
Programação 
  

Dia 12 de setembro (segunda-feira) 
09h: Solenidade de Abertura 
A realidade brasileira atual e a construção de alternativas 
Expositor: João Pedro Stédile - MST 
12h: Almoço 
14h: Retomada dos trabalhos 
A situação educacional das áreas de reforma agrária 
Apresentação e análise dos resultados da Pesquisa Nacional da 
Educação na Reforma Agrária - Pnera  
Expositores: Bernardo Mançano Fernandes - Unesp e Mônica 
Molina - Pronera  
16h: Café com prosa 
16h30: Plenária para esclarecimentos e problematização da 
exposição anterior 
18h30: Jantar 
20h - Teatro  
  
  

Dia 13 de setembro (terça-feira) 
8h: Reencontro com momento de mística 
8h30: Educação básica: termos do debate atual no Brasil e 
questões para a educação do campo 
Expositores: Miguel Gonzalez Arroyo - UFMG, Marise Ramos - UFF 
10h: Café com prosa 
10h30: Plenária para esclarecimentos e problematização da 
exposição anterior 
12h: Almoço 
14h: Grupos de trabalho: educação infantil, educação 
fundamental, educação média e educação de jovens e adultos. 
Foco: acesso, permanência e qualidade; debate e elaboração 
de propostas de linhas de ação a partir das exposições anteriores  
16h: Café com prosa 
16h30: Grupos de trabalho 
18h30: Jantar 
20h: Cinema na Terra 
  
  

Dia 14 de setembro (quarta-feira) 
8h: Reencontro com momento de mística. 
8h30: A organicidade do MST e a educação  



Expositor: Ademar Bogo - Setor de Formação. Problematizadores: 
Juraci Portes de Oliveira - Setor de Produção, Cooperação e Meio 
Ambiente e representante do Setor de Frente de Massa 
10h: Café com prosa 
10h30: Plenária para debate 
12h: Almoço 
14h: Grupos de trabalho. Foco: organicidade. 
Aprofundamento do debate da manhã e elaboração de linhas de 
ação (geral e desde a especificidade do grupo de trabalho). 
Momento de preparação para o debate da manhã seguinte. 
16h: Café com prosa 
16h30: Grupos de trabalho 
18h30: Jantar 
20h: Debate por estado/região 
  
  

Dia 15 de setembro (quinta-feira) 
8h: Reencontro com momento de mística 
8h30: A escola nas áreas de reforma agrária do MST: tarefa 
social e desafios na organização do trabalho pedagógico 
Expositora: Roseli Salete Caldart - Setor de Educação. 
Problematizadores: Marcos Gehrke e Maria Raimunda Cesar - Setor 
de Educação 
10h: Café com prosa 
10h30: Plenária para depoimentos e debate 
12h: Almoço 
14h: Grupos de trabalho. Foco: O cotidiano do trabalho 
pedagógico na escola. Diagnóstico e proposições. Aprofundamento 
do debate da manhã, desde a especificidade do grupo de trabalho, e 
principalmente dos sujeitos envolvidos em cada etapa ou modalidade 
da educação básica 
16h: Café com prosa 
16h30: Grupos de trabalho 
18h30: Jantar 
20h: Apresentação musical e confraternização 

  
  
Dia 16 de setembro (sexta-feira) 

8h: Reencontro com momento de mística 
8h30: Desafios para o avanço da educação básica nas áreas de 
reforma agrária do MST. Painel com apresentação da síntese das 
discussões de cada grupo de trabalho e conclusões 
11h30: Solenidade de Encerramento 
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