
 
 

I Seminário Integrado 

“Direito, Terra e Liberdade” 
 

O grupo Campo, Cidade e Revolução e o Programa de Educação Tutorial - PET              

Direito UFSC convidam toda a comunidade para o I Seminário “Direito, Terra e Liberdade”,              

que ocorrerá nos dias 9, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2021.  

 

Serão 7 mesas que debaterão o tema da terra, a acumulação capitalista no campo, o               

processo de expulsão dos camponeses, a questão urbana, o problema da habitação, os direitos              

sociais e políticos da população explorada. Além disso, serão abordadas a organização da luta              

no campo, a superexploração da força de trabalho e as lutas históricas e atuais do povo                

explorado em busca de terra e liberdade.  

 

Este seminário resulta da junção de dois grupos de estudos e formação da Universidade              

Federal de Santa Catarina. Campo, Cidade e Revolução (CCR) é um grupo interdisciplinar             

de formação política, que vê como necessária a retomada do debate da revolução brasileira.              

Para eliminar as ilusões que o liberalismo de esquerda insiste em alimentar, o grupo entende               

que é essencial compreender a dimensão dos problemas da realidade brasileira e o             

funcionamento do capitalismo dependente na produção sócio espacial. Os objetivos do grupo            

são fortalecer as ideias de Marx dentro da universidade, compreender e desenvolver questões             

acerca da renda da terra e da produção urbana no capitalismo. Já o Programa de Educação                

Tutorial do curso de Direito da UFSC (PET Direito UFSC), vem se debruçando sobre o               

estudo da questão agrária a partir de uma perspectiva crítica, entendendo o Brasil no contexto               

de país dependente latino-americano.  

 



 
 

A ideia do presente seminário surge da necessidade de propagar os debates feitos por              

ambos os grupos ao longo do último ano. Além disso, este evento almeja resgatar a afirmação                

histórica de Engels em seu livro “Sobre a questão da habitação”, de que campo e cidade                

precisam ser discutidos em sintonia com a revolução. Após algumas leituras e discussões,             

percebemos que, para aprimorar a compreensão do conteúdo estudado, é importante realizar            

um evento que discute em um fio histórico as principais experiências, teorias e autores que               

sustentam o objeto de estudo dos dois grupos. 

 

INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS 

 

As inscrições podem ser realizadas através do link a seguir: 

http://inscricoes.ufsc.br/seminario-direito-terra-liberdade 

 

É necessário realizar o cadastro de um login e senha no sistema de Extensão da UFSC                

para ter acesso ao certificado de participação. Será concedido certificado de 40h/aula para a              

presença em ao menos 75% das palestras. 

 

TRANSMISSÃO DO EVENTO 

O evento virtual será transmitido pelo canal no youtube do Seminário “Direito, Terra e              

Liberdade”: https://www.youtube.com/channel/UC8cvrRCdeOGF9nKDjsZINLQ 

Sigam o instagram do grupo Campo, Cidade e Revolução (@ccr.formacao) e do PET             

Direito UFSC (@petdireitoufsc) para mais informações e conteúdos do Seminário. 

 

 

 

 

http://inscricoes.ufsc.br/seminario-direito-terra-liberdade
https://www.youtube.com/channel/UC8cvrRCdeOGF9nKDjsZINLQ


 
 

PROGRAMAÇÃO 

09 de fevereiro, 
18:30h 

A assim chamada acumulação 

primitiva e a expropriação da 

terra no Brasil 

Maurício Mulinari 
& 

Gustavo Machado 

10 de fevereiro, 
09h 

A questão urbana no Brasil: a 
cidade e o capital 

Isadora de Andrade Guerreiro 

10 de fevereiro, 
14h 

Mostra de Pesquisa  
Eixo Temático - Questão Agrária 

 

10 de fevereiro, 
18:30h 

Questão da terra no Brasil: a 

exploração no campo e a luta 

camponesa 

Paulo Raposo Alentejano  

& 

Adalberto Floriano Greco 

Martins 

11 de fevereiro, 
09h 

O Estado e a cidade na América 
Latina e no Brasil 

Maicon Cláudio da Silva 
& 

Vitor Hugo Tonin 

11 de fevereiro, 
14h 

Mostra de Pesquisa 
Eixo Temático - Questão Urbana 

 

11 de fevereiro, 
18:30h 

Movimentos sociais e a luta pelo 
campo 

Justina Inês Cima 
& 

Emiliano Maldonado 

12 de fevereiro, 
09h 

Campo, cidade e a acumulação 
capitalista 

Roberta Traspadini 
& 

Daniel Corrêa da Silva 

12 de fevereiro, 
18:30h 

A luta de classes e as questões do 
nosso tempo: campo, cidade e a 

Revolução Brasileira 

Angélica Lovatto 



 
 

MOSTRA DE PESQUISA 
 

Convidamos toda a comunidade acadêmica a conferir o Edital da Mostra de Pesquisa             

do Seminário “Direito, Terra e Liberdade”, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de fevereiro. A                

submissão de resumos ocorrerá até o dia 31 de janeiro e os participantes terão a oportunidade                

de debater seus trabalhos com pesquisadores e especialistas da área em questão. Será um              

encontro para a Questão Agrária, no dia 10 de fevereiro, e um encontro para a Questão                

Urbana, no dia 11 de fevereiro. 

 

Acesse o Edital Completo para conferir as regras de sumissão. 

 

Cordialmente, 

Organização do I Seminário Integrado  CCR-PET  
“Direito, Terra e Liberdade” 

Florianópolis, 26 de janeiro de 2021. 
 


