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Mais informações em nosso blog:
www.jornadareformaagrariaunb.blogspot.com

Em todo o país, as Jornadas Universitárias de 
Apoio à Reforma Agrária afirmam: 

- As universidades públicas brasileiras apoiam a 
Reforma Agrária e a democratização da terra, da 
educação, da cultura e da comunicação. 

- A defesa da educação pública de qualidade e a defesa 
da Reforma Agrária como bandeiras articuladas em 
prol da construção de um projeto popular para o país.

- As universidades públicas reconhecem os 
movimentos sociais do campo como sujeitos coletivos 
de produção de conhecimento.

- As universidades públicas brasileiras são contra toda 
prática de criminalização dos movimentos sociais.

- As universidades apoiam a luta em defesa da 
qualidade da alimentação dos brasileiros.

- A defesa da Reforma Política do Estado brasileiro.

LUTAR!
CONSTRUIR REFORMA AGRÁRIA POPULAR!

ORGANIZAÇÃO/APOIO

Grupos de Pesquisa: Modos de Produção e Antagonismos Sociais /
Literatura e Modernidade Periférica /  Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Materialismo Histórico-Dialético e Educação (Consciência) /
Grito Social das Águas 
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Em abril de 2014 realizamos a primeira edição da 
Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária 
em 57 instituições de ensino superior, entre campus, 
institutos e universidades brasileiras. 

O êxito das ações foi resultado de diferentes fatores, 
dentre os quais se destacam: o trabalho coletivo de 
diversos grupos de pesquisa que têm em comum o 
apoio ao MST e à Reforma Agrária; a integração e 
articulação entre a comunidade acadêmica e os 
movimentos sociais do campo; a ampliação de espaços 
de formação, reexão e diálogo sobre os temas da 
questão agrária, do projeto de país e das matrizes de 
produção da vida no ambiente acadêmico. 

Em função da avaliação positiva da primeira edição da 
Jornada, o MST, em diálogo com as instâncias diretivas 
da organização, decidiu incorporar essa atividade de 
forma permanente no calendário de lutas e jornadas 
anual. O desao para a segunda edição do evento, em 
abril de 2015, é ampliar a quantidade de universidades, 
institutos e campi participantes e a qualidade das ações 
desenvolvidas, visando fortalecer a fértil parceria entre 
as universidades brasileiras e o MST. 

Os protestos de junho de 2013 evidenciaram que a 
Reforma Agrária, apesar de demarcar um problema 
estrutural do país, não está na mente da população. 
Por isso, um desao é recolocar o tema em pauta, 
dando visibilidade à agenda de democratização da 
estrutura agrária, social, econômica, política e 
educacional brasileira.

PROGRAMAÇÃO

Dia 06/04 (Segunda)
Abertura - Mesa: Água e questão agrária
19h - Anfiteatro 09 ICC Sul
João Pedro Stedile (MST) e representante do MAB
Mediador: Prof. Perci Coelho de Souza (Grito Social das 
Águas/SER)

Dia 07/04 (Terça)
Mesa: Soberania Alimentar 
14h - Anfiteatro 09 ICC Sul
Marco Antônio Baratto (Residência Agrária-UnB/MST), 
Profª. Anelise Rizzolo (FS/UnB) e Elizabetta Recine (FS/UnB)
Mediador: Prof. Fernando Paulino (FAC/UnB)

Mostra de Produtos Agroecológicos do 
Movimento de Mulheres Camponesas

Dia 08/04 (Quarta)
Seminário de Qualificação do Residência 
Agrária/FUP-UnB - 8 às 12h / 14 às 18h  
Auditório prédio UAC - Campus de Planaltina
Temas: Educação do Campo e Políticas Públicas / Projetos 
Hegemônicos e Contra-hegemônicos 

Debate: Universidade, Movimentos Sociais e 
Reforma Agrária - 19h30
Auditório prédio UAC - Campus de Planaltina 
Levante Popular da Juventude, CA da Ledoc, ABEEF e 
Fórum EJA-DF

Dia 09/04 (Quinta)
Seminário de Qualificação do Residência 
Agrária/FUP-UnB - 8 às 12h / 14 às 18h  
Auditório prédio UAC - Campus de Planaltina
Temas: Feminismo e Campesinato / Culturas Tradicionais
e Resistência / Agroecologia e Cooperação

Mesa: Questão Agrária e Questão Racial - 14h 
Campus de Planaltina
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (UnB)

Debate: Arte, Cultura e Democratização - 19h 
Auditório do Poslit, subsolo do ICC SUL
Professores Ana Laura dos Reis, Rafael Villas Bôas, Marcelo 
Hungaro e Hermenegildo Bastos

Lançamento de livro: 
“Caderno 2 do Residência Agrária da UnB: Cultura, Arte
e Comunicação”, de Paola Masiero Pereira e Rafael Villas 
Bôas (Orgs.)

Dia 10/04 (Sexta)
Seminário de Qualificação do Residência Agrária/FUP-
UnB - 8 às 12h / 14 às 18h  
Auditório prédio UAC - Campus de Planaltina
Temas: Cultura, Agroecologia e Política / Culturas Tradicionais 
e Resistência

Debate: Residência Agrária, Agroecologia e Educação 
do Campo - 10h30 - Campus de Planaltina
Palestrantes: Profs. Fernando Michelotti (Unifespa) e Mônica 
Molina (CETEC/UnB)

Plenária de Encerramento e Noite Cultural 19h30 - 
Campus de Planaltina 
Lançamento de livros:
- “Práticas contra-hegemônicas na formação dos profissionais das 
Ciências Agrárias: reflexões sobre Agroecologia e Educação do 
Campo nos cursos do Pronera”, vários autores
- “Licenciaturas em Educação do Campo e o Ensino de Ciências 
Naturais: desafios à promoção do Trabalho Docente 
Interdisciplinar”, de Mônica Molina (Org.)
- “De vocação para profissão: sindicalismo docente na educação 
básica no Brasil”, de Erlando Rêses
- “Greve e Socialismo”, de Luis Carlos Galetti
- “Caderno 3 do Residência Agrária da UnB: Comunicação e 
Disputa da Hegemonia”, de Manoel Dourado Bastos e Felipe 
Canova Gonçalves (Orgs.) 


