
formação e organização, onde teremos os painéis, os grupos de discussão, as plenárias regionais, vivências, ato 
público, etc. Já o segundo momento é quando iremos deliberar as nossas ações para o próximo período em 
nossas plenárias nacionais. Todos os espaços são orientados pela temática central do congresso, definida pelo 
coletivo dos estudantes na Plenária Nacional de Entidades de Base – PNEB, anterior ao congresso.  
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3.1. GRADE 

Primeiro 
Momento 

  19/7/2009 20/7/2009 21/7/2009 22/7/2009 23/7/2009 

07:00 alvorada alvorada alvorada alvorada alvorada 

m
an

h
ã 

08:00 - 
12:00 

Inscrições/ 
Abertura 

 Painel I/ GD 
I 

 Vivências 

Plenária 

♀ ♂♀  

  

 PREB II/ 
Preparação 
para o ato 

  
12:00 - 
14:00 

Almoço almoço Almoço almoço almoço 

ta
rd

e 14:00 - 
18:00 

 GI/ Troca de 
Experiências 

 Socialização 
GD/ 

Reunião 
Escolas 

 Vivências 
(Oficinas) 

 Painel II/ 
GD II 

 Oficina do 
ato/ ATO 

  
18:00 - 
20:00 

Jantar Jantar Jantar jantar Jantar 

n
o

it
e 20:00 - 

22:30 
 Apresentação/ 

Sucessão 
 PREB I 

 Socialização 
das 

Vivências 

 Socialização 
GD 

 Reunião 
das Escolas 

    cultural cultural cultural cultural Cultural 

 

Segundo 
Momento 

  24/7/2009 25/7/2009 26/7/2009 

07:00 alvorada alvorada alvorada 

M
an

h
ã 

08:00 - 
12:00 

 Reunião 
Delegação/ 

GD I 
PNEB 

Plenária 
Final 

  12:00 - 
14:00 

 Almoço  Almoço Almoço  

Ta
rd

e 14:00 - 
18:00 

PNEB PNEB 
Plenária 

Final 

  18:00 - 
20:00 

Jantar  Jantar  Jantar  

n
o

it
e 20:00 - 

22:30 
PNEB PNEB 

Plenária 
Final 

    cultural cultural cultural 

 
 
 
 



8 
 

 

 

3.2. METODOLOGIA 

- Inscrições: Assim que a delegação chegar ao local do congresso, a primeira coisa que deve fazer são as 
inscrições! Para isso, as escolas devem tirar um “chefe de delegação” para que ele concentre toda a 
comunicação com a Comissão Organizadora. Com as inscrições, cada participante irá receber o seu kit do 
congressista com textos, materiais, etc. É importante que cada congressista leia todo o material do seu kit, para 
que possamos dar funcionalidade a estes matérias que foram feitos pensando nos espaços do congresso! 
 
- Abertura: Nesse momento teremos uma mesa formada por pessoas que tenham contribuído com a 
construção desse congresso. Esse momento é muito simbólico para o congresso, pois nos mostra um pouco do 
que estaremos propondo para os espaços. Além do mais, é nesse momento que assumiremos o compromisso 
para o bom andamento do congresso com a leitura de um “Acordo Coletivo” que vai funcionar como uma 
espécie de Regimento para que tenhamos um congresso muito festivo, animado, mas que também respeite o 
ambiente e todos os companheiros presentes no congresso. 
 
- Grupos de Integração (GI): Esse grupo será o que ira permanecer ao longo de todo o congresso. Será o 
mesmo que se encontrará nos GD (Grupos de Discussão) e o mesmo que ira realizar o tempo trabalho. É 
importante que esse grupo se caracterize como tal, de forma simbólica com nomes, músicas, poemas, e tudo 
mais, para que possamos nos identificar enquanto grupos de congresso construtores de nossa FEAB. 
 
- Troca de Experiências: Esse momento irá nos permitir que possamos trocar acúmulos em relação a diversos 
temas. Seja para observar por curiosidade, seja para contribuir em algum sentido com os temas, cada 
congressista deverá escolher um tema de sua preferência para que possa participar dessa trocas com os 
demais companheiros. Quando a delegação tiver um grupo com bastante gente, é interessante que estes se 
dividam entre os temas a fim de acumular o máximo possível quando retornarem para as escolas. 

Os temas das trocas de experiências serão:  
- Centro e Diretório Acadêmico (C.A e D.A) 
- Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
- Agroecologia 
- C.O`s e CPP `s de EIV  
- Organizações Partidárias 
- Via Campesina Estadual 
- Núcleos de Apoio a Reforma Agrária (NARA`s) 
- Pesquisa e Extensão 

 
- Apresentação/ Sucessão: Esse será o momento que todas as escolas estarão reunidas num único espaço 
onde cada uma delas deve se apresentar, com cada um de seus estudantes e também já declarando a sua 
posição em relação à sucessão das instâncias da FEAB, se propondo inclusive, quando for o caso. Esse 
momento, ao mesmo tempo que é festivo pois estaremos nos revendo depois de um bom tempo, é um 
momento de muita seriedade pois é onde estaremos nos propondo a assumir uma instância da FEAB. 
 
- Painel I 
Tema: “Crise e Perspectivas do Campo Brasileiro” 
Painelistas  
- Virgínia Fontes (UFF – RJ) 
- João Pedro Stédile (Movimento Sem Terra - MST)  

Neste espaço faremos uma análise de conjuntura, com foco na crise do sistema capitalista que 
está colocada, suas conseqüências para o povo brasileiro e as diversas formas de luta popular. 
Também abordaremos, mais especificamente, como a crise se configura no campo brasileiro, e as 
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perspectivas de organização e lutas neste setor. 
 
- Painel II 
Tema: “Formação Profissional e Luta Popular” 
Painelistas  
- Roberto Lehr (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES)  
- Pardal (ex-feabento) 

 Neste painel será discutido qual o papel da Educação, e conseqüentemente da nossa 
Formação Profissional, na luta de classes, como isso historicamente foi construído, até chegarmos aos 
dias atuais. Feita esta análise é necessário que coloquemos qual o papel do Movimento Estudantil, 
como nos posicionamos e que lutas travamos contra o modelo que nos é colocado. 
  
- Grupo de Discussão I: Nesse momento os grupos que se formaram no GI se reencontrarão para que possam 
discutir um pouco do que foi colocado pelo painelista. Cada grupo desses irá contar com a presença de um 
coordenador que ira facilitar a discussão. É importante ressaltar que nesse CONEA as intervenções não serão 
individuais logo, será importante que os GD`s se organizem para realizarem suas colocações e perguntas de 
forma coletiva em plenária no momento de socialização em plenária. 
 
- Socialização do GD: Retornando dos Grupos de Discussão, a idéia é que estes tragam suas colocações e 
perguntas para o painelista que ainda estará em plenária. Dessa forma os grupos deverão trazer questões 
coletivas e não individuais. 
 
- Reunião entre escolas: Esse momento de reunião entre escolas será importante pra que elas se encontrem 
pra discutir assuntos relacionados a realidade de cada escola, sucessão e tudo mais. Nos CONEAS anteriores 
esse momento não era garantido dentro da grade, porém devido a sua importância, esse ano estaremos 
propondo que as reuniões aconteçam nesses horários de forma a aliviar os momentos de refeição pra que 
possamos aproveitar as atividades culturais propostas. 
 
- Plenária Regional de Entidades de Base: As PREB`s são momentos de articulação das escolas pertencentes a 
mesma regional. Ao longo do congresso teremos 3 PREB`s cada uma com um objetivo diferente. 
Cada regional é composta pelas escolas dos seguintes estados: 
Regional I: Rio Grande do Sul; 
Regional II: Santa Catarina e Paraná; 
Regional III: Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro 
Regional IV: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás 
Regional V: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba 
Regional VI: Roraima, Amapá, Acre, Rondonia, Pará e Tocantins 
Regional VII: São Paulo 
Regional VIII: Sergipe, Bahia e Alagoas 
 
- PREB I: Nessa plenária regional, o objetivo é que cada escola realize um repasse de cada realidade em relação 
ao movimento estudantil local, ao movimento estudantil geral e a construção da Via Campesina. Além disso 
nesse momento de primeiro encontro da regional é interessante que as escolas trabalhem um pouco da 
relação das vivências, escolhidas no momento da inscrição, com a realidade de cada regional.   
 
- PREB II: Nesse momento a idéia é que as escolas avaliem como foi o processo da regional ao longo do ano, 
dessa forma é importante avaliar como foi o trabalho da coordenação regional e como foi a participação das 
escolas na construção da FEAB. 
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- PREB III: Nesse momento o foco deve ser no planejamento da regional. Deve-se planejar os 
encaminhamentos finais e formar um calendário da regional, de maneira a organizar o trabalho como um todo. 
 
- Vivências e Oficinas: Esse é um momento onde os estudantes saem pra fora dos muros da universidade e vão 
conhecer um pouco da realidade da região onde irá acontecer o congresso. As vivências estarão sempre 
relacionadas com as nossas bandeiras de luta de forma a relacionar as mesmas com o cotidiano dos locais a 
serem visitados. As oficinas terão um caráter mais prático e acontecerão no mesmo local da vivência, de forma 
a fazer um paralelo com a realidade local. 
 
- Socialização das Vivências: Após as vivências, a idéia é que cada grupo encontre uma forma de socializar com 
todos os congressistas a realidade vista em cada local. Essa socialização cultural pode ocorrer de forma 
artística, com apresentação de teatro, música, recitais, etc. 
 
- Plenária de Mulheres: Esse espaço tem o objetivo de trazer alguns elementos sobre a luta das mulheres e sua 
auto organização. Irá acontecer paralelamente a Plenária de Gênero. 
 
- Plenária de Gênero: Esse espaço irá ocorrer paralelamente a plenária de mulheres de forma que contará com 
a presença dos homens e das mulheres não contempladas pela plenária de mulheres.  
 
- Socialização das Plenárias de Gênero e de Mulheres: Nesse momento estaremos realizando uma socialização 
dos temas das plenárias de gênero e de mulheres de forma que possamos compreender como um todo a 
realidade da auto organização das mulheres. 
 
- Preparação para o Ato Público: Esse momento irá funcionar como base teórica para que os congressistas 
compreendam a idéia de nosso ato público e como iremos nos organizar para atingir o nosso objetivo. O ato 
público tem a função de levar para a sociedade local algumas demandas importante levantadas durante o 
congresso. Essa interação com a sociedade é muito interessante, pois possibilita que as pessoas conheçam as 
pautas do movimento estudantil.  
 
- Oficina do Ato Público: Momento prático de preparação de cartazes, músicas, e outras intervenções que 
venham a ocorrer durante o ato. Essa oficina irá iniciar desde a hora do almoço de forma bastante animada 
para que possamos estar preparados pra entrar nas ruas levantando nossas bandeiras de luta.  
 
- Ato Público: É nesse momento que os estudantes congressistas se aproximam da comunidade local de forma 
a denunciar alguns problemas da sociedade e propor alternativas.  
 
- Culturais: Neste CONEA nossas culturais serão temáticas por regiões do nosso país. Sendo assim cada regional 
terá um dia para demonstrar um pouco da própria cultura popular pra todos os militantes participantes do 
congresso. É interessante que cada escola das regionais se articulem pra construção desse espaço pra que 
possamos tornar nosso congresso divertido, animado de forma a resgatar algumas tradições culturais 
populares e enriquecer nossas atividades. As regionais ficarão responsáveis pelas atividades dos períodos de 
intervalo, almoço e jantar. Já as atividades noturnas serão propostas pela comissão organizadora da seguinte 
forma:  
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 19/07/09 20/07/09 21/07/09 22/07/09 23/07/09 24/07/09 25/07/09 26/07/09 

Dia Roda de 

samba 

Cultura 

regional:

NE 

-------------

-------------

------- 

Cultura 

regional: N 

---------------

---------------

--- 

Cultura 

regional: 

SE 

Cultura 

regional: 

CO 

Cultura 

regional:

Sul 

Noite Teatro Moda de 

viola 

-------------

--------- 

Dança Festa 

junina 

Curtas -------------

--------- 

-------------

--------- 

        

4. TEXTOS DE SUBSÍDIO PARA OS PRÉ CONEAS 
 

 4.1. PREPARAÇÃO PARA O CONEA E PRÉ CONEAS 
“Imagina-te como uma parteira. 

 Acompanhas o nascimento de alguém 
 sem exibição ou espalhafato.  

Tua tarefa é facilitar o que está acontecendo.  
Se deves assumir o comando,  

faz isso de tal modo que auxilies a mãe 
e deixes que ela continue livre e responsável.  

Quando nascer a criança, a mãe dirá com razão: 
 nós duas realizamos esse trabalho” 

Adaptação de Lao Tse, séc. V a.C. 
 

Como vimos, este ano teremos grandes mudanças no nosso Congresso, tanto no seu objetivo – com 
foco no trabalho de base -, como nas suas metodologias, por isso se torna ainda mais importante que os 
militantes das escolas pensem com bastante carinho na preparação dos grupos que virão ao Congresso, 
cuidando para que todos os participantes se apropriem tanto do conteúdo, quanto da metodologia, e assim 
possibilitando que todos e todas da delegação façam intervenções e propostas para o CONEA e para a FEAB. 
 Há alguns anos, as escolas da Federação realizam os Pré-CONEA´s, que são espaços aonde organizamos 
nossa delegação para a vinda no Congresso, apresentando como este funciona e também realizando debates 
sobre as bandeiras de luta da FEAB e as principais linhas temáticas do CONEA. A partir dos Pré-CONEA´s 
muitos grupos políticos já se formaram e ainda podem se formar muitos outros, e estes estando coesos e com 
clareza do seu papel e da FEAB podem contribuir, e muito, para a construção da nossa luta. 

Cada escola tem total liberdade de organização deste espaço, porém gostaríamos de dar algumas dicas 
- que representam o acúmulo de diversas organizações - de como organizar a reunião (e o momento de estudo) 
e também sobre algumas metodologias participativas. Também recomendamos os textos de Educação Popular 
da Cartilha da FEAB: “Estudo, Trabalho e Luta: a caminho da Educação Popular”. 

I. DICAS PARA ESTUDO INDIVIDUAL OU COLETIVO 
Retirado da cartilha “Trabalho de base. Teoria e prática. Coletânea de Textos.” CEPIS, 

maio de 2005 
1. Rotina de Estudo: marcar um horário e um dia facilita a escolha dos espaço reservado para os estudos. 
2.  Tempo de estudo: recomenda-se que por vez, se use no estudo, no mínimo 45 e no máximo, 60 
minutos. 
3. Garantir o material: cada pessoa deve ter e zelar por sua cópia individual do texto, livro, desenho. 
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4. O dia bom: as pesquisas mostram que não se programa estudo em dias de cansaço; no sábado, por 
exemplo. 
5. Ambiente favorável: lugar com claridade, agradável, sem gente passando, sem barulho, que 
concentre. 
6. Postura confortável: apoiar o material, sentar-se em vez de deitar-se, posição relaxada, pés apoiados. 
7. Uma lição de cada vez: porque isso ajuda a entender, gravar e fazer uma aplicação prática do 
conteúdo. 
8. Folhear o texto: para se ter uma visão do conjunto – olhar o autor, os títulos, palavras, desenhos. 
9. Fazer anotações: marcando as passagens importantes, os destaques, as novidades, o que se gosta, as 
dúvidas. 
10. Voltar ao texto: várias vezes para apreender a mensagem, as idéias, fatos, informações e exemplos. 
11. Fazer resumo: significa repetir com as próprias palavras as principais idéias, colocando as opiniões 
pessoais. 
12. Discutir no coletivo: as dúvidas, interpretações e divergências surgidas no estudo devem ser 
esclarecidas. 
13. Recordar lição anterior: é necessário repetir o já estudado, antes de continuar ou se começar uma 
leitura. 

 
Observação: O plano individual, para ter mais resultado, deve articular-se com o plano coletivo de estudo. 

� Passos para o estudo em grupo 
 Em muitos casos, a organização popular precisa preparar militantes para atuarem como monitores que 
ajudem os iniciantes na compreensão do conteúdo e no esclarecimento das dúvidas. Nesse caso, esses 
multiplicadores devem ter uma preparação que os ajude no repasse criativo e dinâmico do conteúdo. 
 Para o estudo grupal, sugerimos os seguintes passos: 

• É indispensável ter uma coordenação que estimule e facilite a participação de todas as pessoas. 

• Leitura integral do texto para ter uma visão de conjunto do conteúdo. Pode ser um bloco, de um 
capítulo ou do todo. Em voz alta, com uma ou várias pessoas lendo. 

• Reler em pequenos grupos, por proximidade para fixar o assunto e permitir o debate e o 
aprendizado. 

• Realização de um plenário onde as pessoas possam expressar e debater suas opiniões. 

• Identificar o tema central a coordenação recolhe e ordena a compreensão que as pessoas tiveram 
da leitura. 

• Destacar idéias principais até chegar à idéia central da leitura, vendo argumentos e exemplos 
ligados a essa idéia. 

• Anotar dúvidas, impressões, passagens, questões despertadas pela leitura e sua discussão. 

• Resumir no grupo e no plenário, em palavras-chave, frases curtas ou até desenhos as idéias mais 
importantes. 

• Interpretar juntos tentando comparar/associar as idéias do texto com as do grupo e com outras 
leituras. 

• Aprender a criticar no sentido de formar opiniões próprias e de fazer apreciações sobre o texto. 

• Tirar conclusões e aprendizados que poderão ser usados na prática das pessoas e do grupo. 

• Encaminhar a próxima etapa do plano de estudos. 
 

� Estudo em grupo 
 
Um estudo eficaz, sem ser chato, exige: 
 
a) Uma preparação aprimorada  
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• A convocação das pessoas é parte determinante em qualquer atividade popular. Funciona 
quando é feita pelo contato e o convencimento direto. Avisos gerais ou escritos servem apenas 
para recordar a convocação pessoal. 

• O local da reunião deve ser um espaço aconchegante, que acomode bem as pessoas e um 
ambiente que expresse o tema a ser debatido: cartazes, símbolos, músicas, poemas... 

• Preparação das pessoas encarregadas de animar o debate – elas devem estudar bem o 
assunto, preparar material de apoio e sugerir dinâmicas participativas. 

• Disciplina consciente – Por respeito às pessoas que comparecem, o estudo deve começar e 
terminar na hora marcada. 

 
b) Uma coordenação firme 

• O processo da reunião é de responsabilidade coletiva. Mas, é comandada pela coordenação. 
Por isso, para a coordenação, chegar na hora, significa chegar antes da hora marcada. 

• Participar e não assistir é a finalidade do estudo. A coordenação anima a socialização do 
debate, questiona as afirmações, resume e complementa sem sir do tema principal. 

• Coordenar não é passar a palavra. É preparar, acolher, animar, sintetizar, garantir o rumo, 
facilitar a participação, possibilitar a tomada de decisão. 

 
c) Uma realização eficiente 

• Começar na hora marcada, com entusiasmo, de forma que eleve o astral do grupo. 

• Não exceder hora e meia – para não perder o poder de concentração. Se continuar, pausa, com 
amenidades. 

• Abordar os temas (análise, opinião, sugestões, encaminhamentos) de forma clara e direta. 

• Evitar o monólogo. Frear, com jeito, o ímpeto de quem adora ouvir o eco da própria voz. 

• Evitar a discussão entre duas ou entre algumas pessoas, possibilitar que todas as pessoas 
falem, estimular as caladas e as tímidas e conter falas que se desviam do assunto. 

• Só seguir adiante se o assunto foi bem discutido e concluído.  

• Encerrar a reunião de forma agradável, na hora combinada. 
 

d) Encaminhamentos das decisões 

• Deixar claro as conclusões do estudo, as tarefas a serem encaminhadas, as responsabilidades e 
os prazos. 

• Encarregar gente para acompanhar e cobrar as providências. 

• Combinar as próximas atividades 
 
Observação: Você pode modificar ou acrescentar dicas tiradas da sua própria experiência. 

 
 

II. TÉCNICAS PARTICIPATIVAS 
Retirado da cartilha “Concepção de Educação Popular do CEPIS” do Centro de 

Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae, Junho 2008 
Técnicas são recursos pedagógicos usados no processo educativo, para facilitar o aprendizado. São 

procedimentos didáticos, dinâmicas e instrumentos técnicos para o uso desses recursos. Como já foi dito, 
Educação Popular não se confunde com o uso de procedimentos – dinâmicas de grupo, recursos audiovisuais – 
que facilitam a integração e geram entusiasmo nas pessoas. Os instrumentos ajudam no processo de tradução, 
reconstrução e criação coletiva do conhecimento da realidade. 

A “euforia do participativo” é enganosa, porque, por si, não prepara ninguém para ser protagonista, 
para entender a realidade social ou para comprometer-se com a transformação social. Às vezes, contribui para 
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que as pessoas sejam manipuladas. Chefes bonzinhos consultam, ouvem a opinião, e o trabalhador não 
desconfia que isso só facilita o aumento da produção e riqueza dos patrões. 

O uso de recursos pedagógicos não é neutro – a maneira de fazer uma atividade pode afirmar ou negar 
seus objetivos. Quando a Educação Popular insiste no uso dos recursos pedagógicos, tem clareza de que os 
instrumentos servem para ajudar na incorporação de conteúdos, de forma participativa e crítica. Os desenhos, 
vídeos, dramatizações, poemas... são caminhos para alcançar um objetivo. Da mesma forma, as dinâmicas não 
devem ser vistas como um recurso tático e atrativo para animar pessoas e grupos; são recursos para estimular 
a participação e a cooperação mútua. 
 Entre as técnicas pedagógicas estão: 

1. Dinâmicas de Grupo 
São as várias formas de movimentar as pessoas presentes, num atividade e fazê-las participantes, 

presentes de corpo, mente e coração. Facilitam o entrosamento, o conhecimento mútuo, a construção de 
confiança e o intercâmbio de idéias e de experiências. Algumas dinâmicas da Educação Popular. 

� A Mística. 
A mística de um Movimento é o conjunto de motivações e princípios que alimentam a sua existência. 
Enquanto dinâmica, ajuda a recordar os valores, princípios e exemplos, baseados em convicções que 
unem a classe oprimida. Pode ser feita a qualquer hora, sempre ligada ao assunto do dia. Deve ser 
curta, simples, bonita e, sobretudo, participada. Em forma de canto, poema, gesto, mensagem, 
silêncio, testemunho. Não pode virar um show para ser assistido ou para engrandecer quem a 
preparou. 

� A Apresentação 
Usa-se dinâmicas de apresentação para quebrar o gelo, facilitar o conhecimento das pessoas 
presentes, ouvir as expectativas, revelar identidades, saber o que as pessoas fazem, pensam e sentem. 
Para evitar a formalidade ou a exibição, onde as pessoas se escondem atrás de cargos e títulos. Existem 
diferentes e criativas formas de apresentação e os educadores devem ir criando outras de acordo com 
o grupo e o objetivo da reunião. 

� A Dramatização 
Serve para iniciar ou verificar se um assunto foi assimilado. Num encontro sobre relações sociais de 
gênero, os grupos podem encenar como vive  uma família. Ao analisar a apresentação, o grupo pode 
refletir como se dão as relações sociais de poder. Encenar como fazer uma reunião ajuda a ver os 
acertos, vícios e papéis que acontecem na realidade e o comportamento de diversos atores. 

� Alongamentos e Brincadeiras 
São feitas para descontrair, divertir, promover o entrosamento. Servem como exercícios para o corpo – 
alongamentos, danças, capoeira...; ajuda na movimentação do plenário, além de uma oportunidade de 
revelar habilidades e talentos das pessoas presentes. 

� A formação de grupos 
É uma dinâmica para envolver todas as pessoas, para mastigar o assunto discutido, verificar seu 
entendimento, aprofundar um tema, comparar o estudado com a vida e tirar conclusões para a prática. 
Para levantar questões, o cochicho em plenário, ajuda. Se a tarefa do grupo é a leitura de um texto, é 
melhor que se faça fora do plenário, em divisão por crachá, cor, número, mútua escolha, vizinhança... 
Sempre com grupos pequenos e pergunta clara, para que cada pessoa possa dar sua opinião. O 
resultado pode vir num cartaz a ser explicado em plenário. 
2. O uso da poesia e da música 
A forma poética e musical emociona, envolve, desarma e aproxima, porque pega as pessoas por 

dentro. Para participar as pessoas precisam conhecer ou ter uma cópia em mãos. Devem ser recitadas ou 
cantadas, no momento e ambientes adequados. A experiência da primeira leitura pública bem feita e solene, 
seguida de leitura coletiva, tem sido proveitosa. Pode ser no começo, meio ou fim da atividade sempre ligada 
ao assunto tratado. Cada região ou grupo pode e deve ter sua própria seleção. 

3. O uso de recursos áudio-visuais 
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Quando se fala que o “o povo tem que entender o que eu digo, tem que ver o que eu digo”, reforça-se a 
idéia de que “a comparação é a cesta aonde o povo leva a mensagem para casa”, ou que “um só olhar vale 
mais do que mil palavras”. Este recurso vale por ser mais atrativo, provocar várias interpretações, revelar a 
experiência das pessoas; porque, mesmo sem escolaridade, se pode captar a mensagem. No processo de 
aprendizagem, 60% é recebido pela visão; 20% pela audição; 10% pelo tato; 5% pelo olfato; 5% pelo paladar. 
Por isso, o poder da mídia. Entre os diversos recursos áudio-visuais, lembramos: 

� Desenho, cartaz, filme... 
Quando usados como recurso pedagógico, servem para motivar o estudo sobre um tema ou ilustrar um 

assunto debatido, servem para iniciar ou ilustrar um debate sobre o tema. O desenho e/ou cartaz pode ser 
feito na hora ou pode vir preparado. As pessoas devem ter cópia e/ou boa visão do recurso que está sendo 
utilizado. A leitura individual, em grupos e em plenário, ajuda a desmontar a imagem ou a história. Após a 
exibição do filme é importante um debate sobre ele. O uso de imagens é um bom exercício para aprender e 
ensinar, pelos modos diferentes de ver, pelo debate, por reunir pontos de concordância e discordância, por 
sugerir lições para a prática concreta. É necessário verificar se a mensagem foi captada e se foi refletida a 
relação do recurso audiovisual com o assunto tratado. 

�  O uso de mensagens, provérbios e parábolas 
São recursos usados para reflexão, ou como provocação, conforme o tema. Exemplo: “Quando o rico 

mata o pobre, o defunto é que vai em cana”; “Se o boi soubesse a força que tem, ninguém dominava ele”. 
Após sua leitura pública, solene, individual e coletiva, a pessoa sublinha o aspecto que achou importante, 
comunica ao vizinho, ao grupo e ao plenário. Quem coordena o debate deve estar atento para recolher e 
sistematizar as contribuições, em diálogo com o grupo e sempre questionando as afirmações. 

� O uso de textos 
É importante para um estudo mais aprofundado sobre um tema, além de um exercício de leitura e 

sistematização do que foi lido. A leitura pode ser em grupo ou individual e possibilita a criação do hábito de 
leitura e da continuidade da formação sem a presença do educador.  

Enfim, as técnicas participativas, os meios, os métodos e até os instrumentos pedagógicos estão 
intimamente vinculados ao fim do qual eles são o caminho. Por isso, é indispensável que os participantes da 
ação educativa se apropriem do conteúdo, da metodologia e, inclusive, do funcionamento dos instrumentos. 

III. ESCOLHA DE DELEGADOS: Instruções para eleição e credenciamento de delegados do 
51º CONEA 

Nós, da Comissão Organizadora do 52º Congresso Nacional dos Estudantes de Agronomia, composta 
pela escola-sede (Piracicaba - SP) e pela Coordenação Nacional da FEAB (Aracaju – SE), informamos aqui o 
procedimento necessário para eleição e credenciamento de delegados das escolas presentes no congresso. 

Também não esqueçamos que deliberamos na PNEB que todas as escolas, enviaram os documentos 
para credenciamento dos delegados, até o dia 30 de Junho, ou seja, duas semanas antes do início do 
Congresso. Desta forma, poderemos evitar problemas com falta de documentos, ou erros nos documentos, e 
informar a escola para que providencie o que falta antes de chegar ao CONEA.  

Consta no CAPÍTULO II do Estatuto da FEAB: 
 Art. 8

o - Terão direito a voto somente os candidatos devidamente credenciados, junto à Comissão 
Organizadora.  

§ 1
o - Serão eleitos em cada escola em função do número de alunos matriculados na relação de três 

para os primeiros 100 e mais um para cada 100 ou fração de 100.  
§ 2

o - As eleições para delegados deverão ocorrer em Assembléia, instalada com quorum de 20% dos 
matriculados ou em urna com quorum de 30% dos matriculados. 

Portanto, aplicam-se as mesmas cláusulas para o procedimento referente ao 52º CONEA. 
Para o caso de escolas onde o Diretório Acadêmico ou Centro Acadêmico não realizar eleições para 

delegados, aplica-se a seguinte deliberação, aprovada na Plenária Nacional de Entidades de Base da FEAB em 
23/03/2008, na cidade de Belém / PA: 

51º CONEA - Deliberação 7ª: A comissão eleitoral da escola, caso não seja composta pelo centro 
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acadêmico legalmente eleito, pode ser uma comissão eleitoral formada de no mínimo (3) três estudantes 
devidamente matriculados no semestre. 

Obs.: os três estudantes membros da comissão eleitoral não poderão ser candidatos a delegados. 
O credenciamento dos delegados devidamente eleitos será feito no 52º CONEA. Para tanto, será 

necessária a apresentação dos seguimentos documentos junto à comissão eleitoral do congresso: 
a) Ata de posse do DA / CA ou documento que legitime a comissão eleitoral, ambos reconhecidos 

pela instituição; 
b) Edital de convocatória da eleição ou assembléia assinado pela comissão eleitoral ou pelo 

Diretório / Centro Acadêmico; 
c) Lista dos estudantes matriculados no curso e documento que comprove a quantidade de 

estudantes matriculados (em alguns casos ambos os requisitos podem constar em apenas um 
documento), ambos reconhecidos pela instituição; 

d) Ata de eleição dos delegados, assinada pela comissão eleitoral ou pelo DA/ CA; 
e) Documento que contenha nome e assinatura dos votantes, reconhecido pela instituição; 
f) Cópia de documento de identidade e de comprovante de matrícula de cada delegado; 
Os documentos serão avaliados pela comissão eleitoral do congresso, composta por um integrante da 

escola sede, um integrante da Coordenação Nacional e um integrante de cada superintendência regional, 
responsáveis por fiscalizar o processo de credenciamento dos delegados, bem como encaminhar a resolução 
de eventuais questões atípicas do mesmo. 
___________________________________________________________________________________________ 

4.2. ANÁLISE DE CONJUNTURA 
Carta de Maputo: V Conferência Internacional da Via Campesina 

Maputo, Moçambique, 19-22 de Outubro, 2008 
O mundo inteiro está em crise. 

Uma crise multi-dimensional. De alimentos, de energia, de clima e de finanças. As soluções que o poder 
propõe – mais livre comércio, sementes transgênicas, etc – ignoram que a crise resulta do sistema capitalista e 
do neoliberalismo, e somente aprofundarão seus impactos. Para encontrar soluções reais, temos que olhar 
para a Soberania Alimentar que propõe a Via Campesina. 

Como chegamos na crise?  
Nas últimas décadas vimos o avanço do capitalismo financeiro e das empresas transnacionais, sobre 

todos os aspectos da agricultura e do sistema alimentar dos países e do mundo. Desde a privatização das 
sementes e a venda de agrotóxicos, até a compra da colheita, o processamento dos alimentos, e seu 
transporte, distribuição e venda ao consumidor, tudo já está em mãos de um número reduzido de empresas. 
Os alimentos deixaram de ser um direito de todos e todas, e tornaram-se apenas mercadorias. Nossa 
alimentação está senso homogenizada em todo mundo, com alimentos de má qualidade, preços que as 
pessoas não podem pagar, e as tradições culinárias de nossos povos estão se perdendo. 

Também vemos uma ofensiva do capital sobre os recursos naturais, como nunca se viu desde os 
tempos coloniais. A crise da margem de lucro do capital os lança numa guerra de privatização que que os leva 
nos expulsar, camponeses, camponesas, comunidades indígenas, roubando nossa terra, territórios, florestas, 
biodiversidade, água e minérios. Um roubo privatizador. Os povos rurais e o meio ambiente estão sendo 
agredidos. O semeio de agrocombustíveis em grandes monocultivos industriais também é razão dessa 
expulsão, falsamente justificada com argumentos sobre crise energética e climática. A realidade detrás destas 
últimas facetas da crise tem muito mais ver com a atual matriz de transporte de longa distância dos bens, e 
individualizado em automóveis, do que com qualquer outra coisa. 

Com a crise dos alimentos e com a crise financeira, a situação torna-se mais grave. A mesma crise 
financeira e a crise dos alimentos estão vinculados à especulação do capital financeiro com os alimentos e a 
terra, em detrimento das pessoas. Agora, o capital financeiro está desesperado, assaltando os erários públicos 
para seus resgates, os quais obrigarão ainda mais os países a farem cortes orçamentários, condenado-as a 
maior pobreza e maior sofrimento. A fome no mundo segue a passos largos. A exploração e todas as violências, 
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em especial a violência contra a mulher, espalham-se pelo mundo. Com a recessão econômica nos países ricos, 
aumenta a xenofobia contra os trabalhadores e trabalhadoras migrantes, com o racismo tomando grandes 
proporções e com o aumento da repressão. E com os jovens tendo cada vez menos oportunidades no campo. 
Isso é o que o modelo dominante oferece. 

Ou seja, tudo vai de mal a pior. Contudo, no seio da crise, as oportunidades se fazem presentes. 
Oportunidades para o capitalismo, que usa a crise para se reinventar e encontrar novas formas de manter suas 
taxas de lucro, mas também oportunidades para os movimentos sociais, que defendemos a tese de que o 
neoliberalismo perde legitimidade entre os povos, e que as instituições financeiras internacionais (Banco 
Mundial, FMI, OMC) estão mostrando sua incapacidade de administrar a crise (além de serem parte dos 
motivos da crise), criando a possibilidade que sejam desarticuladas e que outras instituições reguladoras a 
economia global surjam e que atendam outros interesses. Está claro que as empresas transnacionais são os 
verdadeiros inimigos. São os que estão por trás de tudo. Está claro que os governos neoliberais não atendem 
aos interesses dos povos. Também está claro que a produção mundial de alimentos controlada pelas empresas 
transnacionais, não se faz capaz de alimentar o grande contingente de pessoas neste planeta, enquanto que a 
Soberania Alimentar baseada na agricultura camponesa local, faz-se mais necessária do que nunca. 

O que defendemos na Via Campesina frente a esta realidade?  
* A soberania alimentar: Renacionalizar e tirar o capital especulativo da produção dos alimentos é a 

única saída para a crise dos alimentos. Somente a agricultura camponesa alimenta os povos, enquanto o 
agronegócio produz para a exportação e sua produção de agrocombustíveis é para alimentar os automóveis, e 
não para alimentar gente. A Soberania Alimentar baseada na agricultura camponesa é a solução para a crise.  

* Frente às crises energéticas e climáticas: a disseminação de um sistema alimentar local, que não se 
baseia na agricultura industrial nem no transporte a longa distância, eliminaria até 40% das emissões de gases 
de efeito estufa. A agricultura industrial aquece o planeta, em quanto a agricultura camponesa desaquece.  

Uma mudança no padrão do transporte humano para um transporte coletivo e outras mudanças no 
padrão de consumo, são os passos a mais, necessários para enfrentarmos a crise energética e climática. 

* A Reforma Agrária genuína e integral, e a defesa do território indígena são essenciais para reverter o 
processo de expulsão do campo, e para disponibilizar a terra para a produção de alimentos, e não para 
produzir para a exportação e para combustíveis.  

* A agricultura camponesa sustentável: somente a produção camponesa agroecológica pode 
desvincular o preço dos alimentos do preço do petróleo, recuperar os solos degradados pela agricultura 
industrial e produzir alimentos saudáveis e próximos para nossas comunidades.  

* O avanço das mulheres é o avanço de todos: o fim de todos os tipos de violência para com as 
mulheres, seja ela, física, social ou outras. A conquista da verdadeira paridade de gênero em todos os espaços 
internos e instâncias de debates e tomada de decisões são compromissos imprescindíveis para avançar neste 
momento como movimentos de transformação da sociedade.  

* O direito à semente e à água: a semente e a água são as verdadeiras fontes da vida, e são 
patrimônios dos povos. Não podemos permitir sua privatização, nem o plantio de sementes transgênicas ou de 
tecnologia terminator.  

* Não à criminalização dos movimentos sociais. Sim à declaração dos Direitos dos Camponeses e 
Camponesas na ONU, proposta pela Via Campesina. Será um instrumento estratégico no sistema legal 
internacional para fortalecer nossa posição e nossos direitos como camponeses e camponesas.  

* A juventude do campo: É necessário abrir, cada vez mais, espaços em nossos movimentos para 
incorporara força e a criatividade da juventude camponesa, com sua luta para contruir seu futuro no campo.  

* Finalmente, nós produzimos e defendemos os alimentos para todos e todas. 
Todos e todas participantes da V Conferência da Via Campesina nos comprometemos coma defesa da 

agricultura camponesa, com a Soberania Alimentar, com a dignidade, com a vida. Nós colocamos à disposição 
do mundo as soluções reais para a crise global que estamos enfrentando hoje. Temos o direito de 
continuarmos camponeses e camponesas, e temos a responsabilidade de alimentar nossos povos. 

Aqui estamos, nós os camponeses e camponesas do mundo, e nos negamos a desaparecer. 
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Soberania Alimentar JÁ! Com a luta e a unidade dos povos! 
Globalizemos a luta! Globalizemos a esperança! 

___________________________________________________________________________________________ 
4.3. QUESTÃO AGRÁRIA 

A verdadeira situação da agricultura e da questão agrária no Brasil 

 

Roteiro para debates 
Via Campesina Brasil 

Março de 2009. 
1. Sobre a questão agrária no Brasil. 
Os arautos da burguesia brasileira e seus porta-vozes na universidade, nos meios de comunicação e em 

setores do governo federal afirmam de que não existe mais questão agrária no Brasil. E por tanto não há mais 
necessidade de processos de democratização do acesso a terra.    Essa tese parte da concepção burguesa, de 
que os capitalistas organizaram e controlam toda produção no campo, conseguem aumentar a produção e 
ganhar muito dinheiro.   E por tanto não há mais ”problema agrário”. Pode não haver problema para os 
capitalistas ganharem dinheiro.   Mas a forma como está organizada a posse, uso, e propriedade da terra.  E 
a forma como está organizada a produção agrícola capitalista no Brasil, não resolveu nenhum problema do 
povo brasileiro.  Ao contrário, essa forma agravou ainda mais os problemas de concentração da renda, do 
aumento da pobreza, do desemprego no campo, e do êxodo rural. 

2. Segue o processo de concentração da propriedade da terra no Brasil. 
Em todos os estados e regiões agrícolas do Brasil percebe-se empiricamente e estatisticamente que o 

grau de concentração da propriedade da terra aumentou, nas mãos de menos fazendeiros. Ou seja, o tamanho 
das fazendas aumentou, e os grandes fazendeiros aumentaram o numero de suas fazendas.  

Ainda que estatisticamente, tenha aumentado o numero de pequenas propriedades, pela re-divisão 
dos imóveis ate 100 há, por herança, e pela proximidade das cidades que se transformam em chácaras de lazer. 
E também aumentou o tamanho das grandes propriedades, pela apropriação de grandes áreas públicas, agora 
privatizadas.   Por tanto, está em curso um processo de concentração da propriedade, de contra reforma 
agrária, que é um processo de democratização da propriedade da terra no país, pela ação do estado. 

3. A base primordial que determina e orienta a produção agrícola no país continua sendo a obtenção 
do lucro e a renda da terra, para os proprietários.  

Por isso, aqueles produtos que tem taxa de lucro menor, como arroz sequeiro, feijão, mandioca, frutas, 
tem sua produção estagnada há anos. Por isso, é importante que o estado regule a produção de alimentos, 
para que eles sejam produzidos sob outros critérios, para atender as necessidades da população em primeiro 
lugar.  E que o estado aplique o principio da soberania alimentar, para em todas as regiões se produza os 
alimentos saudáveis necessários para alimentar a população. 

4.  O agronegócio perverso. 
A organização da produção agrícola no Brasil está sendo dominada  atualmente pela aliança entre os 

capitalistas grandes proprietários de terra, com as empresas transnacionais, que controlam o fornecimento dos 
insumos industriais (adubos, fertilizantes, venenos, maquinas..) e controlam o preço e o mercado de cada 
produto. Esse modelo é o que se chama de agronegócio.  É o mais rendoso para os capitalistas, mas o mais 
dependente do credito do capital financeiro, e do mercado externo. E por gerar divisas em dólar, o governo e o 
estado lhes dão total amparo.  Em especial em linhas de crédito, que recebem mais de 60 bilhões de reais por 
ano, dos bancos públicos. E com isenção dos impostos de exportação. 

Do outro lado, temos uma agricultura camponesa (ou como alguns chamam de agricultura familiar) que 
produz para subsistência, gera empregos, e abastece o mercado interno e/ou está subordinada também às 
empresas agroindustriais. Essa agricultura recebe poucos recursos do governo e está totalmente dominada 
pelo controle de preços das empresas. 

5. Exportar matéria prima não desenvolve o país. 
O Brasil continua priorizando a exportação de matérias primas agrícolas, sem valor agregado, sem 
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utilização de mão-de-obra industrial, vendendo a baixos preços, e transferindo parte de nossas riquezas 
naturais, inclusas no produto. Pode-se ver pela prioridade na exportação de carne bovina, não industrializada. 
O país usa 240 milhões de hectares para pecuária, cria mais de 200 milhões de cabeças de gado na forma 
extensiva, com agravante do desmatamento da fronteira agrícola e com o desequilíbrio do gás butanol gerado 
pelo acumulo de fezes. Com todo esse passivo as exportações representam apenas  4 bilhões de dólares 
anuais.   Já uma única fabrica de aviões, a EMBRAER, com seus 7 mil operários, exporta o mesmo valor anual. 

 
6. A agricultura industrial é inviável. 
O Modo de produzir brasileiro baseado na agricultura industrial é insustentável a médio prazo, do 

ponto de vista ecológico e social. A monocultura necessita de uso cada vez maior de venenos. O Brasil já o 
segundo maior consumidor mundial de venenos agrícolas.  Esses venenos não são biodegradáveis, e 
permanecem no solo, nas águas ou nos alimentos.  

Desequilibram o meio ambiente ao destruírem a biodiversidade, pelo monocultivo.  Com isso 
destroem o equilibro das outras formas de vida. 

Alteram o ciclo das chuvas a retenção de água, e por tanto afetam o clima nas regiões. 
É uma forma dependente do petróleo, que é uma mercadoria finita e com tendência a aumento de 

preço. 
7. A ofensiva do capital estrangeiro. 
Há uma ofensiva do capital internacional sobre os recursos naturais e a agricultura brasileira.  Nos 

últimos anos aumentaram a aquisição de terras, de reservas de água, de energia renovável (etanol) das 
sementes (impondo as variedades transgênicas). 

8. Desmonte do setor público agrícola. 
Os governos neoliberais de Collor e FHC destruíram o setor publico agrícola, pois defendiam a tese de 

que o mercado regularia toda produção agrícola. Assim, o estado brasileiro deixou de controlar preços mínimos 
aos produtos agrícolas, deixou de ter rede de armazenagem, de assistência técnica e de pesquisa. O atual 
governo não conseguiu reverter esse quadro, e centralizou sua política agrícola apenas na recuperação dos 
valores de credito rural disponibilizados pelos bancos públicos, e pela equalização das taxas de juros bancadas 
pelo tesouro nacional. Medidas que beneficiam aos interesses dos grandes proprietários que precisam de 
credito barato, para realizar uma agricultura cara. 

9. A Lei Kandir do governo FHC está intocável. 
 Governo atual não teve coragem de revogar a Lei Kandir do governo FHC que isentou todas as 

exportações de matérias primas agrícolas e minerais do ICMS. Trazendo enormes prejuízos aos estados 
produtores desses bens. Transformando na pratica como um subsídio aos exportadores, que nada pagam. 

10. A liberação comercial das sementes transgênicas.                                            
O Governo atual estimulou e defendeu a difusão da liberação comercial das sementes transgênicas sob 

controle das empresas transnacionais. Por isso, foram liberadas dezenas de variedades de soja, algodão e 
milho. Isso trouxe como conseqüência a perca da soberania nacional sobre as sementes da agricultura 
brasileira. Isso trará conseqüências gravíssimas no futuro.   As sementes transgênicas não são mais 
produtivas dos que as nativas, já adaptadas aos micro-climas.   Elas são apenas propriedade privada de 
algumas empresas, que por isso adquirem o direito de controlar o mercado e cobrar royalties. 

11. Recursos públicos para a grande agro-indústria.                               
O governo atual segue uma política de concentração industrial baseando todo incentivo de 

financiamento através do Banco do Brasil e do BNDES em projetos das grandes empresas nacionais e 
transnacionais. Em detrimentos da falta de programas de apoio a pequena e media agroindústria, individual ou 
cooperativa. 

12. A expansão do monocultivo do eucalipto. 
O Governo atual seguiu apoiando e priorizando a expansão do monocultivo do eucalipto para a 

indústria de exportação de celulose. A expansão de grandes áreas de monocultivos de eucalipto nos biomas da 
Mata atlântica e do Pampa, destruindo toda biodiversidade trouxe enormes prejuízos ambientais, com a 
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destruição da fauna, flora, e exaustão das fontes de água naturais. Além do que algumas dessas empresas se 
apropriaram de áreas de terras indígenas, de quilombolas, e também infringiram a lei de fronteiras comprando 
mais de 60 mil hectares na região da fronteira sul, pelo capital estrangeiro. 

13. Os agro-combustíveis.                                              
O Governo atual estimulou a implantação de agro-combustíveis baseados apenas na produção de 

monocultivo da cana e da soja. Essa forma de produzir agro-combustíveis é incompatível com o meio ambiente 
e com balanço energético renovável. Defendemos uma política de soberania energética, em que cada 
município possa produzir sua energia renovável, com base na policultura. E para atender as necessidades 
locais. Esses estímulos estão provocando desequilíbrios na agricultura. Hoje, a cana domina 64% de toda área 
cultivada no estado de São Paulo.  E estão sendo instaladas diversas usinas de etanol na região amazônica, em 
especial nos estados do Mato Grosso e Rondônia.  Basta lembrar que dois dos quatro alcoodutos em 
construção para levar o etanol para os portos partem de Cuiabá e de Itaqui, no Mato Grosso. 

14. A atual política de assentamentos de reforma agrária. 
A atual política de assentamentos, com desapropriações pontuais, localizadas, não consegue 

representar um programa massivo de desconcentração da propriedade da terra. E por isso, se insere como um 
programa de compensação social. 

15. Numero de famílias assentadas não é reforma agrária. 
O Governo atual seguiu a política dos governos anteriores de apenas produzir estatísticas de famílias 

assentadas, aglutinando projetos de colonização em terras públicas na fronteira agrícola com a reposição de 
famílias em antigos projetos de reforma agrária.  A disparidade das estatísticas ufanistas com a realidade é 
fácil de comprovar-se quando se compara que a superintendência do Incra instalada no município de 
Santarém, (Pará) assentou em projetos de terras publicas 57 mil famílias em três anos, que se somaram à 
pretensa reforma agrária. No entanto, nos sete anos do governo Lula, o numero total de famílias assentadas 
nas regiões sul, sudeste e centro-oeste foi de apenas 52 mil famílias. 

16. Seria muito cara a reforma agrária?  Só a reforma agrária é cara? 
 Setores do governo federal e da imprensa burguesa alegam que seguir com um processo de reforma 

agrária é muito caro para a sociedade.  Que o custo de desapropriação e assentamento de uma família no 
meio rural é muito caro aos cofres públicos. Esses mesmos setores escondem de dizer, que a maior parte do 
custo da desapropriação se deve a manipulações judiciais, e que acabam sendo transferências para os 
fazendeiros e não para as famílias pobres. No projeto do II Plano nacional de reforma agrária elaborado no 
inicio de 2003, havia um capitulo inteiro de sugestões de medidas judiciais, portarias e leis, para acelerar e 
reduzir o custo da reforma agrária.   Estão lá e nenhuma medida foi tomada. Se uma família pobre do campo 
não é assentada, migra para a cidade.  E lá ninguém fala de quanto custa em investimentos para a economia 
brasileira gerar um emprego? Os estudos mostram que a agricultura ainda é a forma mais rápida e barata, 
estando a cinco vezes menor do que qualquer emprego na cidade. Tampouco compara-se os  11 mil reais que 
uma família rural recebe para construir sua casa, e o quanto custa uma empreiteira produzir uma casa na 
cidade! Fala-se muito do custo da reforma agrária que totalizaria ao redor de 3 a 4 bilhões de reais anuais... 
mas esconde-se os 200 bilhões anuais que o governo gasta de recursos públicos no pagamento de juros, 
transferindo aos bancos. 

17. As boas políticas de compensação social, porém insuficientes. 
O Governo atual avançou em algumas políticas de compensação social no campo, como foi o programa 

Luz para todos, que de fato representa a democratização da eletrificação no meio rural. Houve avanços 
insuficientes no programa de compra antecipada da CONAB. Que pode ser a melhor política agrícola para 
pequenos agricultores e assentados. E houve avanços na criação do programa de melhoria de moradias rurais, 
a te então inexistente, mas totalmente aquém das necessidades.  Nos últimos anos foram construídas ou 
reformadas apenas 50 mil casas.   Quando a demanda seria de no mínimo 200 mil casas ao ano. 

18. A necessidade de uma política educacional especifica para o campo. 
O Governo avançou em muitos programas educacionais. Mas ainda está aquém nos programas 

específicos para o meio rural.  Seja de eliminação do analfabetismo, que em algumas regiões está ao redor de 
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35% da população. Ou a garantia de ensino primário, ate a oitava serie, em todas as comunidades rurais.  As 
prefeituras estimulam o êxodo rural ao levarem as crianças para estudar nas escolas da cidade, perdendo horas 
e muitos recursos no transporte. E ainda é muito pequeno o programa do PRONERA, que seria uma forma do 
jovem rural ter acesso a universidade pública. 

19. Áreas indígenas. 
Houve avanços no reconhecimento de diversas áreas indígenas, como o emblemático caso da Reserva 

Raposa serra do sol. No entanto, há muitas outras áreas que quando em conflito com o agronegócio, como os 
Guaranis, no Mato Grosso do sul, aguardam as soluções com muito sacrifício e perdas de vidas. 

20. Áreas quilombolas 
O Governo recuou na forma de acelerar a legalização das terras quilombolas, por pressão da Tv Globo e 

dos fazendeiros. É necessário retomar formas mais rápidas de reconhecimento desse direito histórico. Nos 
últimos meses os processos se paralisaram. 

21. Os governos estaduais de direita. 
Em muitos estados brasileiros, aonde os governos estaduais são administrados por forças reacionárias 

e direitistas, aumentaram as ações policiais e judiciais de perseguição e repressão aos movimentos sociais. 
Adotando uma política na contramão da historia e da conquista da liberdade, desde a caída da ditadura e a 
instituição da constituinte. 

22. O Papel do poder judiciário e Legislativo. 
Os poderes judiciários e legislativos têm atuado sistematicamente apenas na defesa dos interesses do 

capital, em detrimento dos interesses dos trabalhadores e dos pobres do campo. 
23. A Impunidade dos fazendeiros assassinos. 
Os casos de centenas de assassinatos de trabalhadores rurais, de suas lideranças e apoiadores 

continuam impunes, com os processos parados.  Raros casos chegam aos tribunais, apenas quando a 
imprensa dá relevo. E mesmo assim, insuficiente, como o caso do massacre de Carajás, que apesar de 
condenado a 228 anos de prisão, o coronel Pantoja vive em completa liberdade. 

Por outro lado, todo ano a Policia Federal identifica fazendas com trabalho análogo ao escravo.  
Liberta os trabalhadores, mas os fazendeiros seguem impunes.  Está parada na câmara dos deputados, lei já 
aprovada no senado, que determina a expropriação das fazendas com trabalho escravo.  Parada, pela aliança 
de interesses dos ruralistas com o governo. 

24. Os serviços de inteligência do estado contra os Movimentos sociais.  
Os serviços de inteligência do estado, seja a ABIN, os serviços das forças armadas e o P-2 das policias 

militares, seguem espionando e vigiando os movimentos sociais, numa clara afronta à Lei e a sua função. 
___________________________________________________________________________________________ 

4.4. EDUCAÇÃO 
Conferindo caráter “científico” aos interesses econômicos: como as corporações se apoderam das 

universidades
∗∗∗∗

 

Roberto Leher (UFRJ) 
A relação das universidades com empresas e com o complexo militar é algo já muito conhecido na 

literatura acadêmica (ver a este respeito o clássico trabalho de Horowitz, 1969). O comprometimento das 
universidades com as corporações tornou-se muito mais importante no contexto neoliberal, quando as 
corporações passaram a estabelecer contratos com as instituições universitárias mediados muitas vezes pelos 
órgãos de fomento do Estado. Muitos desses contratos estabelecem que as universidades públicas podem e 
devem atuar diretamente como suporte para a Pesquisa e Desenvolvimento das corporações, seja 
engajando-se na produção de mercadorias tangíveis (extração e beneficiamento de minérios, sementes, 
insumos agroquímicos, equipamentos), seja na de mercadorias simbólicas (processos industriais, patentes, 
certificações, pareceres favoráveis diante de controvérsias ambientais e para a saúde humana, produção no 
campo das ideologias).  

Como muitas vezes a universidade é chamada a emprestar seu prestígio social para validar negócios 
das corporações que os movimentos consideram nefastos, os conflitos com as universidades têm sido cada vez 
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mais comuns, envolvendo confronto com populações indígenas, camponeses, moradores de regiões atingidas 
por barragens etc. Em virtude da amplitude dos conflitos, o presente estudo privilegiou os que vêm 
acontecendo nos eixos econômicos do IIRSA, notadamente na área do agronegócio, particularmente soja e 
etanol, e da exploração mineral (Leher, 2007). Na América Latina, esses conflitos vieram à tona, 
freqüentemente, em virtude de lutas sociais que denunciaram os efeitos ambientais, sociais e para a saúde da 
expansão da fronteira agrícola da soja e do etanol e dos projetos de extração mineral.  

Congruente com a teoria do capitalismo dependente é possível propugnar que o tipo de convênio 
entre as corporações e as universidades nos países centrais é distinto do presente nos países capitalistas 
dependentes, envolvendo somas consideravelmente maiores e, sobretudo, objetivos “acadêmicos” distintos; 
isso não significa, contudo, que as pesquisas nas universidades latino-americanas sejam apenas operacionais e 
afastadas das chamadas fronteiras do conhecimento e que inexistam capilaridades entre os projetos 
estratégicos das instituições dos países centrais e as universidades latino-americanas. A rigor, esses nexos são 
imprescindíveis para que os objetivos das corporações sejam alcançados, pois, concretamente, precisam 
interferir em territórios determinados, concretos e as universidades locais podem ser úteis a esses propósitos.  

O caso relatado a seguir é ilustrativo do grau de interferência das corporações no campo universitário. 
O convênio da British Petroleum (BP) com as universidades da Califórnia e de Illinois, em nome de um pool de 
corporações dos setores de sementes, insumos, combustíveis e automobilístico, está inscrito na luta pelo 
monopólio do promissor mercado planetário de agrocombustíveis e, por isso possui um forte braço no Brasil, 
pais estratégico para a produção dos agrocombustíveis.  

O recente acordo entre o MCT e a FAPESP não está desvinculado da iniciativa da BP e das universidades 
de Berkeley e Illinois.  No contexto do mega-projeto liderado pela BP a corporação fez uma associação com 
uma empresa estratégica no Brasil e, considerando as vantagens relativas do país na produção do etanol a 
partir da cana-de-açúcar, inclusive climático-ambientais, necessitou, também, de uma consistente base de 
Pesquisa e Desenvolvimento no país. A instituição escolhida para este fim foi a Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo. Com este acordo foi possível conformar um complexo de 
empresas e universidades localizadas nos países hegemônicos e nos capitalistas dependentes. 

Miguel A. Altieri, professor da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Eric Holt-Gimenez (2007), Diretor 
Executivo da "Food First", Oakland, relatam o contexto em que se deu o citado acordo da British Petroleum 
com a Universidade da Califórnia em Berkeley, em fevereiro de 2007. A BP doou uma enorme soma de 
recursos, a primeira instituição público-privada desta escala no mundo, totalizando U$ 500 milhões, para os 
fundos de pesquisa da referida universidade, para os Laboratórios Lawrence Livermore e para a Universidade 
de Illinois, instituição em que está situado um dos maiores bancos genéticos do mundo. O objetivo do convênio 
é desenvolver novas fontes de energia, concretamente agrocombustível, por meio da biotecnologia. Os 
recursos serão aplicados em grande parte em um centro exclusivamente criado para esse fim: o Energy 
Biosciences Institute (EBI). "Ao lançar este instituto visionário, a BP está criando um novo modelo de 
cooperação universidade-indústria", disse Beth Burnside, UC Berkeley Vice-Chanceler de Pesquisa (Holleman e 
Clausen, 2008).  

Este Instituto (EBI) é a primeira instituição mundial de investigação exclusivamente dedicada ao novo 
campo de energia produzida por manipulação da biomassa,  e focaliza inicialmente o desenvolvimento da 
próxima geração de biocombustíveis, mas também vislumbrará as várias aplicações da biologia para o setor de 
energia. O EBI acolhe cerca de 25 equipes de investigação, alojados na Universidade da Califórnia, Berkeley, no 
campus e na Universidade de Illinois.1 

Altieri e Holt-Gimenez (2007) observam que o acordo da universidade com a BP resultou de uma 
associação inter-corporativa de amplitude inédita, constituída em tempo recorde e sem qualquer fiscalização 
pública. Nesta iniciativa estão as maiores corporações mundiais do agronegócio (como a ADM, Cargill y Bunge), 
de  biotecnologia (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont), e do petróleo (BP, TOTAL, Shell)  e das indústrias 
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 Ver 

http://www.fapesp.br/english/materia/4683/research-innovation/realizing-cellulosic-biofuels-and-benefiting-the-environment-novemb
er-17-2008-.htm 
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automobilísticas (Volkswagen, Peugeot, Citroen, Renault, SAAB). É importante salientar que o referido acordo 
compreende os principais operadores dos agrocombustíveis mundiais. Monsanto, Dupont-Pioneer y Syngenta, 
são as três maiores empresas em transgênicos e também lideram o setor de sementes tradicionais. Somente a 
Monsanto controla quase 90% das sementes transgênicas; juntas,  estas empresas controlam 39% do 
mercado mundial de sementes e 44% das sementes sob propriedade intelectual (Ribeiro, 2008). As 
corporações e financeiras que atualmente comandam o avanço dos agrocombustíveis em escala planetária – e 
por isso pressionam os governos a não ceder em relação à reforma agrária que, no Brasil está, de fato, 
paralisada – não ultrapassam duas dúzias: ADM, Cargill, Bunge, ConAgra, Dreyfus, DuPont, Syngenta, 
Monsanto, Marubenji, Tate & Lyle, Wyerhauser, Tembec, British Petroleum, Misui, Royal Dutch Shell, Chevron, 
Mitsubishi, Petrobras, Total, Barclays, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, and the Carlyle 
Group.  

Com esse convênio, a BP e as empresas coligadas esperam obter, para seus próprios fins, 
conhecimentos produzidos durante décadas com recursos públicos nas universidades, convertendo-os em seus 
patrimônios, pois têm preferência no registro das patentes e, principalmente, adquirirão conhecimentos para 
ampliar a produção de etanol em diversas partes do planeta, fortalecendo, desse modo, o monopólio de 
sementes e cultivares adequados a diversos tipos de ambiente.  

Mais preocupante para os críticos é a estrutura de governo e de supervisão destacadas no convênio 
descrita como "um ponto de partida para a discussão", o que significa que a BP poderia forçar ter ainda mais 
controle. No momento, a proposta diz que a EBI seria dirigido por um diretor selecionado pela BP e o diretor 
adjunto seria sugerido pela empresa, o que expressa que a BP teria mais influência sobre a alocação de 
financiamentos e da direção de pesquisas do que quaisquer das instituições públicas. Ademais, cinqüenta 
pesquisadores da BP comporão a equipe do EBI, ampliando a esfera da ingerência e de controle no cotidiano 
do fazer científico. 

Todas as publicações que saiam da EBI serão submetidas a "revisão da pré-publicação" na qual a BP 
"será capaz de analisar se as publicações não incluem quaisquer informações confidenciais incluídas 
inadvertidamente e pertencentes à BP”. O mesmo vale para as patentes. Mais significativamente, a “BP terá 
em primeiro lugar o direito, exclusivo, de duração limitada, de exercer uma opção pré-definida para a obtenção 
de uma licença exclusiva” para quaisquer invenções totalmente financiadas pela BP. 

Jennifer Washburn, examinando a corrupção corporativa do ensino superior, explica que o negócio 
com a BP irá ampliar o controle que as empresas privadas exercem sobre as agendas das universidades 
(Washburn, 2007). Na verdade, como os cientistas Richard Levins e Richard Lewontin salientam no seu livro 
mais recente, “Biology Under the Influence” (2007), as chamadas parcerias público-privado estão aumentando 
e em virtude do financiamento, um fator importante na orientação das investigações, estão cada vez mais 
determinadas pelas necessidades da indústria privada e com o apoio dos governos. Essas "parcerias" são 
ideologicamente aceitas e promovidas, como foram os primeiros fechamentos dos campos na Inglaterra e os 
esquemas de privatização contemporâneos, como evolução natural e inevitável das instituições da sociedade. 
Os debates sobre a viabilidade cultural, política, tecnológica de soluções baseadas no mercado para os 
problemas ambientais e sociais são diretamente influenciados pela forma como a ciência interage com a 
ideologia dominante para moldar e reforçar decisões que afetam o mundo. O processo aparentemente natural 
das tendências degradantes de desenvolvimento capitalista deve ser confrontado. 

No momento em que a maior parte da sociedade está cada vez mais dominada pelos imperativos de 
um sistema opressivo da propriedade privada, "o conhecimento e a ignorância são determinados, como em 
todas as pesquisas científicas, por quem detém a investigação da indústria, que comanda a produção do 
conhecimento." Na verdade, "há luta de classe nos debates em torno de que tipo de investigação deve ser 
feita" (Lewontin e Levins, 2007: 319, apud Holleman e Clausen, 2008). 

Em um contexto em que em todo planeta os embates sobre a energia, os transgênicos, a 
oligopolização da produção de alimentos e o futuro da água estão pulsando, mais do que nunca os povos 
necessitam de suas universidades públicas para que o debate possa ter fundamentação científica 
desinteressada (pois não atrelada aos interesses das corporações). Entretanto, dificilmente os laboratórios 
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beneficiados pelo mega acordo com a BP estarão à frente da denúncia de que os agrocombustíveis não 
satisfarão as necessidades energéticas dos povos, reduzirão a produção de alimentos e não estarão 
contribuindo para a melhoria do meio ambiente, inclusive para a redução do aquecimento global.  

Historicamente, as universidades públicas cumpriram com limites e contradições, é certo, a função 
imprescindível de serem espaços críticos das sociedades e da busca realista pela verdade. A critica à política 
econômica da ditadura empresarial-militar, ao seu modelo educacional, às suas prioridades em termos de C&T 
etc., por exemplo, não teria tido a profundidade e consistência que teve sem a universidade; a rigor, não 
existem outras instituições que possam antecipar o que podem ser grandes problemas para os povos e de 
denunciar problemas provocados por interesses particularistas com a legitimidade, a sistematicidade e a 
amplitude das universidades. Com a perda da autonomia, que outras vozes poderão questionar os 
fundamentos técnicos e científicos desse modelo que já acarretam graves problemas para toda humanidade?  

O referido contrato da BP com Berkeley e Illinois, distintamente, tem como pressuposto a ofensiva das 
corporações em direção aos países capitalistas dependentes. Como os EUA não poderão satisfazer suas 
incessantes demandas de agrocombustível com o plantio interno, está subentendido no contrato que o plantio 
desses agrocombustíveis será localizado nos países periféricos, por meio de extensas plantações de 
cana-de-açúcar, de soja etc., ampliando a fronteira agrícola e agropecuária, em detrimento das matas nativas 
e, não menos significativo, recrudescendo a expropriação de terras camponesas e indígenas. Por isso, o 
referido mega-projeto de “pesquisa” encabeçado pela BP para alcançar seus objetivos de difundir nos países 
capitalistas dependentes o agrocombustível, atrelado às corporações do agronegócio, precisa ter bases de 
apoio nas universidades mais relevantes dos países produtores.  

Imediatamente após o acordo com a BP, as universidades de Berkeley e Illinois saíram a campo para se 
associar às universidades dos países escolhidos para serem o celeiro das plantas que produzirão etanol e diesel 
vegetal. Como era de se esperar, contudo, não explicitaram que, a rigor, estão representando os interesses das 
maiores corporações de transgênicos, sementes,  agrotóxicos e automobilísticas que, explicitamente, 
financiam o projeto.  

Como assinalado, na última década a presença das grandes corporações mundiais no setor do 
agrocombustível teve um crescimento extraordinário que, entretanto, ganhou ainda maior presença no 
governo de Lula da Silva. Em seu primeiro mandato (2003-2007) o Ministro da Agricultura foi Roberto 
Rodrigues, membro da Comissão Interamericana do Etanol por ele coordenada juntamente com o governador 
da Flórida, Jeb Bush e com Luis Moreno, atualmente presidente do BID, uma coordenação que expressa um 
largo espectro de forças envolvido na concretização da iniciativa. 

Segundo um relatório conjunto de 2008 da U.S.-based Oakland Institute e Terra de Direitos do Brasil, 
"O plano de agroenergia brasileiro (2006-2011) é a mais ambiciosa política pública em Agroenergia do mundo." 

(Moreno e Mittal, 2008). Desse modo, o convênio da Universidade de Illinois com a  Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, não foi um fato isolado. Além de ser a mais 
prestigiosa instituição que produz conhecimento e quadros para a organização do agronegócio no país, não 
casualmente esta instituição foi escolhida pelo governo Federal para sediar o Pólo Nacional de 
Biocombustíveis, instituição com fortes conexões com as empresas do setor.  

O braço “acadêmico” desse mega-projeto das corporações estruturado pela BP no Brasil, a ESALQ-USP,  
foi conduzido por intermédio de Harris Lewin, diretor do The Institute for Genomic Biology da UIUC, um centro 
envolvido no acordo com a BP. Na ESALQ o projeto está estruturado no Núcleo de Apoio à Pesquisa em 
Biologia Celular e Molecular na Agropecuária e Ambiente (Biocema)2.  

A divulgação desse mega acordo com a universidade de Illinois-ACES,  firmado em 24 de julho de 
2007, no boletim da Assessoria de Comunicação da ESALQ-USP omite o fato de que o projeto “desinteressado” 
de Illinois é parte do mega projeto das corporações organizado pela BP e que tem suscitado forte polêmica nos 
EUA. Meses antes, em julho, o referido boletim informou a existência de um convênio de cooperação 
internacional que levaria a criação de uma representação “dentro do campus da ESALQ” da Universidade de 

                                                           

2
 . Ver http://www.esalq.usp.br/destaques.php?id=245&ano=2007 (14/12/07). 
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Illinois em Urbana-Champaign (UIUC), através do College of Agricultural, Consumer and Environmental 
Sciences (ACES), mas, igualmente, não há qualquer menção ao fato de que o UIUC/ACES é parte do mega 
projeto liderado pela BP.  

As conexões entre as corporações lideradas pela BP, as universidades estadunidenses, e de uma destas 
com uma prestigiosa instituição brasileira, ao mesmo tempo em que a corporação amplia sua presença 
mundial e local no setor do agrocombustível, colocam em questão a função social das universidades e a ética 
na produção do conhecimento. Não se trata de fazer um juízo moral sobre os pesquisadores envolvidos, nem, 
tampouco, criticar a instituição brasileira, mais ampla do que o grupo comprometido com os objetivos da 
UIUC/ACES. Entretanto, é sumanente grave que um projeto de forte propósito imperialista – parte de uma 
iniciativa planetária para controle do mercado de agrocombustível, sementes e cultivares transgênicos, 
defensivos agrícolas, abertamente liderado por uma coalizão de corporações – seja apresentado ao público 
como um programa de colaboração acadêmica, destituído de interesses materiais e geopolíticos, como se não 
colocasse em risco a soberania alimentar e o meio ambiente no país. Tal como sublinhado para o caso de 
Berkeley as implicações acadêmicas são de uma gravidade sem precedentes, comprometendo o que é mais 
fundamental em uma universidade: sua autonomia acadêmica.  

O comprometimento das universidades com dispositivos de poder do capital, em um contexto de 
aprofundamento do capitalismo dependente, como expresso no IIRSA, reconfigura a função social da 
universidade e reatualiza o debate realizado nas lutas de Córdoba (1918). Naquela ocasião, os estudantes 
criticavam o apego da universidade à ordem estabelecida, em especial aos interesses das oligarquias e da 
Igreja, mas foi a sua ala mais radical – José Ingenieros, Aníbal Ponce, Julio Mella e Mariátegui – que concluiu 
que uma universidade de fato comprometida com os problemas dos povos somente seria possível com o fim 
do imperialismo e, por isso associaram as lutas pela reforma universitária as lutas antiimperialistas (Leher, 
2008).  

Passados noventa anos das lutas de Córdoba, a universidade pública está crescentemente conformada 
e ajustada ao padrão de acumulação que caracteriza econômica, ambiental e socialmente o brutal 
imperialismo de hoje. Neste contexto, as palavras dos radicais de Córdoba a respeito do necessário 
protagonismo anti-sistêmico parecem ter sido proferidas no presente. De fato, as universidades somente têm 
recuado de acordos espúrios com corporações que provocam devastação ambiental, energética e agravam os 
problemas sociais quando confrontadas pelos movimentos sociais.  

Por ásperos, fragmentados e incipientes que sejam os conflitos entre os movimentos sociais e por mais 
débeis que sejam os laços dos setores acadêmicos com as lutas sociais, é certo que o futuro da universidade 
pública latino-americana dependerá, fortemente, do avanço desses nexos virtuosos entre a universidade e as 
lutas anti-imperialistas e anti-capitalistas. O contexto de crise estrutural pode ter um efeito destrutivo sobre 
essas expectativas, caso a imagem da crise seja a dos dominantes; alternativamente, caso prevaleça a imagem 
de que a crise é do capitalismo como um todo e, socialmente, que as lutas tenham organicidade e capacidade 
organizativa autônoma, novas páginas da história das universidades poderão ser escritas por muito mais mãos, 
notadamente as mãos calejadas dos que são explorados e expropriados do conhecimento científico, 
tecnológico, artístico, cultural e histórico-social. Assim estaremos consolidando as melhores utopias dos 
reformadores radicais de Córdoba no século XXI.  

 

∗ Excerto do texto Universidade pública e negócios privados: um poderoso obstáculo para o pensamento 
crítico apresentado para publicação do GT Universidade e Sociedade do CLACSO, Reunião Anual, UAM, México 
D.F. (2008/2009) sob a coordenação de Hugo Aboites. 
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4.5. MOVIMENTO ESTUDANTIL 
Reflexões sobre o Movimento Estudantil da Agronomia: um debate necessário e desafiador 

 
Paola C. C. Estrada Camargo3 

Carla Bueno Chahin4 
 

“Mira adelante hermano en esta hora primera 
y apretar bien tu bandera cerrando fuerte la mano” 

Damián Sanchez e Jorge Sosa  
Depois de muitos debates, reflexões, sonhos, planos e simples conversas com companheiros e 

companheiras da FEAB, dos Movimentos Populares e também do CEPIS (Centro de Educação do Instituto Sedes 
Sapientiae), nos motivamos a “colocar no papel” as práticas e concepções que temos sobre a militância no 
Movimento Estudantil da Agronomia, ou seja, na FEAB, e conseqüentemente na nossa posição enquanto 
militantes da luta do povo. Desta forma, colocamos reflexões e discussões para todos os companheiros e 
companheiras que carregam nossa bandeira azul no coração, e que no cotidiano de suas vidas constroem nossa 
organização.  
 Nos espaços da nossa Federação temos discutido e disputado em relação a algumas concepções de 
Movimento Estudantil (ME). Este debate se torna muito importante, pois já baseado na nossa prática militante, 
é uma teoria que delineia nossas práticas futuras, entendendo que este é um processo que se encontra em 
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movimento, portanto recheado de contradições. 
 Entre as concepções de ME5 – Gremial (representante de uma categoria) ou Movimento Social - 
acreditamos que a FEAB, nossa história e nossa prática têm nos mostrado que não somos apenas uma 
Organização Grêmial de Estudantes, os militantes e as Coordenações da Federação não representam os 
interesses de todos os estudantes de agronomia do Brasil, isso porque temos propostas políticas que não 
condizem com as idéias hegemônicas da maioria da juventude estudantil. Sabemos que essa é a realidade nas 
escolas de agronomia, e não devemos ter medo de assumir que somos minoria. A partir do momento que 
colocamos um Objetivo Estratégico6, ou seja, nosso horizonte político maior, para a nossa organização muitas 
coisas mudam.  
 A questão da representação é sempre uma polêmica, mas acreditamos ser uma polêmica necessária e 
produtiva. Nós não nos excluímos do debate de representação, porém acreditamos que os militantes da FEAB, 
que compõe as Coordenações e Núcleos de Trabalho ou não, devem representar o que deliberamos na FEAB, 
em nossos espaços de discussão e decisão coletivos, pois são estas deliberações que representam a nossa 
construção política como organização, a nossa unidade dentro da nossa diversidade de proposições políticas. 

Enxergamos que o fato de assumirmos uma posição política na luta de classes, a posição da luta do 
povo, da classe trabalhadora, independente da nossa origem social, o fato de termos discussões, bandeiras de 
luta, práticas e valores militantes baseados nesse Objetivo Estratégico, restringe a nossa possibilidade de 
representação e coloca a nossa prática e o rumo da nossa organização com características de um Movimento 
Social. 

Ressaltando, novamente, que este não é um processo estático, portanto não queremos, de forma 
alguma, tentar encaixar toda a complexidade que é uma organização em apenas duas caixinhas com etiquetas 
de concepções. Até porque, nem sequer acreditamos que esse “encaixe” seja possível. Por estarmos em 
movimento, ainda vemos contradições na nossa prática, e podemos citar duas (das maiores): nosso estatuto7 e 
dentro dele, nossa eleição de delegados para o CONEA (Congresso Nacional dos estudantes de Agronomia do 
Brasil), aonde as eleições ocorrem através de porcentagens dos estudantes de Agronomia de cada escola.  
 Apesar destas contradições – que acreditamos que no movimento da luta de classes e, 
conseqüentemente, dos militantes da FEAB serão superadas -, o nosso olhar sobre a Federação - nossa aliança 
com diversos movimentos sociais do campo e da cidade, a construção da Via Campesina, nossa mística e os 
valores socialistas, nossa prática de passadas nas escolas e o desprendimento dos e das militantes que as 
fazem, nossas campanhas (Transgênicos, Transnacionais, Educação, entre outras), a construção com outras 
organizações estudantis, a construção dos Estágios Interdisciplinares de Vivência (EIV´s), entre muitas outras 
práticas - só confirmam nossa hipótese de que a FEAB é um Movimento Social. 
 Ressaltamos que acreditamos na disputa da universidade como uma luta legítima que agrega os 
estudantes para uma luta maior. Isso apenas ressalta o tamanho de nossa tarefa: atuar ao lado da classe 
trabalhadora, fazendo uma opção por ela e ainda disputar os espaços estudantis dentro da universidade. As 
lutas específicas devem ser pautadas sempre, de forma que possamos nos aproximar da nossa base e da nossa 
base potencial pra que conheçam a verdadeira realidade e assim possam de fato “tomar partido” pela classe. 
Mais a frente poderemos entender melhor sobre as peculiaridades do trabalho de base, porém já podemos 
adiantar que ele pode acontecer de diversas formas, não se caracterizando, portanto, um conteúdo que seja 
melhor ou pior que outro, sendo a realidade de cada local que define essas especificidades. 
 Depois de colocados, em síntese, alguns dos nossos pressupostos, seguimos nossa exposição colocando 
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 Sobre este tema ver texto “Concepção e Papel do Movimento Estudantil: uma reflexão necessária

” 
do companheiro “ex-feabento” 

Samuel Britto das Chagas. 
6
 Há 12 anos a FEAB delibera pelo socialismo, e a cada Congresso reafirmamos esse objetivo. Nas deliberações 51º CONEA (2008): 

“OBJETIVO ESTRATÉGICO: A FEAB tem como objetivo estratégico a construção do socialismo, entendendo-o como uma sociedade onde 
não haja a exploração do ser humano pelo ser humano e não exista a propriedade privada dos meios de produção.” 
7
 No primeiro parágrafo do Estatuto da FEAB está escrito: “Art. 1o - A Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil (FEAB), 

fundada a 04 de agosto de 1989, antiga Federação dos Estudantes de Engenharia Agronômica do Brasil, fundada a 13 de agosto de 
1972, antigo Diretório Central dos Estudantes de Agronomia e Veterinária do Brasil, fundado em 1951; é órgão máximo a nível nacional, 
após a UNE, representativo dos estudantes de Agronomia”. 
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um pouco de uma questão que também tem sido muito discutida por nós: Quem é a base da FEAB? O que é e 
como fazer trabalho de base? 
 O CEPIS8, em uma de suas cartilhas, nos coloca que falar em base é falar em fundamento, em alicerce, 
sustentação, início, parte indispensável em toda estrutura e que no Movimento Popular, a palavra base foi 
juntando vários significados, aonde um vai completando o outro, como por exemplo: base da pirâmide (social); 
comunidade de base; base da categoria profissional (por exemplo, de um sindicato); base como opção política.  

Por acreditar, que a FEAB é um Movimento social, entendemos que quando falamos de base da FEAB, 
estamos falando de opção política, e neste caso os companheiros do CEPIS nos dizem que “este sentido nasceu 
da reflexão de que não basta a pessoa trabalhar ou ser explorada para ser militante da transformação social. 
‘Base’, então, serviu para designar a parte do povo que adere a um movimento, que toma consciência da 
opressão e se engaja no processo de construção da sociedade solidária. Qualquer pessoa, não importa a 
origem, pode ser base desse projeto alternativo ao capitalismo”. 

Sendo assim, acreditamos que a base da FEAB são todos os estudantes (organizados em grupos ou não) 
que levantam as nossas bandeiras de luta, pautando, minimamente, o nosso projeto de organização e de 
sociedade. Pois são estes homens e mulheres que sustentam politicamente a nossa organização, são eles que 
nos dão a força que temos.  

Na nossa base social, incluímos nossos militantes e dirigentes, pois entendemos que quando falamos 
de base, militante e dirigente, não estamos nos referindo a uma hierarquia, mas sim a momentos diferentes no 
processo de engajamento na luta política. Os militantes são os companheiros e companheiras que 
reconhecemos pelo seu desprendimento e compromisso pela organização e pela luta, e porque não chamamos 
todos de militantes? Porque nem todos os estudantes que levantam as nossas bandeiras têm o mesmo 
compromisso e desprendimento para a construção da FEAB. 

Não podemos deixar de falar de nossa base potencial, que são todos os milhares de estudantes de 
agronomia do Brasil. E com estes companheiros é que realizamos o trabalho de massa, que é algo que nunca 
podemos perder de vista, e quem realiza esse trabalho é a própria base da FEAB, e de diversas maneiras, por 
exemplo, carregando os nossos símbolos e pautas em camisetas, desenhos, cartazes, nas salas de aula, nas 
chamadas para Pré-CONEA ou Pré- EREA, em pautas específicas locais, entre outros.  

Em síntese, cada indivíduo ou grupo que levanta as nossas bandeiras na Universidade está realizando o 
trabalho de massa. A questão é que não temos uma política geral para esse trabalho e talvez nem seja possível 
que tenhamos, pois as possibilidades são ao mesmo tempo muito amplas e específicas, sendo que é mais 
acertado que cada grupo ou indivíduo da escola que reconhece a FEAB faça um planejamento de acordo com a 
realidade local que vivem no cotidiano da Universidade. Podemos dizer que o trabalho de massa ocorre 
quando apresentamos a porta de entrada para a nossa organização, porém isso pode se mostrar de inúmeras 
formas, desde pela luta específica pelo bandejão até num momento de discussão sobre questão agrária, quem 
define qual o conteúdo deve ser tratado são os militantes organizados de cada escola. 
 Nossa base já ultrapassou esta porta, já entrou na nossa casa. Para que o nosso trabalho de massa seja 
qualificado, nosso trabalho de base deve ser qualificado também. E para o trabalho de base, a possibilidade de 
delinear, minimamente, uma política para a FEAB é mais concreta. Qualquer militante da nossa organização 
pode realizar o trabalho de base. 
 O objetivo de realizar o trabalho de base é qualificar política, técnica e culturalmente os companheiros 
que já levantam nossas bandeiras, para que estes atuem na realidade, se organizem e possam assumir o 
compromisso e a responsabilidade da nossa luta. O militante ou grupo que realiza este trabalho deve realizá-lo 
como se fosse uma partera9, acompanhando, mobilizando, organizando e animando a base para que se 
coloquem no processo da luta. E para que isso seja possível nossos militantes devem estar capacitados e 
qualificados, com clareza do horizonte político maior, de nossas bandeiras de luta, da conjuntura atual, em 

                                                           

8
 Cartilha “Concepção de Educação Popular do CEPIS” do Centro de Educação Popular do Instituto Sedes Sapientiae” , Junho de 2008 

9
 “Imagina-te como uma parteira. Acompanhas o nascimento de alguém sem exibição ou espalhafato.Tua tarefa é facilitar o que está 

acontecendo. Se deves assumir o comando, faz isso de tal modo que auxilies a mãe e deixes que la continue livre e responsável. Quando 
nascer a criança, a mãe dirá com razão: nós duas realizamos esse trabalho”. Adaptação de Lao Tse, séc. V a.C 
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síntese, é necessário que ocorra a formação política dos militantes para que a formação política da nossa base 
seja efetiva. 
 Para realizar o trabalho de massa ou de base não tem receita, porém acreditamos que a FEAB já deu 
um primeiro passo, que é re-discutir nossas práticas e conceitos, dar prioridade para a formação política nesse 
período e conseqüentemente dar prioridade para o trabalho de base também. Quando conseguimos nos 
organizar e planejar para escolhermos os caminhos e prioridades mais acertadas, de acordo com o que a 
conjuntura nos coloca, já é um grande começo. 

Neste texto tentamos colocar alguns conceitos e objetivos com os quais temos trabalhado, no entanto 
ainda temos muito que refletir, discutir, praticar e escrever sobre a FEAB e seus rumos. A nossa tão falada 
Re-estruturação se dará no nosso movimento, na nossa prática, e é urgente colocarmos isso em pauta. 
Acreditamos que este é um desafio que está colocado a todos e todas as militantes da FEAB, para assim 
construirmos a nossa organização e nos colocarmos no movimento da luta do povo por um outro projeto de 
sociedade, bem diferente do capitalista.  

__________________________________________________________________________________________ 
4.6. MOVIMENTOS SOCIAIS POPULARES 

A Criminalização dos Movimentos Sociais 
 

Rodrigo Dugulin de Castro 
Estudante de Agronomia na UFVJM – MG e militante da FEAB 

NTP de Movimentos Sociais Populares, gestão 2008/2009 
 
O que é a criminalização? 

A Criminalização dos Movimentos Sociais é a tentativa de 
alguns setores da sociedade em desmoralizar e desacreditar os 
Movimentos e organizações que tentam lutar por seus direitos ou 
que se recusam a aceitar passivamente as imposições e interesses de 
uma classe. Segundo Roberto Cordoville, é a  

“tentativa bem sucedida de transformar os 
sujeitos políticos organizados em criminosos, 
baderneiros, arruaceiros, deslegitimando sua 
condição de disposição ao convencimento, seus 
argumentos e práticas. Em suma: o discurso em questão é aquele que procura retirar os 
movimentos sociais da esfera pública, relegando-lhes o lócus social de criminosos, estes, por 
sua vez, sujeitos que, segundo o próprio senso comum, devem ser excluídos da participação 
democrática”. 

Numa sociedade que vive dentro da contradição opressores-oprimidos, a classe dominante, ou 
opressora, impõe os seus valores e se utiliza de diversas ferramentas para manter sua dominação sob a 
máscara do discurso de que vivemos numa sociedade democrática. Segundo Paulo Freire, se não houver 
horizontalidade nas relações sociais, igual potencial de expor idéias, concordar, discordar, argumentar, não há 
democracia. Ou seja, a criminalização é justamente a tentativa de calar os setores da sociedade que se propõe 
ao diálogo, que possuem uma proposta para um novo modelo de sociedade que seja mais justa e que não 
tenha a exploração do homem pelo homem, que não viva na contradição opressores-oprimidos. 

Através de ações que tentam criminalizar os movimentos, a classe opressora constrói uma imagem dos 
movimentos, construindo o senso comum, no qual o próprio discurso de criminalização encontra respaldo. Mas 
a responsabilidade sobre o fato de que a classe trabalhadora acaba, de certa forma, apoiando e defendendo as 
idéias da classe opressora, tomando-as como se fossem uma defesa de seus interesses, enquanto classe, não 
deve ser posta na própria classe trabalhadora, pois, como destaca Cordeville, “atribuir culpa aos sujeitos 
oprimidos pela sua própria condição é um instrumento discursivo da classe opressora que, culpando os/as 
oprimidos(as),  desresponsabiliza-se pela relação de opressão”. Aqui, deve-se atentar para o fato de que as 



 

 

 

ferramentas de convencimento da classe opressora são muito mais poderosas do que os que possuem o
movimentos sociais e organizações, incluindo aqui o Movimento Estudantil. Os meios de comunicação são um 
exemplo claro desde fato, quando 37,5% das concessões da mídia televisiva estão nas mãos do Partido 
Democrático – DEM, partido representante da extre

Mas por que há esse ataque aos Movimentos Sociais e algumas organizações? Para responder essa 
pergunta, é preciso perguntarmos primeiro: quem são os movimentos sociais? Por que eles existem? A 
resposta para estas duas últimas perguntas pode ser encontrada quando entendemos a sociedade atual 
vivendo na relação contraditória já citada de opressores
domínio e a exploração à grande maioria. A partir da consciência da c
então como classe explorada, surge a necessidade de se organizar para lutar por seus direitos, sua libertação 
de quem a oprime. Assim, os movimentos sociais são resultado de um processo de auto
relação em que há oprimidos e opressores. São organização que buscam lutar pelos Direitos Fundamentais, 
direito à terra, à educação, à igualdade de oportunidades e direito à vida.

O ataque aos movimentos sociais surge justamente no momento em que a classe tra
organizada começa a reivindicar esses direitos, mostrando
se beneficiam da condição atual. A conquista dos direitos humanos só vem através de lutas. É importante ter 
claro que o Direito, as leis, não existe para transformar a sociedade, mas sim para mantê
as coisas no lugar em que estão. Em outras palavras, as leis e o direito não mudarão a sociedade por si. Ao 
longo da história, todos os direitos fundamentais conquistados vieram 
criminalização dos movimentos sociais, portanto, encontra sua motivação por serem essas organizações 
detentora de um projeto alternativo para a sociedade.

Dentro do Direito, existe uma teoria conhecida como 
Desobediência Civil. Para José Carlos Garcia, desobediência civil é 
um “ato em princípio ilegal, públic
uma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de provocar a 
alteração da lei, político-governamental, ou prática social e/ou
obter o apoio ativo da opinião pública para a sua causa”. Portanto, 
a desobediência civil é um instrumento que garante o 
aperfeiçoamento dos sistemas democráticos, sendo uma forma 
legitima de reação dos cidadãos quando os instrumentos de 
proteção dos direitos fundamentais não são mais eficazes.

Mas o que isso tem haver com a criminalização dos movimentos sociais? É justamente a Desobediência 
Civil que dá legitimidade às ações dos movimentos sociais que a classe dominante tanto tenta enquadrar como 
ações criminosas. Como exemplo, pode
utilizado contra esses atos é de que as ocupações seriam uma agressão à propriedade privada, sendo este um 
crime previsto em lei. Contudo, o ato de ocupação
alheia, mas pressionar o governo para que este cumpra o que diz o artigo 5°, inciso XXIII, que determina que “a 
propriedade atenderá a sua função social”. Assim, a atuação do MST não se caracteriza c
alvo específico do MST não é a propriedade privada, mas o latifúndio improdutivo, a propriedade rural 
especulativa, enfim, tipos de propriedades que não atendem a função social. Na realidade, o MST propõe um 
questionamento constitucional acerca da estrutura fundiária em vigor.

A criminalização dos movimentos sociais ocorre principalmente de três formas. A primeira é o que se 
pode chamar de Estigmatismo. Aqui, o objetivo é descaracterizar as ações e o pensamento político da 
organização; em seguida, tenta-se ridicularizar a organização e as pessoas que a compõe e por fim 
estigmatiza-o. Isso leva à segunda forma de criminalização, que é a 
dos movimentos posto que, depois de desacreditado e ridicul
de conseguir dialogar com a sociedade sobre suas pautas de luta e dificuldade em conseguir o apoio popular 
para a sua causa. Por fim, dá-se a 
movimentos como “casos de polícia”, caracterizando tais ações como atos criminosos. Além dessas três 

ferramentas de convencimento da classe opressora são muito mais poderosas do que os que possuem o
movimentos sociais e organizações, incluindo aqui o Movimento Estudantil. Os meios de comunicação são um 
exemplo claro desde fato, quando 37,5% das concessões da mídia televisiva estão nas mãos do Partido 

DEM, partido representante da extrema direita concentradora de propriedades.
Mas por que há esse ataque aos Movimentos Sociais e algumas organizações? Para responder essa 

pergunta, é preciso perguntarmos primeiro: quem são os movimentos sociais? Por que eles existem? A 
uas últimas perguntas pode ser encontrada quando entendemos a sociedade atual 

vivendo na relação contraditória já citada de opressores-oprimidos. Há uma minoria da sociedade que exerce o 
domínio e a exploração à grande maioria. A partir da consciência da classe oprimida como tal, percebendo
então como classe explorada, surge a necessidade de se organizar para lutar por seus direitos, sua libertação 
de quem a oprime. Assim, os movimentos sociais são resultado de um processo de auto

ação em que há oprimidos e opressores. São organização que buscam lutar pelos Direitos Fundamentais, 
direito à terra, à educação, à igualdade de oportunidades e direito à vida. 

O ataque aos movimentos sociais surge justamente no momento em que a classe tra
organizada começa a reivindicar esses direitos, mostrando-se como grupos que ameaçam a hegemonia dos que 
se beneficiam da condição atual. A conquista dos direitos humanos só vem através de lutas. É importante ter 

existe para transformar a sociedade, mas sim para mantê
as coisas no lugar em que estão. Em outras palavras, as leis e o direito não mudarão a sociedade por si. Ao 
longo da história, todos os direitos fundamentais conquistados vieram através de lutas, nas revoluções, etc.. A 
criminalização dos movimentos sociais, portanto, encontra sua motivação por serem essas organizações 
detentora de um projeto alternativo para a sociedade. 

Dentro do Direito, existe uma teoria conhecida como 
José Carlos Garcia, desobediência civil é 

um “ato em princípio ilegal, público e não-violento praticado por 
uma pessoa ou grupo de pessoas, com o objetivo de provocar a 

governamental, ou prática social e/ou 
obter o apoio ativo da opinião pública para a sua causa”. Portanto, 
a desobediência civil é um instrumento que garante o 
aperfeiçoamento dos sistemas democráticos, sendo uma forma 
legitima de reação dos cidadãos quando os instrumentos de 

itos fundamentais não são mais eficazes. 
Mas o que isso tem haver com a criminalização dos movimentos sociais? É justamente a Desobediência 

Civil que dá legitimidade às ações dos movimentos sociais que a classe dominante tanto tenta enquadrar como 
iminosas. Como exemplo, pode-se citar as ocupações de terras feitas pelo MST. O principal argumento 

utilizado contra esses atos é de que as ocupações seriam uma agressão à propriedade privada, sendo este um 
crime previsto em lei. Contudo, o ato de ocupação de terras feito pelo MST não visa usurpar a propriedade 
alheia, mas pressionar o governo para que este cumpra o que diz o artigo 5°, inciso XXIII, que determina que “a 
propriedade atenderá a sua função social”. Assim, a atuação do MST não se caracteriza c
alvo específico do MST não é a propriedade privada, mas o latifúndio improdutivo, a propriedade rural 
especulativa, enfim, tipos de propriedades que não atendem a função social. Na realidade, o MST propõe um 

nal acerca da estrutura fundiária em vigor. 
A criminalização dos movimentos sociais ocorre principalmente de três formas. A primeira é o que se 

. Aqui, o objetivo é descaracterizar as ações e o pensamento político da 
se ridicularizar a organização e as pessoas que a compõe e por fim 

o. Isso leva à segunda forma de criminalização, que é a Restrição. Trata
dos movimentos posto que, depois de desacreditado e ridicularizado, os movimentos tem grande dificuldade 
de conseguir dialogar com a sociedade sobre suas pautas de luta e dificuldade em conseguir o apoio popular 

se a Criminalização propriamente dita, que é o tratamento das ações dos 
ovimentos como “casos de polícia”, caracterizando tais ações como atos criminosos. Além dessas três 
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ferramentas de convencimento da classe opressora são muito mais poderosas do que os que possuem os 
movimentos sociais e organizações, incluindo aqui o Movimento Estudantil. Os meios de comunicação são um 
exemplo claro desde fato, quando 37,5% das concessões da mídia televisiva estão nas mãos do Partido 

ma direita concentradora de propriedades. 
Mas por que há esse ataque aos Movimentos Sociais e algumas organizações? Para responder essa 

pergunta, é preciso perguntarmos primeiro: quem são os movimentos sociais? Por que eles existem? A 
uas últimas perguntas pode ser encontrada quando entendemos a sociedade atual 

oprimidos. Há uma minoria da sociedade que exerce o 
lasse oprimida como tal, percebendo-se 

então como classe explorada, surge a necessidade de se organizar para lutar por seus direitos, sua libertação 
de quem a oprime. Assim, os movimentos sociais são resultado de um processo de auto-reconhecimento numa 

ação em que há oprimidos e opressores. São organização que buscam lutar pelos Direitos Fundamentais, 

O ataque aos movimentos sociais surge justamente no momento em que a classe trabalhadora 
se como grupos que ameaçam a hegemonia dos que 

se beneficiam da condição atual. A conquista dos direitos humanos só vem através de lutas. É importante ter 
existe para transformar a sociedade, mas sim para mantê-la como está, manter 

as coisas no lugar em que estão. Em outras palavras, as leis e o direito não mudarão a sociedade por si. Ao 
através de lutas, nas revoluções, etc.. A 

criminalização dos movimentos sociais, portanto, encontra sua motivação por serem essas organizações 

Mas o que isso tem haver com a criminalização dos movimentos sociais? É justamente a Desobediência 
Civil que dá legitimidade às ações dos movimentos sociais que a classe dominante tanto tenta enquadrar como 

se citar as ocupações de terras feitas pelo MST. O principal argumento 
utilizado contra esses atos é de que as ocupações seriam uma agressão à propriedade privada, sendo este um 

de terras feito pelo MST não visa usurpar a propriedade 
alheia, mas pressionar o governo para que este cumpra o que diz o artigo 5°, inciso XXIII, que determina que “a 
propriedade atenderá a sua função social”. Assim, a atuação do MST não se caracteriza como crime. Ou seja, o 
alvo específico do MST não é a propriedade privada, mas o latifúndio improdutivo, a propriedade rural 
especulativa, enfim, tipos de propriedades que não atendem a função social. Na realidade, o MST propõe um 

A criminalização dos movimentos sociais ocorre principalmente de três formas. A primeira é o que se 
. Aqui, o objetivo é descaracterizar as ações e o pensamento político da 

se ridicularizar a organização e as pessoas que a compõe e por fim 
. Trata-se da restrição das ações 

arizado, os movimentos tem grande dificuldade 
de conseguir dialogar com a sociedade sobre suas pautas de luta e dificuldade em conseguir o apoio popular 

propriamente dita, que é o tratamento das ações dos 
ovimentos como “casos de polícia”, caracterizando tais ações como atos criminosos. Além dessas três 



 

 

 

formas, existem outras tácticas que são usadas, tais como: 
desaparecimento). 
Atual ofensiva contra os Movimentos Sociais

intensificação no processo de criminalização. Por que, justamente num 
momento de crise do modelo Capitalista, ocorre essa intensificação?

crise do modelo, sendo inclusive maior do que a Crise de 29. Historicamente, foi 
nos momentos de crise que ocorrem as revoluções e transformações sociais. 
Pois é na crise que o modelo se mostra frágil por evidenciar as suas 
contradições. A Crise de 29, por exemplo, resultou na Segunda Guerra, na 
adoção de governos fascistas e diversas revoluções sociais pelo mundo. 
Portanto, nesse momento de fragilidade do Capitalismo, os Movimentos Sociais 
mostram
da classe trabalhadora. O momento atual é favorável para o fortalecimento dos 
movimentos. A reação do Capital para este momento é criminalização para 
tentar minar a atuação e a ameaça que eles representam.
“Somente em situ
adversário ou, ao contrário, quando se sente enfraquecido e com capacidade de 

reação diminuída, uma força social se lança ao ataque frontal a outra. Por isso mesmo, 
buscar reduzir as possibilidade de reaçã
garantir as próprias energias para o ataque, pois se for dada aquela primeira hipótese, será 
necessário reduzir as forças do outro lado para diminuir
enfrentada for a segund
FIGUEIREDO, 2009)

 Este trecho em destaque é a explicação para a intensificação 
dos ataques visando à criminalização dos movimentos. Neste momento, 
o Capital encontra-se fragilizado pela cris
de desacreditar e desmoralizar as forças sociais adversárias, para que 
estas não consigam crescer, ou aumentar sua força.

É que podemos acompanhar desde o final de 2008 e início de 
2009. Em vários cantos do país vêem
intuito. Em especial, podemos destacar os recentes acontecimentos no 
estado do Rio Grande do Sul, onde a aliança entre os poderes Executivo 
e Judiciário, com respaldo do Legislativo, para defender os interesses 
das empresas transnacionais e o modelo capitalista, vem ganhando 
bastante destaque, principalmente contra o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra –
acusado de violação da Lei de Segurança Nacional. Esta lei foi criada 
durante a Ditadura Militar para evitar qualquer tipo de organização 
política. A Lei de Segurança Nacional criminaliza a pertinência a uma 
organização política, a ação dessa organização, a divulgação do seu ideário e ainda classifica tais organizações 
como terroristas. Em outras palavras, pertencer a uma organização política que tenha um ideal diferente do 
atual Estado de Direito, do Capitalismo, divulgar e discutir esse modelo e lutar por direitos é crime, cuja pena é 
a prisão que varia de 1 a 15 anos. O que leva ao questionament
que impedir as manifestações e demandas sociais constitui a própria negação da democracia. Foi com base 
nessa Lei que o Ministério Público gaúcho chegou a pedir a dissolução do MST e a decretação da sua 
ilegalidade, em 2008. Outra frente de ataque foi o fechamento das Escolas Itinerantes do Movimento, sob a 
acusação de “doutrinar ideologicamente” as crianças que frequentam essas escolas, utilizando materiais 

formas, existem outras tácticas que são usadas, tais como: Cooptação; Infiltração

ntos Sociais 
Atualmente vemos um crescente ataque aos movimentos sociais, uma 

intensificação no processo de criminalização. Por que, justamente num 
momento de crise do modelo Capitalista, ocorre essa intensificação?

A crise atual está sendo apontado por muitos estudiosos como a maior 
crise do modelo, sendo inclusive maior do que a Crise de 29. Historicamente, foi 
nos momentos de crise que ocorrem as revoluções e transformações sociais. 
Pois é na crise que o modelo se mostra frágil por evidenciar as suas 

tradições. A Crise de 29, por exemplo, resultou na Segunda Guerra, na 
adoção de governos fascistas e diversas revoluções sociais pelo mundo. 
Portanto, nesse momento de fragilidade do Capitalismo, os Movimentos Sociais 
mostram-se como uma ameaça ainda maior para a manutenção da exploração 
da classe trabalhadora. O momento atual é favorável para o fortalecimento dos 
movimentos. A reação do Capital para este momento é criminalização para 
tentar minar a atuação e a ameaça que eles representam.
“Somente em situações em que se sente ameaçada pelo crescimento do 
adversário ou, ao contrário, quando se sente enfraquecido e com capacidade de 

reação diminuída, uma força social se lança ao ataque frontal a outra. Por isso mesmo, 
buscar reduzir as possibilidade de reação do oponente constitui necessidade tão vital quanto 
garantir as próprias energias para o ataque, pois se for dada aquela primeira hipótese, será 
necessário reduzir as forças do outro lado para diminuir-lhe o ímpeto; e se a hipótese 
enfrentada for a segunda, necessário será mantê-lo na dificuldade de resistir”.
FIGUEIREDO, 2009) 

Este trecho em destaque é a explicação para a intensificação 
dos ataques visando à criminalização dos movimentos. Neste momento, 

se fragilizado pela crise e, portanto, adota a postura 
de desacreditar e desmoralizar as forças sociais adversárias, para que 
estas não consigam crescer, ou aumentar sua força. 

É que podemos acompanhar desde o final de 2008 e início de 
2009. Em vários cantos do país vêem-se episódios ocorridos com esse 
intuito. Em especial, podemos destacar os recentes acontecimentos no 
estado do Rio Grande do Sul, onde a aliança entre os poderes Executivo 
e Judiciário, com respaldo do Legislativo, para defender os interesses 

ionais e o modelo capitalista, vem ganhando 
bastante destaque, principalmente contra o Movimento dos 

– o MST. Neste Estado, o MST é 
acusado de violação da Lei de Segurança Nacional. Esta lei foi criada 

tar para evitar qualquer tipo de organização 
política. A Lei de Segurança Nacional criminaliza a pertinência a uma 
organização política, a ação dessa organização, a divulgação do seu ideário e ainda classifica tais organizações 

palavras, pertencer a uma organização política que tenha um ideal diferente do 
atual Estado de Direito, do Capitalismo, divulgar e discutir esse modelo e lutar por direitos é crime, cuja pena é 
a prisão que varia de 1 a 15 anos. O que leva ao questionamento de que democracia vivemos, na medida em 
que impedir as manifestações e demandas sociais constitui a própria negação da democracia. Foi com base 
nessa Lei que o Ministério Público gaúcho chegou a pedir a dissolução do MST e a decretação da sua 

, em 2008. Outra frente de ataque foi o fechamento das Escolas Itinerantes do Movimento, sob a 
acusação de “doutrinar ideologicamente” as crianças que frequentam essas escolas, utilizando materiais 
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Infiltração; e Eliminação (cárcere, 

Atualmente vemos um crescente ataque aos movimentos sociais, uma 
intensificação no processo de criminalização. Por que, justamente num 
momento de crise do modelo Capitalista, ocorre essa intensificação? 

itos estudiosos como a maior 
crise do modelo, sendo inclusive maior do que a Crise de 29. Historicamente, foi 
nos momentos de crise que ocorrem as revoluções e transformações sociais. 
Pois é na crise que o modelo se mostra frágil por evidenciar as suas 

tradições. A Crise de 29, por exemplo, resultou na Segunda Guerra, na 
adoção de governos fascistas e diversas revoluções sociais pelo mundo. 
Portanto, nesse momento de fragilidade do Capitalismo, os Movimentos Sociais 

para a manutenção da exploração 
da classe trabalhadora. O momento atual é favorável para o fortalecimento dos 
movimentos. A reação do Capital para este momento é criminalização para 
tentar minar a atuação e a ameaça que eles representam. 

ações em que se sente ameaçada pelo crescimento do 
adversário ou, ao contrário, quando se sente enfraquecido e com capacidade de 

reação diminuída, uma força social se lança ao ataque frontal a outra. Por isso mesmo, 
o do oponente constitui necessidade tão vital quanto 

garantir as próprias energias para o ataque, pois se for dada aquela primeira hipótese, será 
lhe o ímpeto; e se a hipótese 

lo na dificuldade de resistir”.(FILHO e 

organização política, a ação dessa organização, a divulgação do seu ideário e ainda classifica tais organizações 
palavras, pertencer a uma organização política que tenha um ideal diferente do 

atual Estado de Direito, do Capitalismo, divulgar e discutir esse modelo e lutar por direitos é crime, cuja pena é 
o de que democracia vivemos, na medida em 

que impedir as manifestações e demandas sociais constitui a própria negação da democracia. Foi com base 
nessa Lei que o Ministério Público gaúcho chegou a pedir a dissolução do MST e a decretação da sua 

, em 2008. Outra frente de ataque foi o fechamento das Escolas Itinerantes do Movimento, sob a 
acusação de “doutrinar ideologicamente” as crianças que frequentam essas escolas, utilizando materiais 



 

 

 

“deseducativos” de pensadores como Florestan Fernandes e P
Outro exemplo claro de criminalização foram as declarações do presidente do Supremo Tribunal 

Federal, Gilmar Mendes, condenando as “invasões” de terras promovidas pelo MST em São Paulo e em 
Pernambuco, declarando que o movimento utilizava dinh
cumpriu o papel de porta-voz do pensamento da classe dominante, tendo respaldo do cargo de prestígio que 
ocupa. 
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voz do pensamento da classe dominante, tendo respaldo do cargo de prestígio que 

Além desses episódios, vale destacar alguns outros como o 
confronto ocorrido em Pernambuco, o ato realizado pelas mulheres da 
Via Campesina no porto da Aracruz, no Espírito Santo, ou mais 
recentemente o confronto envolvendo integrantes do MST e jagunços 
da fazendo do Banqueiro Daniel Dantas, no Pará. Em todas essas 
ocasiões, a imprensa foi o veículo para propagandear falas e idéias que 
criminalizem os movimentos. A burguesia se apropriou desses fatos, 
utilizando da grande mídia que está sob o seu controle, para 
descaracterizar e ridicularizar a ações e os militantes dos movimentos.
Para fomentar as discussões: A Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
divulgou, no dia 28/04/2009, o relatório “Conflitos no Campo 2008”. 
Nesse relatório estão todos os dados referentes aos conflitos ocorridos 
no campo, mostrando a geografia da violência, as mortes, despejos,
prisões, as populações e movimentos envolvidos nos conflitos, as ações 
dos poderes públicos (principalmente o Judiciário e o Executivo), entre 
outras informações. As tabelas com os dados e outras informações 
podem ser encontradas no site da CPT: www.cptnac.com.br
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O Núcleo de Trabalho Permanente de Movimentos Sociais Populares é uma instância da FEAB que se 
dedica a estudar e elaborar materiais teóricos sobre a bandeira de Movimentos Sociais da federação, além de 
acumular e instigar o debate nas outras escolas do país. O NTP tenta focar seus estudos na compreensão da  
organização e atuação dos movimentos, bem como suas pautas de lutas e mais recentemente nos ataques que 
os mesmo vem sofrendo por parte da mídia a serviço da burguesia. 

Também se é discutido sobre a importância da interação entre estudantes com os movimentos sociais, 
sendo este muito importante por serem a representação popular e assim defenderem e lutarem pelos 
interesses da classe trabalhadora. Através desta relação os estudantes compreendem quais são as propostas 
populares em contraponto ao modelo econômico/social/ambiental vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
4.7. AGROECOLOGIA 

A agroecologia entre o movimento social e a domesticação pelo mercado 

 
Enviado por Rodrigo Dugulin de Castro 

 
Jalcione Almeida Agrônomo, Doutor em Sociologia, Professor e 

Pesquisador do Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Rural (PGDR) e da 

Faculdade de Agronomia, ambos da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

 
Breve introdução problematizadora 
A agroecologia surgiu como uma promessa de renovação do político, dos sistemas técnicos e como 

fonte de mudanças socioculturais. Passados alguns anos, o que ocorre com ela? Pode a agroecologia responder 
às crises social, econômica e ambiental simplesmente implementando alternativas de substituição ou de 
adaptação aos padrões técnico-produtivos convencionais que mostram seus limites e dão sinais de 
esgotamento? Deve se contentar em propor diferentes modos de inserção das atividades agrícolas e rurais 
familiares no tecido econômico e social local? Ou não se poderia, da agroecologia, esperar outra coisa em vista 
das idéias que defende e dos desejos e aspirações dos agentes sociais que a sustentam? 

Este texto pretende responder, ainda que parcialmente, a essas questões, a partir da análise de 
experiências recentes no Rio Grande do Sul (de ONGs, de organismos governamentais e suas tentativas de 
implementação de políticas públicas) e da reflexão acadêmica de alguns anos sobre o tema, refletindo sobre a 
capacidade da agroecologia de provocar um agir conflitual10, estimulando outras formas de agricultura, de 

                                                           

10
 A ação é o centro de criação de sentido. Não se pode, portanto, encontrar sentido fora da ação. Nessa perspectiva, ela surge como 

irredutível: decorre de uma emergência primária e radical, e sua materialidade encontra-se no sentido, este sendo impensável antes da 
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convívio social e de desenvolvimento que promovam o abandono das tradicionais formas de reclusão 
identitária ou de adequação ao mercado assumidas pela maioria das atuais manifestações de contestação na 
agricultura e na sociedade. 

Mais do que uma simples descrição das lutas e das reações sociais, o principal objetivo ao se investigar 
esse tema é o de refletir sobre as modificações que tais manifestações de contestação e protesto engendram 
nas posições sociais, nas propriedades e nos atributos dos grupos e agentes em conflito e, em última análise, 
no espaço social. Em suma, este trabalho é uma tentativa de evidenciar os efeitos sociológicos das ações e 
lutas sociais em questão. 

Os agentes e grupos sociais que questionam, em diferentes níveis, o padrão de desenvolvimento 
agrícola e rural implementado a partir dos ideários da Revolução Verde começaram a se constituir na metade 
da década de 70. A luta pela terra, a resistência que opõe os pequenos agricultores familiares à construção de 
barragens hidrelétricas que os ameaçam de expropriação, as tentativas de implantação de novos 
assentamentos rurais em áreas conquistadas através da luta pela reforma agrária, as críticas e reivindicações 
concernentes às políticas agrícolas do Estado, a experimentação mais ou menos sistemática e 
organizada de “novas” tecnologias mais adaptadas às necessidades e à situação da pequena agricultura de 
caráter familiar, as reivindicações de maior cuidado com os recursos naturais não renováveis, enfim, a luta 
ecologista e ambientalista são algumas das orientações que embasam e ainda guiam o atual movimento de 
contestação (Almeida, 1989, 1995, 1998; Almeida; Navarro, 1997). E é no interior desse grande movimento de 
contestação que subexistem e buscam se afirmar os agentes sociais e as ações coletivas que são objeto deste 
estudo.  

A proposição agroecológica surgiu (e ainda se apresenta) como aspiração geral a uma outra forma de 
desenvolvimento11. Ela se tem apoiado no uso potencial da diversidade social e dos sistemas agrícolas, 
especialmente daqueles que os agentes reconhecem como estando o mais próximo dos “modelos” camponês e 
indígena. Aqueles que idealizam esse tipo de agricultura têm razões para pensar que, em se aliando a um 
projeto de desenvolvimento local, descentralizado, que privilegie a diversidade em cada meio, estão 
exprimindo novas aspirações, novas formas de sociabilidade, uma vontade em promover outros modos de 
desenvolvimento econômico e social, que seriam mais “controláveis” e aceitos porque são espacialmente 
circunscritos, cultural e tecnicamente fundados na “experiência do tempo”. 

Ao mesmo tempo em que surgem e tentam afirmar novas noções, as ações e os agentes 
agroecológicos visam colocar em prática um novo tipo de movimento coletivo, que tenta fugir das formas mais 
ou menos reclusas que assume a maioria das manifestações de contestação da dominação social como um 
todo. Mas tal deslocamento de objetivos, mesmo que ainda de ordem estratégica12 e em estado embrionário, 
não poderia dar-se sem grandes riscos. Uma vez mais, a atual condição de marginalização e exclusão de certos 
grupos sociais e a necessidade urgente de se obterem “resultados imediatos” no plano da reprodução social 

                                                                                                                                                                                                       

ação. Toda ação produz, por conseguinte, um sentido, e este será novo, sobrepondo o antigo, quando decorrente de um agir conflitual. 
Nele, o agente reconhece-se como (co)autor ou produtor de  orientações, situando-se no centro de uma trama de relações sociais que 
somente ganha sentido com a ação (Almeida, 1999). 
11

 Não será feita aqui uma descrição exaustiva dos princípios e das idéias agroecológicas. Para tanto, ver Almeida (1995, 1998); 
Assessoria e Serviços em Projetos de Agricultura Alternativa (AS-PTA) (ASSESSORIA...,1990); Altieri (1987, 1988), dentre outros autores. 
12

 Tem-se aqui como referência o que propõe, nestes termos, AS-PTA, ONG com sede no Rio de Janeiro que tenta articular uma rede 
brasileira de ONGs preocupadas com o tema da agroecologia e do desenvolvimento sustentável. No sul do Brasil, a Rede Tecnologias 
Alternativas/Sul (Rede TA/Sul) representa essa articulação, composta por 11 ONGs, dentre as quais o Centro de Tecnologias Alternativas 
Populares (Cetap), em Passo Fundo-RS, o Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA), em São Lourenço do Sul-RS, o Centro 
Ecológico, em Ipê-RS, a Assesoar, em Francisco Beltrão, a Rureco, ambas no Paraná, o Projeto Vianei e a Apaco, em Santa Catarina. 
Recentemente, outra articulação começa a se concretizar na forma da Rede Ecovida, envolvendo algumas dessas ONGs nos estados do 
sul do Brasil. Rio de Janeiro que tenta articular uma rede brasileira de ONGs preocupadas com o tema da agroecologia e do 
desenvolvimento sustentável. No sul do Brasil, a Rede Tecnologias Alternativas/Sul (Rede TA/Sul) representa essa articulação, composta 
por 11 ONGs, dentre as quais o Centro de Tecnologias Alternativas Populares (Cetap), em Passo Fundo-RS, o Centro de Apoio ao 
Pequeno Agricultor (CAPA), em São Lourenço do Sul-RS, o Centro Ecológico, em Ipê-RS, a Assesoar, em Francisco Beltrão, a Rureco, 
ambas no Paraná, o Projeto Vianei e a Apaco, em Santa Catarina. Recentemente, outra articulação começa a se concretizar na forma da 
Rede Ecovida, envolvendo algumas dessas ONGs nos estados do sul do Brasil. 
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constituem fatores que jogam contra a capacidade de contestação dessas novas idéias, pelo menos no curto e 
médio prazos. É por isso que essas formas de protesto, muitas vezes, são tendentes a se aproximar das esferas 
e dos padrões (normas) institucionais, assumindo um caráter ora de defesa identitária, ora de reintegração 
econômica no interior do mercado. Isso tem provocado o enfraquecimento de sua força contestadora e de 
grande parte de suas aspirações e utopias. 

A grande heterogeneidade que ainda caracteriza a perspectiva agroecológica, particularmente em 
relação ao seu padrão tecnológico e a suas formas sociais, tem-se constituído, por um lado, numa barreira ao 
avanço dessas idéias; por outro lado, esse parece ser, paradoxalmente, o grande diferencial emulador do 
debate sobre os problemas da agricultura e da questão agrária no Brasil, ressaltando-se, muitas vezes, a sua 
contribuição para o tema/debate da agricultura familiar e da diversidade de formas de desenvolvimento. 

Muitas das iniciativas recentes de grupos e organizações sociais, tanto no âmbito governamental 
(particularmente no caso do Rio Grande do Sul há cerca de quatro anos) como no não-governamental 
(experiências de ONGs, associações de agricultores, sindicatos, dentre outros), têm-se concentrado na busca 
ou na recuperação de alternativas tecnológicas aos sistemas produtivos “convencionais”, tidos como 
esgotados, pois são considerados “poluentes”, antieconômicos e incapazes de promover a autonomia dos 
agricultores familiares envolvidos. 

A divulgação/generalização da proposição agroecológica parece, no entanto, encontrar alguma 
dificuldade. Suas aparentes virtudes teóricas e morais não foram ainda suficientes para alçá-la a um lugar de 
maior consideração e destaque no interior da agricultura e da sociedade brasileiras. A “crise” que balançou as 
estruturas do padrão de agricultura “convencional”4 parece não ter sido suficientemente forte para dar a essa 
posição um espaço e um impacto realmente importante e geral. 

Nessa perspectiva, a agroecologia depara-se com as seguintes questões: como considerar/elevar a 
diversidade para além do protesto puro e simples?; como adaptá-la às ações de desenvolvimento que se 
dirigem tanto a uma clientela heterogênea quanto aos seus determinantes sociais, suas aptidões e meios 
materiais?; essas dificuldades não estariam ligadas a uma certa tendência ao isolamento, à prioridade dada a 
certas necessidades de camadas sociais que ainda não conseguiram despertar a atenção e o interesse do poder 
político instituído? É no quadro delimitado por essas interrogações maiores que a reflexão será desenvolvida. 

Resposta à crise ou movimento social? Protesto ou projeto social? Alternativa de mercado ou agir 
conflitual? 

Constata-se, entretanto, que, apesar de suas debilidades, a proposição agroecológica, reforçando a 
diversidade da base social e produtiva dos “modelos” que se implantam, já impôs, em certos contextos sociais, 
limites ao desenvolvimento que pregam o Estado e as classes dirigentes, estes influenciados que são por 
grandes interesses privados, econômicos e políticos mundiais. Sua influência vai também na direção do 
encorajamento de modos de desenvolvimento agrícola e rural pouco hierarquizados, que escapem da forte 
influência estatal 
e de seus organismos sobre o “social”. Pelo menos, a proposição agroecológica é capaz de servir eficazmente 
como instrumento de resistência e de reprodução de grupos sociais no respeito de sua diversidade. 

Pode-se, portanto, neste momento, retomar o questionamento anunciado no início deste ensaio: tem 
a agroecologia o papel de responder à crise (ou resistir a ela), simplesmente implementando alternativas de 
substituição ou de adaptação aos padrões técnico-produtivos que mostram seus limites e dão sinais de 
esgotamento? Deve-se contentar em propor diferentes modos de inserção das explorações familiares no 
tecido econômico e social local? Ou não se poderia dela esperar outra coisa em vista das idéias que defende e 
dos desejos e aspirações de seus agentes? Formulando-se a questão de outra maneira, poder-se-ia perguntar: 
a agroecologia é uma nova ciência, uma nova proposta (política) de desenvolvimento agrícola e rural, um novo 
movimento social ou uma alternativa técnico-produtiva de superação dos gargalos tecnológicos da agricultura 
“convencional”? 

A agroecologia (e por extensão, em um certo sentido, o que até alguns anos atrás se chamou de 
agricultura “alternativa”) não constitui ainda o que se poderia chamar um movimento social stricto sensu, ou 
seja, uma ação social organizada contra o poder de adversários que têm as rédeas do modo de 
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desenvolvimento agrícola. A luta agroecológica poderá provocar uma autêntica e profunda transformação no 
campo13 político (ela propõe, desde já, concretamente, uma mutação no domínio técnico-produtivo e nas 
práticas agrícolas através de princípios que se ligam a um pretenso “paradigma ecológico”), desde que saiba 
“costurar” as alianças capazes de provocar uma ampliação de seu poder de luta. Essas lutas deverão 
encaminhar-se na direção da convergência (e da complementaridade) com outras formas de combate e de 
movimentos sociais, a fim de fazer dessa ação a precursora por excelência de um movimento social mais amplo 
e dirigido contra a tecnocracia que dita as necessidades de uma população a qual domina. Por enquanto, a 
agroecologia é a expressão de iniciativas de grupos ou agentes sociais mais ou menos isolados, ainda pouco 
orgânicos, com resultados técnicos e sociais em diferentes amplitudes, agentes estes que poderão vir a 
integrar um movimento social, mas que, atualmente, não constituem e não representam um movimento 
social.14 

Em suma, se as proposições agroecológicas quiserem abrir a via para um movimento social, devem 
transcender a lógica contestadora dominante que visa exercer uma pressão puramente institucional e 
isolada.15 Para isso, a agroecologia poderá utilizar a ecologia e sua problemática de uma maneira transversal, 
dentro de contextos, como diz Guattari (1989), “de desintegração, de multiplicação de antagonismos e de 
processos de singularização”. Assim, a contestação cultural ou puramente econômica poderá transformar-se 
em um movimento de ação propriamente sociopolítica. Esse objetivo parece ainda não ter sido atingido.  

Os acontecimentos mais recentes (1999-02) no Estado do Rio Grande do Sul, estimulados pela vontade 
política do Governo de transformar a agroecologia em política pública e eixo condutor da agricultura gaúcha, 
foram, no entanto, freqüentemente desviados para um debate ideológico que parece ter criado mais inimigos 
e opositores à agroecologia do que aliados, ainda que tenha reforçado as posições políticas e técnicas no cerne 
dirigente do Governo gaúcho.16 Mesmo reconhecendo a grande visibilidade que a agroecologia ganhou no sul 
do Brasil, particularmente no Rio Grande do Sul, pode-se ainda questionar a sua penetração nos diferentes 
níveis da sociedade, particularmente no campo científico e nos espaços sociais agrários mais amplos. 

A dificuldade de afirmação das idéias agroecológicas, que ainda carecem de experimentação em 
“grande escala”, com melhor e maior sistematização e análise dos resultados, é também devida à grande 
resistência que os agentes, representantes ou defensores das tecnologias “modernas” ou “convencionais”, 
impõem aos seus oponentes no campo científico. A crise tão propalada do paradigma científico “moderno” 
ainda não atingiu níveis que pudessem quebrar a sua “monoliticidade” e, portanto, as posições divergentes são 
vistas como menos importantes, por vezes até mesmo inadequadas cientificamente (Coelho, 2002; Almeida, 
1998, 1999). A verdade única do paradigma dominante, portanto, ainda prevalece. 

O campo científico tem, costumeiramente, incidido em um ponto de crítica, aquele da falta de 
cientificidade ou de legitimidade científica da agroecologia, tendendo a desqualificar as iniciativas e as 
proposições agroecológicas, impingindo-lhes o rótulo de “tecnologias retrógradas” e/ou “anticient íficas”. 
Concordando, ou não, com essa crítica, pode-se imaginar que a dimensão de “novidade” 17 dessa proposição 

                                                           

13
 Campo, aqui, é entendido na sua concepção bourdiniana, um espaço de lutas, um campo de 

relações objetivas entre indivíduos ou instituições que competem por um mesmo objeto. 
A agroecologia entre o movimento social e a domesticação pelo mercado 
14

 Em artigo recente, Brandenburg (2002) trata da agroecologia como um movimento no Brasil, definindo-o como “um 
contramovimento ao domínio da lógica industrial de produção”. Para um histórico do “movimento alternativo” na agricultura brasileira, 
ver Almeida (1999) e Brandenburg (1999, 2002), dentre outros. 
15

 Entretanto não se pode fazer uma total abstração disso, visto que um movimento social é feito também de pressões políticas 
institucionais.  
16

 Destaca-se também, nesse período, uma tendência bem visível de normatização da agroecologia, tentando definir os contornos 
dessa nova prática (ou ciência?) agrícola. Essa iniciativa trouxe alguns problemas quando foi confundida, por vezes, com a tentativa de 
implantação de um novo pacote tecnológico, “um negativo do pacote tecnológico da Revolução Verde”, como afirmam alguns técnicos, 
além do que se mostrou difícil de se efetivar devido às várias compreensões/definições sobre a agroecologia, até mesmo no interior dos 
organismos públicos oficiais. 
17

 Conforme a noção consagrada por Morin (1977). O novo, na maioria das experiências agroecológicas no sul do Brasil, reside muito 
mais na forma de trabalho, que valoriza os processos de conhecimento estabelecidos entre os agricultores, no caráter educativo da 
relação técnico-agricultor e na valorização do “saber camponês ou indígena”. Portanto, se o novo existe, ele está mais relacionado à 
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— paradigmática talvez — será função da capacidade que mostrarão as lutas agroecológicas para escapar não 
somente da lógica de ação puramente contestadora, mas também da institucionalização, do enclausuramento 
no interior de espaços morais e socioculturais específicos e, ainda, mostrar uma capacidade renovada para 
abrir novas vias de afirmação no domínio das maneiras de produzir e de viver. Essa proposta, enquanto projeto 
político, passa, necessariamente, por sua afirmação como “nova ciência”, a qual, desde já, se propõe. É, 
portanto, também no espaço social configurado pelo campo científico que essas proposições se devem afirmar. 
Para isso, devem disputar “objetos científicos” (Almeida, 1998), buscando legitimidade científica capaz de 
subsidiar/sustentar a luta no campo político e social mais amplo, incorporando (e fazendo incorporar) 
conceitos, valores e técnicas capazes de serem compartilhados por determinada comunidade científica e 
utilizados para definir problemas e soluções. Não é, pois, simplesmente negando a “velha ciência” e 
recusando-se ao jogo político no campo científico que a agroecologia chegará a se afirmar/generalizar.18 

 
___________________________________________________________________________________________ 

4.8. CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
O que é Ciência? O que é Tecnologia? 

 
“Há um tempão que não tem pão”  

Luiz do Verdejar 
Núcleo de Trabalho Permanente em Ciência e Tecnologia 

Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

Campos dos Goytacazes – RJ 
Segundo o Dicionário Aurélio: 
Ciência – sf. 1. Conjunto metódico de conhecimentos obtidos mediante a observação e a experiência. 2. Saber 
e habilidade que se adquire para o bom desempenho de certas atividades.3.Informação, conhecimento; 
notícia. 
Tecnologia – s f.1. Conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um 
determinado ramo de atividade. 
Oras, baseados nestes conceitos, será papel da FEAB discutir sobre o conjunto metódico de conhecimentos e 
suas aplicação em um determinado ramo de atividade (no nosso caso, ciência agrárias)???  
 Se pensarmos desta maneira teríamos espaços de discussão extremamente “quadrados” e seguindo o 
que se chama de “rigor científico”. Algo como discutirmos a importância das diversas repetições de maneira a 
avaliar melhor as expressões genotípicas. Complicou bastante agora não acham? 
Mas nesta vida, tudo é relativo... 
 A FEAB não é uma instituição científica, apesar de ser composta por estudantes que compõe os meios 
acadêmicos e estão inseridos na principal instituição social brasileira produtora de conhecimento: A 
Universidade. 
Voltando ao Aurélio... 
Universidade- sf.1. Universalidade. 2. Conjunto de faculdades ou escolas para a especialização profissional e 
científica.  
Então qual é o papel da FEAB e o seu vinculo com a Ciência e Tecnologia? 
 A FEAB é uma entidade estudantil que representa o conjunto dos estudantes de Agronomia , dentro do 
espaço territorial brasileiro, estudantes estes que estão inseridos na Universidade e nela “recebem” o 

                                                                                                                                                                                                       

forma — e à maneira (política) de sua vinculação — do que ao conteúdo técnico das proposições (Schmitt et al., 1997; 
Abramovay;Miranda, 1996, 1997). 
 
18

 Ao invés de uma “aliança agroecológica” para enfrentar a luta no campo científico, nota-se, hoje, no sul do Brasil, um acirramento 
entre alguns pesquisadores favoráveis à agroecologia 
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conhecimento necessário para a especialização profissional e científica , conhecimento este obtido mediante a 
observação e a experiência com aplicações práticas e teóricas a determinados ramos.  
Fácil? Nem tanto assim...  
 A FEAB, nada mais é do que movimento estudantil, e como a própria palavra diz... movimento... é uma 
entidade que nunca esta parada e por isso possui uma dinâmica e acúmulos que foram moldados e adquiridos 
ao longo de 52 anos de luta e 37 anos de organização estudantil. Não estamos apenas limitados aos espaços 
representativos, nossa dinâmica e o amadurecimento das lutas fazem que esta seja uma entidade que tenta 
representar e propor, ou seja, estudantes organizados que propõe melhorias na universidade e, mais além dos 
muros acadêmicos, a Transformação da Sociedade. 
 A bandeira de Ciência e Tecnologia tem o caráter de uma ferramenta de luta de uma entidade que 
propõe a transformação da sociedade; e a principal trincheira desta bandeira esta justamente no lugar onde se 
encontra o nosso publico, a Universidade.  
Porque a Universidade é a principal trincheira?  
 Historicamente, a Universidade brasileira e no mundo como um todo, tem um papel nas sociedades de 
formar o corpo intelectual das mesmas. Para formar esses futuros “intelectuais” a Universidade necessita ser 
também um espaço para produção de conhecimento, pois senão, seria meramente um espaço de reprodução 
de ciência oriunda de outros lugares e os ditos intelectuais seriam como “papagaios” e não criadores de 
soluções para as sociedades que estão inseridas. Como nem tudo são rosas, a Universidade brasileira, em sua 
grande maioria, é meramente uma reprodutora e tradutora do conhecimento que vem dos chamados “centros 
de ciência” ( Europa e Estados Unidos) e são pouquíssimas Universidades hoje que conseguem criar e formular 
soluções práticas para os problemas sociais brasileiros. Exemplo claro disso foi a adoção praticamente cega de 
todas as faculdades de Agronomia dos métodos da Revolução Verde, nossas faculdades atuaram como 
reprodutoras de um conhecimento que veio de fora e não houve bom senso de debater e questionar tais 
conhecimentos – Sobre esse assunto debateremos mais a frente. E as poucas Universidades que conseguem 
produzir e formular, consideradas os centros de excelência nacionais, estão sendo parasitadas por empresas de 
capital privado nacional e internacional para que produzam conhecimentos que atendam aos seus lucros – 
inclusive este é o tema da campanha da FEAB deste ano. 
 Seguindo nossa discussão, a FEAB ao longo dos anos de luta acumulou que a Universidade brasileira 
deveria romper com este papel medíocre que vem exercendo na sociedade brasileira, seja importando e 
reproduzindo conhecimento não adaptado as nossas realidades, seja produzindo conhecimento para atender a 
demanda de alguns poucos empresários. Não existe neutralidade quando falamos de ciência, a partir do 
momento que se propõe a produzir um conhecimento este terá a finalidade de atender o interesse de um 
grupo de pessoas ou do conjunto de toda a sociedade. Somos “iludidos” dentro dos muros universitários a 
acreditar que tecnologias que se chocam podem conviver em paz, como exemplo temos ouvido nos meios 
acadêmicos e políticos que campos opostos da agricultura podem conviver lado a lado , ou seja, um agricultor 
agroecológico pode produzir alimentos saudáveis mesmo cercado de monoculturas que despejam toneladas de 
agrotóxicos. Oras meus amigos, isto é história para boi dormir, são argumentos como essa que visam evitar os 
enfrentamentos ideológicos no meio acadêmico e acabamos forçados a acreditar que a universidade deve ser 
“neutra”. Já dizia Rousseau: “Nas relações entre os fortes e os fracos, a liberdade oprime” 
 A FEAB é pioneira nas críticas aos métodos e aos “ganhos” que a chamada “Revolução Verde” vem 
produzindo no campo brasileiro deste os anos 70. Desde antes da liberação dos primeiros plantios de 
transgênicos no Brasil, a FEAB vem realizando debates e criticando a real intenção que se tem com a liberação 
destes produtos. Nós como entidade também estamos acumulando no debate sobre Agrocombustíveis. A 
agricultura industrial moderna, hoje convertida em epítome pela biotecnologia, se baseia em uma premissa 
filosófica que é fundamentalmente errônea e que necessita ser exposta e criticada, para que dê lugar a uma 
agricultura verdadeiramente sustentável. Isto é particularmente relevante no caso da biotecnologia, onde a 
aliança da ciência reducionista com a indústria multinacional monopolizadora levou a agricultura para um 
caminho equivocado. A biotecnologia percebe os problemas agrícolas como deficiências genéticas dos 
organismos e trata a natureza como uma mercadoria e, além disso, torna os agricultores mais dependentes de 



39 
 

 

 

um setor dos agronegócios que concentra cada vez mais seu poder sobre o sistema agroalimentar. A 
biotecnologia promove soluções baseadas no uso de genes individuais para os problemas derivados de 
sistemas de monocultura ecologicamente instáveis, desenhados sobre modelos industriais de eficiência. Tal 
enfoque unilateral e reducionista já provou que não é ecologicamente sólido no caso dos pesticidas, enfoque 
que também adotou um modelo semelhante usando o paradigma “uma praga – um químico”, comparável à 
proposta “uma praga – um gene” promovida pela biotecnologia (Pimentel et al, 1992). É irônico o fato de que 
os mesmos interesses econômicos que promoveram a primeira onda de agricultura baseada em agroquímicos 
estão agora comemorando e promovendo a emergência da biotecnologia como a mais recente varinha mágica. 
A biotecnologia, dizem, revolucionará a agricultura com produtos baseados nos métodos próprios da natureza, 
conseguindo uma agricultura mais amigável com o ambiente e mais lucrativa para os agricultores, assim como 
mais saudável e nutritiva para os consumidores (Hobbelink, 1991). 
 Não ficando apenas no campo das críticas, também propomos tecnologias alternativas que visam 
resolver os problemas da agricultura familiar brasileira, somos nós como entidade, umas das primeiras a 
defender a Agroecologia, desde os tempos que esta ainda era conhecida como Agricultura Alternativa nos anos 
70 e 80. A Agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos atuais 
modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de 
agriculturas sustentáveis (Caporal e Costabeber). Partindo, especialmente, de escritos de Miguel Altieri, 
observa-se que a Agroecologia constitui um enfoque teórico e metodológico que, lançando mão de diversas 
disciplinas científicas, pretende estudar a atividade agrária sob uma perspectiva ecológica [8]. Sendo assim, a 
Agroecologia, a partir de um enfoque sistêmico, adota o agroecossistema [9] como unidade de análise, tendo 
como propósito, em última instância, proporcionar as bases científicas (princípios, conceitos e metodologias) 
para apoiar o processo de transição do atual modelo de agricultura convencional para estilos de agriculturas 
sustentáveis. Então, mais do que uma disciplina específica, a Agroecologia se constitui num campo de 
conhecimento que reúne várias “reflexões teóricas e avanços científicos, oriundos de distintas disciplinas” que 
têm contribuído para conformar o seu atual corpus teórico e metodológico (Guzmán Casado et al., 2000: 81). 
Por outro lado, como nos ensina Gliessman (2000), o enfoque agroecológico pode ser definido como “a 
aplicação dos princípios e conceitos da Ecologia no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis”, num 
horizonte temporal, partindo do conhecimento local que, integrando ao conhecimento científico, dará lugar à 
construção e expansão de novos saberes socioambientais, alimentando assim, permanentemente, o processo 
de transição agroecológica. E estas discussões muitas vezes envolvem mais do que somente a bandeira de 
Ciência e Tecnologia, senão quase todas as outras bandeiras de luta da FEAB 
 A Universidade é a nossa trincheira porque ainda falta muito, mas muito mesmo para conseguirmos 
pautar a fundo todos estes temas dentro da mesma. Ao mesmo tempo em que tentamos transformar a 
sociedade, existem muitos outros que desejam mantê-la, e estes também estão inseridos nos meios 
acadêmicos e dominam os espaços acadêmicos de maneira que estes formem quadros intelectuais que 
atendam ao funcionamento deste modelo falido de sociedade. 
 A luta companheiros, esta só começando, e muitas vezes ela começa dentro da nossa sala de aula, pois 
é ali que podemos gerar a reflexão junto aos outros companheiros de sala, é ali que podemos nos fortalecer e 
acumular para assim propor e apontar os caminhos da transformação social. Levem o estudo a sério, pois 
deslegitimar a disputa acadêmica implica abandonar a luta ideológica na universidade. A produção do 
conhecimento é razão estratégica pela qual aqueles que desejam manter a sociedade desse jeito pretendem 
controlar as universidades, e para disputar o conteúdo dos planos acadêmicos e criticar o método de produção 
de conhecimento, é necessário forma-se: primeiro, para saber o que se esta criticando, e segundo, para saber o 
que propor como alternativa. Se este plano da construção não é sólido, o resto dos planos perde sentido: lutar 
para que entrem mais estudantes na universidade, mas sem preocupar-se que formação recebem, implica 
deixar as coisas como estão; se pode democratizar os espaços institucionais, mas só conseguiríamos dar maior 
legitimidade à um sistema que produziria conhecimento em função dos mesmo interesses das classes 
dominantes. 

As disputas no campo da Ciência e Tecnologia estão dadas, agora basta nós enquanto estudantes 
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sabermos usar a nossa ferramenta da melhor maneira possível para avançarmos em nossos objetivos. 
Outros textos e informações no blog: www.agrocrioulo.no.comunidades.net/ 

___________________________________________________________________________________________ 
4.9. GÊNERO 

Mulheres e Exclusão na América Latina 

 

Nalu Faria 
Publicado em Revista do Grito Continental, 2003. 

  
Gerações e gerações viveram uma realidade em que as mulheres eram consideradas inferiores aos 

homens. Como isso era encarado como parte do destino das mulheres, tudo parecia normal e a autoridade 
masculina sobre as mulheres não era questionada. 

Foi só a partir da luta das mulheres e sua organização em movimentos próprios, ou seja, movimentos de 
mulheres, que essa situação foi como uma construção social injusta. Muitos estudos demonstraram que 
considerar a desigualdade entre homens e mulheres como uma diferença natural era um dos principais 
mecanismos para manter as mulheres em uma posição subordinada. 

Mas não tem sido simples nem fácil mudar essa realidade. A condição feminina é definida em nossa 
sociedade por uma opressão específica das mulheres como gênero feminino. Essa opressão, por um lado, não 
pode ser dissociada da questão de classe e da estrutura – o sistema capitalista. Por outro lado, revela enormes 
contradições, inclusive no seio da classe trabalhadora, uma vez que os homens como grupo social obtêm 
privilégios que se manifestam também na condição de cada homem. 

Isso tem colocado enormes desafios para aquelas e aqueles que lutam por uma transformação geral da 
sociedade. Ao lutar contra a exclusão das mulheres, deparamos com conflitos e necessidade de mudanças 
também na família, nos movimentos e nas relações interpessoais. Iniciamos essa reflexão por esse aspecto 
pelo fato de que sempre é mais fácil reconhecer a exclusão econômica e política e muito mais difícil perceber a 
exclusão e dominação que fazem parte das nossas relações cotidianas. 

Falar sobre mulheres e exclusão nos coloca a necessidade de refletir sobre em que aspectos as mulheres 
são excluídas. Desafia-nos a construir uma visão mais ampla de nossa luta contra a exclusão. Para as mulheres, 
é muito doloroso perceber que ainda sua voz vale menos em muitas situações e que, por isso, estão sempre 
tendo que provar que são competentes, que são verdadeiras, que são capazes, que não são frívolas, que não 
inseguras ou instáveis. Até mesmo têm que provar que não mentem diante de um delegado ou de um juiz. 
Quantas vezes não escutamos relatos de que, em uma delegacia, mulheres que denunciam estupros ou 
espaçamentos são perguntadas: ”mas o que é mesmo que você estava fazendo¿”. 

 
A situação da América Latina 
Nosso continente tem sido marcado por um modelo de desenvolvimento dependente do capital externo, 

de exploração de nosso povo, expropriação de nossas riquezas e recursos naturais. O resultado, para maioria 
do povo, é de empobrecimento, perda de suas terras, migração para as grandes cidades, e nos últimos anos, 
para países do Norte. 

A luta das mulheres por mudanças está expressa em sua organização coletiva nos movimentos sociais, 
mas também no seu esforço individual para ter acesso ao mercado de trabalho assalariado e à escolarização. 
As mulheres estão presentes nas lutas camponesas, nos movimentos urbanos por melhores condições de vida, 
nos movimentos negros e indígenas. Mas também têm se organizado na luta contra a violência que as 
mulheres sofrem por serem mulheres, na reivindicação por saúde da mulher, creches, e nos últimos anos, por 
maior participação nos espaços de poder e decisão. 

Analisar a questão da exclusão das mulheres na América Latina coloca a necessidade de avaliar os efeitos 
da atual política neoliberal, pois mesmo com toda essa organização das mulheres, os dados revelam que a 
exclusão continua. 

Uma primeira questão que tem sido analisada é que, com a política neoliberal, uma das conseqüências 
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para o conjunto das mulheres é a ocorrência de uma polarização na qual uma pequena parcela de mulheres 
obteve ganhos significativos, tanto no mercado de trabalho quanto no acesso a liberdades individuais, e até 
mesmo em termos de participação na vida pública. Por outro lado, a grande maioria das mulheres, o outro 
pólo, experimenta trabalhos precarizados, arca sozinha com o sustento dos filhos, além de sofrer todas as 
conseqüências da diminuição dos serviços sociais e do aumento da violência urbana, inclusive com o 
envolvimento dos filhos com o narcotráfico. 

As mulheres pobres são tratadas como mais uma das patologias sociais, alvo de políticas compensatórias, 
pois entendem que se são mais educadas cuidarão melhor da família. São vistas como melhores gestoras dos 
recursos governamentais porque estariam mais preocupadas com o bem-estar dos filhos do que delas próprias, 
e por isso, são as beneficiárias das políticas, tais como renda mínima, acesso ao microcrédito, título de 
propriedade da casa. Portanto, não são vistas como cidadãs, como direito a autodeterminação e autonomia 
pessoal, mas a partir da sua responsabilidade com a família. 

Há um constante discurso dos organismos internacionais sobre o avanço das mulheres, embora falem de 
obstáculos que ainda persistem. Na verdade, existe certo triunfalismo neste discurso que busca esconder os 
retrocessos vividos nos últimos anos sob o neoliberalismo. É inegável que os maiores custos das políticas de 
ajuste recaíram sobre as mulheres. 

Análises da incidência das políticas de ajuste estrutural sobre a evolução dos salários mostram uma 
diminuição dos salários femininos nos países latino-americanos. No México, por exemplo, o salário de uma 
mulher representava, em 1980, 80% do salário de um homem. Em 1992, passa 52%. Enquanto o salário da 
mulher diminui, aumentam suas tarefas (remuneradas ou não), o que produz uma maior pobreza das mulheres 
em todo o continente. 

Em todo o continente, a participação das mulheres no mercado de trabalho continua inferior à dos 
homens, e persiste também a diferença salarial: as mulheres ganham menos para o mesmo trabalho. Isso 
continua acontecendo mesmo após o aumento da escolarização das mulheres, que, em alguns países, já é 
maior que a dos homens. Um outro dado é que, no continente, continua aumentando o número de famílias 
chefiadas por mulheres, e em todas elas se verifica uma renda menor que nas famílias chefiadas por homens. 
Mas nesse dado, o que se tem que ressaltar é que cresce o número de mulheres que arcam sozinhas com o 
sustento de seus filhos. 

No que se refere à saúde, a mortalidade materna continua sendo um dos problemas mais graves, uma 
vez que, em geral, 95% dessas mortes poderiam ser evitadas. Essas mortes são provocadas por falta de 
atendimento pré-natal, ao parto e em função de abortos realizados de forma insegura, pelo fato de este ser 
crime em quase toda a América Latina, com exceção de Cuba e Porto Rico. 

A discriminação nos serviços de saúde passa também pelos estereótipos e preconceitos. É comum que, 
quando as mulheres chegam a um hospital com problemas de enfarte, não são atendidas rapidamente, pois a 
primeira suspeita é de nervosismo ou “chilique”. Isso ainda é agravado pelo fato de que as mulheres demoram 
mais a buscar o serviço, uma vez que nunca acham que já estão doentes. O cotidiano da mulher é que ela 
nunca pode adoecer porque todos na casa precisam de seus cuidados. Por isso, demora admitir que está com 
alguns sintomas, ou até mesmo não diz, porque sabe que não vão acreditar. O resultado é que as mulheres que 
sofrem enfarte ficam com mais seqüelas ou têm mortes que poderiam ser evitadas. 

Sabemos que a migração sempre foi maior entre as mulheres, e o mesmo ocorre atualmente, com a 
migração para os países do Norte. No caso das mulheres, temos que acrescentar o crescimento do tráfico de 
mulheres, inclusive adolescentes. Os dados demonstram que é a terceira máfia com maior rentabilidade, 
perdendo apenas para a do tráfico de armas e drogas. As (os) estudiosas (os) do tema afirmam que o tráfico de 
mulheres, atualmente, é um negócio globalizado, com rotas estabelecidas, partindo de localidades pobres em 
direção aos países ricos. Muitos países da América Latina estão entre essas rotas, e sabemos da vinculação do 
tráfico com a prostituição e outras atividades vinculadas à mercantilização do corpo. 

Também existem muitos estudos e denúncias dos mecanismos de escravidão utilizados para manter as 
mulheres nessa situação. Um outro aspecto a ser destacado na América Latina é o turismo sexual. Brasil, 
República Dominicana, Costa Rica e Cuba são os maiores receptores deste tipo de turismo na América Latina, 
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que explora cada vez mais nossas meninas sem perspectivas de emprego e presas à ideologia do consumismo 
apresentada como a possibilidade de satisfação em uma sociedade cada vez mais sem direitos sem 
possibilidade de sonhar. 

O drama de ser jovem e mulher na América Latina 
A maioria das meninas e adolescentes da América Latina vive na pobreza e ainda é o principal alvo da 

violência e dos abusos sexuais, segundo estudos de entidades ligadas à Organização das Nações Unidas (ONU). 
Acredita-se que mais da metade dos 450 milhões de habitantes da região vive abaixo da linha de pobreza, a 
maioria, mulheres, principalmente meninas e adolescentes. 

Além do trabalho doméstico, que nem sequer é contabilizado nas estatísticas oficiais, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) estima que, na América Latina e no Caribe, trabalhem cerca de oito milhões de 
meninos e meninas entre 10 e 14 anos de idade, estimando-se que 40 milhões de crianças e adolescentes 
vivam nas ruas, expostos às drogas, à prostituição e à violência. Além disso, a curva estatística de gravidez na 
adolescência continua a crescer. 

O Fundo para a Infância das Nações Unidas (Unicef) acredita que mais de 50% das jovens menores de 17 
anos na região são ativas sexualmente, e que dos 13 milhões de partos registrados por ano, pelo menos dois 
milhões acontecem com adolescentes entre 15 e 19 anos. A Unicef afirma que, em 1998, dos quatrocentos mil 
latino americanos  contaminados com AIDS, oito mil eram meninos e meninas menores de 14 anos. O abuso 
sexual na família começa entre cinco e nove anos, segundo as pesquisas. “Em 50% dos casos, os agressores 
convivem com os meninos e meninas e 75% dos agressores são familiares”, segundo a Unicef. 

Violência contra as mulheres 
A violência contra as mulheres continua sendo um dos piores indicadores do quanto as mulheres ainda 

são discriminadas. E ela revela uma das mais tristes faces dessa opressão, pois na sua grande maioria, a 
violência é cometida por pessoas próximas: maridos, namorados, pais, padrastos, tios. A violência sexista afeta 
todas as mulheres e meninas, mas são mais vulneráveis as que vivem em situação de precariedade absoluta, as 
que sofrem discriminação devido à raça, religião e orientação sexual, assim como as mulheres indígenas, as 
migrantes, as refugiadas de guerra ou as que vivem sob ocupação estrangeira. 

As manifestações da violência são pressões psicológicas, maus tratos físicos, espaçamentos, piadas, 
cantadas, humilhações, assédio sexual, estupro e assassinato. A existência dessa violência coloca todas as 
mulheres em uma situação de ameaça permanente. No Brasil, segundo dados de uma pesquisa realizada pela 
Fundação Perseu Abramo, estima-se que a cada quinze segundos uma mulher sofre algum tipo de violência. 

Convivemos com a sensação de que uma mulher está mais insegura em casa do que na rua. De acordo 
com dados mundiais, o risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa pelo marido, ex-companheiro ou 
atual companheiro, é nove vezes maior do que na rua. 

Um dado que temos trabalhado é o de que a globalização econômica aprofunda a violência contra as 
mulheres. A globalização e as condições econômicas cada vez mais precárias acrescentam a vulnerabilidade das 
mulheres frente a todos os tipos de violência. 

A Marcha Mundial das Mulheres e a luta contra a exclusão 
A Marcha Mundial das Mulheres (MMM) é uma ampla articulação internacional do movimento de 

mulheres, que teve seu início em março de 2000. Tem como eixo a luta contra a pobreza e a violência contra as 
mulheres. 

A partir da MMM foi possível retomar uma ampla mobilização das mulheres que recolocou a questão de 
classe como fundamental. Isso significa que temos combinado a luta anticapitalista com a luta contra a 
desigualdade de gênero. A partir daí, identificamos em nosso continente a luta pelo não pagamento da dívida 
externa, contra a ALCA e contra a militarização como fundamentais para construirmos uma América Latina 
soberana e com um modelo de desenvolvimento que atenda as necessidades humanas em oposição à ganância 
do mercado. 

Para isso, sabemos que é necessário mudar o paradigma atual, centrado no mercado. Queremos 
desenvolver como fundamental o cuidado pela vida humana, e, portanto, a reprodução se tornaria um eixo 
central de nosso projeto. 
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Na MMM, temos denunciado os efeitos específicos do neoliberalismo sobre as mulheres e demonstrado 
como o machismo e a desigualdade de gênero são estruturantes desse modelo. Por isso, em toda nossa ação, 
colocamos sempre a perspectiva feminista como possibilidade de construir um novo homem e uma nova 
mulher. 
___________________________________________________________________________________________ 

4.10. JUVENTUDE, CULTURA E VALORES 

 
Juventude 

 
Concepção 

 Devemos buscar compreender a juventude no contexto atual da luta de classes. Sendo assim, a 
juventude não pode ser resumida a uma faixa etária, embora exista evidentemente uma relação de identidade 
com a faixa etária entre 18 a 25 anos como define o IBGE e como referencial estabelecido para critérios de 
pesquisa e estudo. Também não nos contemplará dizer que a juventude se trata de um estado de espírito em 
que todos podem ser jovens. Este tipo de conceito se apóia na definição de padrões de comportamento 
estabelecidos aprioristicamente e de forma determinista para a juventude. Ou ainda, alguns que procuram 
buscar uma definição suficientemente psicológica para determinar a juventude como uma fase de angustia, 
causada pelo conflito entre as potencialidades e limitações do individuo, que o levam a buscar a partir dessa 
angustia resultante do confronto entre o id e o desenvolvimento do super-ego, respostas e saídas, como: o 
trabalho, as drogas, a militância, o estudo, etc. A vida adulta nesta concepção seria contudo, a superação das 
angustias de duas formas predominantes, a realização ou a frustração do individuo. Ainda nos tempos atuais 
alguns se apegam a sociedade do consumo para definir a juventude enquanto uma mercadoria criada pelo 
capitalismo para ser associada à venda de outras mercadorias, representando ela mesma uma mercadoria, um 
mercado consumidor expressivo (ideal do consumismo) e uma força de trabalho potencial.  

Há em todas estas variáveis de conceito para a juventude algo, que em certa medida permite 
identificarmos o sujeito jovem, mas nenhum deles é capaz em si mesmo de explicar sua relação com o modo 
de produção capitalista, ou seja, nenhum deles parte de uma visão materialista, histórico e dialética da 
juventude. 
 O homem enfrenta desde os séculos a grande contradição da vida que seria em si a morte, ou seja, a 
contradição temporal aflige o homem na sua essência. A juventude assim, nas suas origens representava, não 
apenas um ideal, mas também um mito, associado quase sempre a beleza, virilidade, poder, criatividade e etc. 
Esse arquétipo pode ser encontrado tanto na arte e mitologia grega, quanto na figuras de Jesus ou Chê 
Guevara, ou seja, a juventude não foi criada agora, nem os estigmas e preconceitos criados em torno dela são 
originais de nosso mundo moderno. É distinta, porém, a relação existente entre a juventude e a sociedade no 
decorrer da história e nos distintos modos de produção. Para muitas sociedades a juventude nem mesmo 
existe enquanto fase da vida, como algumas comunidades indígenas em que se adotam rituais de iniciação 
para a vida adulta, existindo assim, apenas duas fases da vida, a infância19 e a vida adulta. Em outras 
sociedades, nas quais a expectativa de vida não ultrapassa os 30 anos, como casos encontrados em países e 
regiões de extrema miséria, a juventude se torna um paradoxo em razão de se tornar a fase de encerramento 
da vida, e não de preparação para uma fase posterior. Neste caso até podemos perceber uma maior relação 
com a concepção etária, e como esta têm relevância para a concepção que buscamos de juventude. 
 Falamos então de juventude como uma forma de perceber a realidade. O que isso quer dizer? A 
educação para o homem se dá enquanto acúmulo de conhecimento prático e teórico. Todos em qualquer 
sociedade farão parte de um processo educacional, este que por sua vez está também inserido no contexto 
histórico da luta de classes, e que representa o acúmulo de conhecimento produzido e vivido por toda a 
sociedade, mas no atual modo de produção, estruturado sobre a propriedade privada, este é apropriado pela 
classe dominante, que o sedimenta enquanto relação de poder. 

                                                           

19
 Infância deriva da expressão latina infante, ou seja sem fala. 
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 As contradições do mundo material são sensíveis ao homem e desencadeiam, neste, idéias capazes de 
apreender e compreender a realidade em que vive. Este é o princípio elementar do materialismo dialético de 
Marx, que para nós será útil ao observarmos que a juventude se evidencia, embora assim não seja chamada, 
mas possa ser constatada, no momento da vida em que os conhecimentos acumulados pelo indivíduo se 
enfrentam com as contradições presentes na realidade. Ou seja, ele próprio passa a ter de viver tais 
contradições, e estas se tornam parte dele próprio, enquanto ser social em formação. 
 O trabalho aparece aqui como principal ferramenta para confrontar os elementos do saber acumulado 
com os do mundo material. Uma vez que o trabalho e a produção são a síntese desta relação entre idéia e 
matéria, e é a partir dele que o homem cria os meios para transformar a natureza, transformando a sociedade 
em que vive e a si mesmo. 
   Faz sentido então retomarmos o exemplo da juventude em comunidades indígenas, para observarmos 
que nestas, o trabalho é exercido de forma coletiva por todos, homens mulheres e crianças e adultos, de 
acordo com as condições de cada um exercê-lo. Assim, a infância se apresenta enquanto a fase que o homem 
não tem condições para o trabalho. 
 O modo de produção capitalista se apropriou dessa fase da vida humana, na medida e que se 
apropriou do trabalho, mercantilizou a juventude na medida em que mercantilizou o trabalho. Assim, o 
capitalismo enquanto modo de produção avançado, necessita qualificar a força de trabalho, adequando-a aos 
meios de produção desenvolvidos pela tecnologia. Ou seja, (de)formar o trabalhador para as relações de 
produção capitalista. A juventude aqui se apresentará justamente como a fase de preparação e inserção no 
mundo do trabalho. 
 Se observarmos apenas a comprovação histórica das afirmações aqui presentes, perceberemos que, 
durante o escravismo, não havia a necessidade de se preparar o escravo para o trabalho, sendo que entre estes 
é difícil de concretizar a noção de juventude, uma vez que não importava a idade com que se era inserido no 
mundo do trabalho, desde que se tivesse condição física para a realização deste. 
 Entretanto, hoje as relações se tornaram mais desenvolvidas, apresentando mecanismos avançados de 
controle ideológico, sendo a educação convertida em um destes, ao lado da mídia, da igreja, da informática, a 
cultura de massas e etc. De tal forma que, o aparato de controle ideológico se desenvolveu lado-a-lado às 
relações de produção. Mesmo assim, podemos notar aspectos das relações de produção, presentes na 
educação moderna, muitos deles explícitos, como uniformes, sirenes, cadeiras enfileiradas, provas que avaliam 
o conhecimento pela capacidade do “aluno”20 de reproduzi-lo, relação de hierarquia entre professor-aluno, 
professor-diretor, diretor-aluno. Não pretendo aqui esgotar os aspectos do capitalismo que se expressam no 
nosso método educacional. Cabe apenas comprovar que há no sistema capitalista uma clara formação ou 
preparação para o mundo do trabalho.  

Isto pode ser comprovado até nas raízes da burguesia, em suas corporações de ofício, onde 
observamos a relação entre o Mestre Artesão e Aprendiz, este que majoritariamente e preferencialmente era 
jovem, o que neste contexto era sinônimo de subordinação e trabalho em troca de “conhecimento” e 
“experiência”.  

É factível que durante esta fase se encontrem presentes as condições para que as contradições sejam 
mais intensas e agudas na vida do homem, uma vez que ele as têm de enfrentar enquanto indivíduo, na 
relação sociedade-estado-família-trabalho, pela primeira vez, buscando por si mesmo, por sua “livre-iniciativa” 
a falsa promessa burguesa de independência. Com o agravante, de ter de suportar e acatar como sua, a culpa 
resultante das frustrações conseqüentes deste processo “civilizatório” e “sociabilizante”, que se propõe a uma 
socialização centralizada no indivíduo.  O que na perspectiva da sociedade capitalista, favorece a exploração 
deste sujeito, transformando este em mão-de-obra barata, explorada e alienada.   
 Logo a juventude da forma como se apresenta, demonstra uma fragilidade crítica frente à hegemonia 
ideológica capitalista. Sendo que este se desenvolveu ao ponto de incorporar esta fase da vida como uma fase 
própria do seu tempo. A evolução da juventude, mito, fase de sociabilidade em categoria social, cidadã, sujeito 

                                                           

20
 Aluno deriva do latim alumini, que significa sem luz 
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de deveres e direitos próprios na sua relação social, desenvolveu uma consciência juvenil própria do mundo 
capitalista. O que antes existia como relações sociais coletivas, agora passa a existir enquanto direitos próprios 
do cidadão, que na sua relação individual com o estado e a sociedade deve buscá-lo através de seus esforços. 
Aqui nos aprece o direito máximo reivindicado pela juventude, de participação político-social e seus derivados, 
como reivindicações educacionais, reivindicações trabalhistas, reivindicações culturais e ambientais, e etc. Mas 
aqui, não aparece nenhuma contradição econômica, mas sim política, própria ou exclusiva da juventude, o que 
mantém seu vínculo material de classe trabalhadora, na contradição capital X trabalho.  
 De que forma, então, despertar consciências críticas entre os jovens, consciências que cheguem a 
extremos como a luta armada? Ora, aqui invoco novamente os princípios do pensamento marxista, pois 
estando a juventude inserida na luta de classes, estando ela a confrontar seus conhecimentos com as 
contradições do mundo em que se insere, muitas teorias revolucionárias, surgem enquanto resposta, para 
solução deste problema. Podendo entender como se dão as relações de produção que lhe são impostas, a 
juventude passa a enxergar a partir daí possibilidades de transformações destas. Uma vez que a luta de classes 
existe, é contraditória e antagônica, a sociedade mantém contato com as idéias de ambas às classes, podendo 
captar em maior ou menor grau, a depender da força que cada classe adquire em certos momentos históricos, 
o pensamento de uma ou outra classe, ao ponto máximo de se convencer por um deles, reproduzindo-o e 
legitimando-o enquanto seu próprio pensamento.  
 O esforço aqui foi de tentar encontrar em todas as teorias com as quais temos nos deparado, o fio 
condutor da teoria marxista, que permitiria relacionar umas com outras, e descartar algumas. Parece-me que 
em tudo que foi exposto, é possível concluir que há uma grande relação com a concepção de juventude aqui 
defendida e o fator etário, emocional e psicológico, embora não possam estes ser considerados de forma 
isolada. Todavia, para esta concepção, o critério de um estado de espírito se apresenta obscuro e infértil, uma 
vez que não se pôde ainda definir padrões de comportamento específicos da juventude, os comportamentos a 
ela atribuídos, podem ser encontrados ao longo de toda a vida, são comportamentos humanos. Embora possa 
de fato haver em consonância à agudização das contradições, uma exacerbação de alguns comportamentos, 
mas isso ainda não pode ser considerado e definido como regra, ou padrão, é apenas uma possibilidade 
decorrente das condições objetivas, podendo influir ou não estas, embora em grande parte da juventude 
percebemos que tem influído, nas condições subjetivas.   
 Neste sentido é que cabe apontar a reflexão de que não são pautas pontuais e específicas da juventude 
que a colocam em luta, embora estas possam ter seu papel a cumprir na luta de classes, mas essencialmente o 
principal, é a capacidade de incidir sobre as bandeiras da classe trabalhadora em seu conjunto o olhar e a 
perspectiva da juventude, estabelecendo dessa forma uma relação de identidade, através do método 
adequado, com este sujeito, pensando em como ele está inserido na luta de classes, e como experimenta e 
vivencia o mundo da posição em que se encontra. 
 É neste sentido, a juventude, a grande atora das transformações sociais, porque ao ser preparada, para 
o trabalho, está sendo preparada para transformar, está sendo ensinada a transformar, e pode a partir disso 
perceber não só sua capacidade de transformar a matéria, mas transformar as relações sociais, transformando 
assim, a própria vida.  
  
5. POEMAS 

Aula de Vôo 
Mauro Iasi 

 
O conhecimento 

caminha lento feito lagarta. 
Primeiro não sabe que sabe 

e voraz contenta-se com cotidiano orvalho 
deixado nas folhas vividas das manhãs. 

 

Depois pensa que sabe 
e se fecha em si mesmo: 

faz muralhas, 
cava Trincheiras, 
ergue barricadas. 

Defendendo o que pensa saber 
levanta certeza na forma de muro, 

orgulha-se de seu casulo. 
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Até que maduro 
explode em vôos 

rindo do tempo que imagina saber 
ou guardava preso o que sabia. 

Voa alto sua ousadia 
reconhecendo o suor dos séculos 

no orvalho de cada dia. 
 

Mas o vôo mais belo 
descobre um dia não ser eterno. 

É tempo de acasalar: 
voltar à terra com seus ovos 

à espera de novas e prosaicas lagartas. 
 

O conhecimento é assim: 
ri de si mesmo 

E de suas certezas. 
É meta de forma 

metamorfose 
movimento 

fluir do tempo 
que tanto cria como arrasa 

 
a nos mostrar que para o vôo 

é preciso tanto o casulo 
como a asa. 

____________________________________ 
  

 Os Ninguéns 
 Eduardo Galeano 

 
As pulgas sonham com comprar um cão, e os 

ninguéns com deixar a pobreza, que em algum dia 
mágico a sorte chova de repente, que chova a boa 

sorte a cântaros; mas a boa sorte não chove 
ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem 
uma chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais 
que os ninguéns a chamem e mesmo que a mão 

esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou 
comecem o ano mudando de vassoura. 

 
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os donos de 

nada. 
Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, 

morrendo a vida, fodidos e mal pagos: 
Que não são, embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 
Que não praticam religiões, praticam supertições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos 
humanos. 

Que não têm cultura, têm folclore. 
Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 
Que não aparecem na história universal, aparecem 

nas páginas policiais da imprensa local. 
 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que 
os mata. 

____________________________________ 
 

“Do rio que tudo arrasta se 
diz que é violento 

Mas ninguém diz violentas as 
margens que o comprimem” 

Bertold Brecht 
____________________________________ 

 
Perguntas de um Operário Letrado 

Bertold Brecht 
 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 
Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 
Babilónia, tantas vezes destruida, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 
Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China 
para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? 

Sobre quem 
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Sò tinha palácios 
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 
Viu afogados gritar por seus escravos. 

 
O jovem Alexandre conquistou as Indias 

Sózinho? 
César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 
 

Em cada página uma vitòria. 
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Quem cozinhava os festins? 
Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 
 

Tantas histórias 
Quantas perguntas 

____________________________________ 
 

Nada é impossível de mudar 
Bertold Brecht 

 
 

Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  
E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de 

desordem sangrenta, de confusão organizada, de 
arbitrariedade consciente, de humanidade 

desumanizada, nada deve parecer natural nada 
deve parecer impossível de mudar. 
"Somos o que fazemos, mas somos, 

principalmente, o que fazemos para mudar o que 
somos"  

Eduardo Galeano 
____________________________________ 

 
Conclusões de Aninha                                                                      

Cora Coralina 
 

Estavam ali parados. Marido e mulher. 
Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça 

tímida, humilde, sofrida. 
Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu 

rancho, 
e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para 
levantar  

novo rancho e comprar suas pobrezinhas.  
 

O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula,  
entregou sem palavra. 

A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, 
aconselhou, 

se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de 
ajudar 

E não abriu a bolsa. 
Qual dos dois ajudou mais? 

 
Donde se infere que o homem ajuda sem participar  

e a mulher participa sem ajudar. 
Da mesma forma aquela sentença: 

"A quem te pedir um peixe, dá uma vara de 
pescar." 

Pensando bem, não só a vara de pescar, também a 
linhada, 

o anzol, a chumbada, a isca, apontar um poço 
piscoso 

e ensinar a paciência do pescador. 
Você faria isso, Leitor? 

Antes que tudo isso se fizesse 
o desvalido não morreria de fome? 

Conclusão: 
Na prática, a teoria é outra. 

____________________________________ 
 

Mulher da vida, minha irmã 
Cora Coralina 

 
Mulher da Vida, minha Irmã.  

De todos os tempos.  
De todos os povos.  

De todas as latitudes.  
Ela vem do fundo imemorial das idades e  

carrega a carga pesada dos mais  
torpes sinônimos,  
apelidos e apodos:  

Mulher da zona,  
Mulher da rua,  

Mulher perdida,  
Mulher à-toa.  

Mulher da Vida, minha irmã.  
Pisadas, espezinhadas, ameaçadas.  

Desprotegidas e exploradas.  
Ignoradas da Lei, da Justiça e do Direito.  

Necessárias fisiologicamente.  
Indestrutíveis.  
Sobreviventes.  

Possuídas e infamadas sempre por  
aqueles que um dia as lançaram na vida.  

Marcadas. Contaminadas,  
Escorchadas. Discriminadas.  
Nenhum direito lhes assiste.  

Nenhum estatuto ou norma as protege.  
Sobrevivem como erva cativa dos caminhos,  

pisadas, maltratadas e renascidas.  
Flor sombria, sementeira espinhal  
gerada nos viveiros da miséria, da  

pobreza e do abandono,  
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enraizada em todos os quadrantes da Terra.  
Um dia, numa cidade longínqua, essa  

mulher corria perseguida pelos homens que  
a tinham maculado. Aflita, ouvindo o  

tropel dos perseguidores e o sibilo das pedras,  
ela encontrou-se com a Justiça.  

A Justiça estendeu sua destra poderosa e  
lançou o repto milenar:  

“Aquele que estiver sem pecado  
atire a primeira pedra”.  

As pedras caíram  
e os cobradores deram s costas.  

O Justo falou então a palavra de eqüidade:  
“Ninguém te condenou, mulher...  

nem eu te condeno”.  
A Justiça pesou a falta pelo peso  

do sacrifício e este excedeu àquela.  
Vilipendiada, esmagada.  
Possuída e enxovalhada,  

ela é a muralha que há milênios detém  
as urgências brutais do homem para que  

na sociedade possam coexistir a inocência,  
a castidade e a virtude.  

Na fragilidade de sua carne maculada  
esbarra a exigência impiedosa do macho.  

Sem cobertura de leis  
e sem proteção legal,  

ela atravessa a vida ultrajada  
e imprescindível, pisoteada, explorada,  

nem a sociedade a dispensa  
nem lhe reconhece direitos  

nem lhe dá proteção.  
E quem já alcançou o ideal dessa mulher,  

que um homem a tome pela mão,  
a levante, e diga: minha companheira.  

Mulher da Vida, minha irmã.  
No fim dos tempos.  

No dia da Grande Justiça  
do Grande Juiz.  

Serás remida e lavada  
de toda condenação.  

E o juiz da Grande Justiça  
a vestirá de branco em  

novo batismo de purificação.  
Limpará as máculas de sua vida  

humilhada e sacrificada  
para que a Família Humana  

possa subsistir sempre,  
estrutura sólida e indestrurível  

da sociedade,  
de todos os povos,  

de todos os tempos.  
Mulher da Vida, minha irmã. 

____________________________________ 
 

“A educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda.” Paulo Freire 

____________________________________ 
 

HUMILDADE 
Cecília Meireles 

 

Tanto que fazer! 
livros que não se lêem, cartas que não se escrevem, 

línguas que não se aprendem, 
amor que não se dá, 

tudo quanto se esquece. 
 

Amigos entre adeuses, 
crianças chorando na tempestade, 

cidadãos assinando papéis, papéis, papéis... 
até o fim do mundo assinando papéis. 

 
E os pássaros detrás de grades de chuva. 

E os mortos em redoma de cânfora. 
 

(E uma canção tão bela!) 
 

Tanto que fazer! 
E fizemos apenas isto. 

E nunca soubemos quem éramos, 
nem para quê. 

____________________________________ 
 

O QUE NASCE COMIGO 
Pablo Neruda 

 
Eu canto esta erva que nasce comigo 
neste instante libero, e aos fermentos 

do queijo, do vinagre, na secreta 
floração do primeiro sêmen, canto 

ao canto do leite que agora cai 
de brancura em brancura aos mamilos, 
eu canto os crescimentos do estábulo, 
o fresco esterco destas grandes vacas 

de cujo aroma voam as multidões 
de asas azuis, eu falo 

sem transição do que agora acontece 
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ao besouro com o seu mel, ao líquen 
com suas germinações tão silenciosas: 

como um tambor eterno 
as sucessões soam, como no transcurso 

do ser ao ser, e nasço, nasço, nasço 
com o que está nascendo, eu estou unido 
ao crescimento, ao surdo envolvimento 

de quanto me rodeia, e que pulula, 
propagando-se em densas umidades, 
nos estames, nos tigres, e nas geléias. 

 
Eu sou pertencente à fecundidade 

e crescerei enquanto crescem as vidas: 
sou jovem com a juventude da água, 
sou lento com a lentidão do tempo, 

e sou puro com a pureza do ar, 
escuro com o vinho mais noturno 
e só estarei imóvel quando seja 

tão mineral que não veja nem ouça, 
nem participe do que nasce e cresce. 

 
Quando escolhi a floresta 

para aprender a ser, 
folha por folha, 
escrevi as lições 

e aprendi a ser raiz, barro profundo, 
terra calada, noite cristalina, 

e pouco a pouco mais, toda a floresta. 
____________________________________ 

 
OLHEM 

Violeta Parra 
 

Olhem como sorriem 
os presidentes 

quando fazem promessas 
ao inocente. 

 
Olhem como oferecem 

ao Sindicato 
este e o outro mundo 

os candidatos. 
 

Olhem como dobram 
os juramentos, 

mas depois do voto 
duplo tormento. 

 
Olhem a chaleira 

do vigilante 
“para orvalhar com flores 

o estudante”. 
 

Olhem como reluzem 
os carabineiros 

“para então premiar 
os obreiros”. 

 
Olhem como se vestem 

cabo e sargento 
para tingir de rubro 

os pavimentos. 
 

Olhem como profanam 
as sacristias 

com peles e chapéus 
de hipocrisia. 

 
Olhem como embranquecem 

mês de Maria 
e ao pobre enegrecem 

à luz do dia. 
 

Olhem como mostram 
um trabuco 

para tirar do pobre 
seu suco. 

 
Olhem como se enfeitam 

os funcionários 
para contar as folhas 

do calendário. 
 

Olhem como sorriem, 
angelicais, 

olhem como esquecem 
que são mortais. 

____________________________________ 
PARA OS QUE VIRÃO 

Thiago de Mello 
 

Como sei pouco, e sou pouco, 
faço o pouco que me cabe 

me dando inteiro. 
Sabendo que não vou ver 
o homem que quero ser. 

 
Já sofri o suficiente 
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para não enganar a ninguém: 
principalmente aos que sofrem 

na própria vida, a garra 
da opressão, e nem sabem. 

 
Não tenho o sol escondido 
no meu bolso de palavras. 

Sou simplesmente um homem 
para quem já a primeira 

e desolada pessoa 
do singular - foi deixando, 

devagar, sofridamente 
de ser, para transformar-se 
- muito mais sofridamente - 

na primeira e profunda pessoa 
do plural. 

 
Não importa que doa: é tempo 

de avançar de mão dada 
com quem vai no mesmo rumo, 
mesmo que longe ainda esteja 

de aprender a conjugar 
o verbo amar. 

 

É tempo sobretudo 
de deixar de ser apenas 

a solitária vanguarda 
de nós mesmos. 

Se trata de ir ao encontro. 
( Dura no peito, arde a límpida 

verdade dos nossos erros. ) 
Se trata de abrir o rumo. 

 
Os que virão, serão povo, 

e saber serão, lutando. 
___________________________________ 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


