
AAAAApppppprrrroooooffffuuunnnddddaaarrr iinnnnnttttteeeerrrppppprrrreeetttaaaaaççççõõõõõeeesssss,,,,  
ppprrooommooovvveeerrr ooo  ddddeeebbbbaaattttee ppoooolllííítttiicccoo,, 
aapppoonnttaarr  oosss  dddeeesssaaafififi  ooosss,, eee fffooorrrmmmuuullaaarrr 
ppprrrooopppooossstttaaasss  ppaaarraaa  eeennfffrreenntttaaarrr aaa 
qqqqquuuueeeessstttãããooo aaagggrrrááárrriiiaaa bbbrraaassiilleeiirraa 
nnnnaaaaaa aaaattttuuuuuaaaaaalliiiddddaaaaddddeeeee  cccccoooooommmm aaassss  sssuuuaaasss 
rrrreeeeeeppppeeeerrrrcccccccuuuusssssssssõõõõeeeessssss eeeeeeccccoooonnnnnnôôôômmmmmiiiicccccccaaaassssss eeee 
sssssssoooooocccccciiiiaaaaaaiiiiisssssss  ppppppaaaaaaarrrrrraaaaaaa  oooooo pppppppaaaaaaíííííssss..

Objetivo geral Seminário
Questão
Agrária e
Desigualdades
HHHHHooootttteeeell NNNaaaccciiiooonnnaaaallll -- BBBBBBrrrrraaaassssíííííllllllliiiiiiiaaaaaaa-----DDDDDDDFFFFFFF
11110000000  eeeeee  1111111111111  ddddeeee  DDDDDDDeeeezzzzzeeeeeemmmmmmbbbbbbrrrrrooooo ddddddeeeee 2222000000111111444444

Realização:

ApApoioio:o



Seminário Questão Agrária e Desigualdades
DIA 10

Abertura – 9h 
Moderador (a): Rosângela Piovesan – Via Campesina

Composição da Mesa: CNBB – MST – ABRA – CBJP – OXFAM

Falam: 
• DD. GuG ililhehermrme e WeWerlr anangg (CCNBNBB)B)
• AAlelexaxandndrere CCononceceiçiçãoão ((MSMST)T)

Painel 1 – 9h30 
Movimento social por terra, trabalho e teto
OBJETIVO: posicionar politicamente as recentes 
manifestações da igreja sobre a questão agrária e a 
reforma agrária no Brasil e em outros países do mundo, 
com a percepção sobre os temas por parte do atual 
governo brasileiro

Coordenação: Gerson Teixeira (ABRA)

ExE positoorer s:s: 
• DD.. LeLeononarardodo SSteteininerer –– SSececreretátáririo-o-GeGeraral dada CCNBNBBB
• JJoãoãoo PePedrdroo StStededilile e –– CoCoorordedenanaçãção o NaNaciciononalal ddo o MSMSTT
• GGililbebertrto o CaCarvrvalalhoho –– MMininisistrtro o dada SSececreretatariria a GeGerarall dada 

PrPresesididênêncicia a dada RRepepúbúblilicaca

Debate/Plenário: 10h30 ààs 12h

Painel 2 – 14h 
Estado e as políticas agrárias recentes
OBJETIVO: debater as políticas agrárias executadas no 
Brasil no período recente

Coordenação: Willian Clementino

Exxpositores:
• BBerernanardrdo o MaMançnçanano o – PrProfofese sosor r dada UUNENESPS
• MMararcecelolo LLavavenenerere e – CBCBJPJP

Palestra – 13h30 
Atualidade Brasileira E Perspectivas
Coordenação: José Fritsch

Expositor: Marcio Pochmann – Unicamp

Debate/Plenário: 14h10

Painel 5 – 15h
Os desafi os e propostas para o 
enfrentamento da problemática agrária
Coordenaçãão: EEquippe de SSisi tematit zaçãç o

• Manoel Andrade (UnB)
• Brancolina (IPEA)
• Newton Gomes (UnB)

OBJETIVO: sintetizar as exposições e debates anteriores para 
apontar os desafi os postos pela questão agrária brasileira 
na atualidade e as principais ações para enfrentá-la.

DiDiálá ogo o o ene trt e e asas oorgrgananizzaçaçõeões s cocom m trtrêsês rreppreresesentntananteess
dede ccadada a paparara ssugugereririr oos s prprinincicipapaisis ddesesafiafiooss e e açaçõeõess

DDeebbaattee//PPlleennáárriioo::  1166hh  ààss  1177hh

1717h h –– LaLancnchehe 

Encerramento – 17h30
Solenidade com a apresentação das ações 
demandadas para às políticas agrárias
Mesa: CNBB – MST – ABRA – CBJP – OXFAM

Painel 3 – 15h
Clamores sociais e questões territoriais
OBJETIVO: em complemento ao tema anterior provocar 
as percepções sobre os resultados da política agrária 
por representações dos segmentos sociais afetados pela 
expansão das grandes explorações econômicas nas áreas
rurais do país.

CoCoorordedenanaçãção:o: PPadadrere AAriri ((CNCNBBBB))

ExExpoposisitotoreres:s:  

• WWilillilianan CClelemementntinino o (C(Conontatag)g) –– QQuiuilolombmbolola a –– CICIMIMI
• CChaharlrlese TTrorocaatete (MAMAM))

16h30 – Lanche

Debate/Plenário: 17h às 18h30

DIA 11

Painel 4 – 9h
Questão agrária e desigualdades
OBOBJEJETITIVOVO: : apaprorofufundndarar oo ccononceceitito o e e atatuaualilizazar r asas 
didimemensnsõeões s coconcncreretatas s dada qqueueststãoão aagrgráráriaia bbrarasisileleirira a e e seseusus 
dedesdsdobobraramementntoss ppolo ítí icicoso ee nna esstrtrututurura a sos cicioeoecoconônômimicaca ttenndodo 
como referência a leitura deessa realidade recém-divulgada 
pela CNBB e a crítica dos movimentos sociais no tema.

Coordenação: OXFAM

Expositores:

• Guilherme Delgado – ABRA e CNBB 
• Pe. Virgilio Uchoa – CNBB
• Marcos Rochinski – FETRAF
• Movimento Dos Pequenos Agricultores - MPA

Debate/Plenário: 10h às 12h


