
4º Ciclo de Estudos

Grupo de Formação Política Campo, Cidade e Revolução - CCR

Crítica às Concepções da Esquerda Liberal

CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

19 de Junho A deterioração da esquerda: eleitoralismo e

pluralismo metodológico

Ivo Tonet

17 de Julho Disciplina Militante: Organização do Tempo

e Métodos de Leitura

A confirmar

14 de Agosto O debate da reforma agrária nos anos 60 e as

velhas ilusões liberais

Joana Salém

11 de Setembro Direito à Cidade: o que é e o que dizem ser Ana Fani A. Carlos

09 de Outubro Do moderno ao pós-moderno: a virada

formalista-conservadora

Lindberg Campos

13 de Novembro Pós modernismo e o pensamento da

esquerda liberal

Raquel Varela

11 de Dezembro Perspectivas críticas em ATHIS: técnica,

cidade, capital e lutas sociais

Isadora Guerreiro

O que é o CCR?

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 e fora da universidade, compreender e desenvolver questões acerca

da renda da terra e da produção urbana no capitalismo. O CCR é inteiramente formado por

estudantes de graduação e pós-graduação de todo o Brasil, das mais diversas áreas, e surgiu

com o objetivo de 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.



Continuando o debate crítico sobre as concepções da esquerda liberal, este 4º ciclo

será composto de 6 formações, tratando da relação entre campo, cidade e revolução. As 4

primeiras formações serão de leituras determinadas, sendo a primeira uma série de artigos

sobre os problemas da esquerda, a segunda um clássico da questão agrária no Brasil, a

terceira o clássico fundador do Direito à Cidade e a quarta uma obra literária de conteúdo

histórico, apresentando o nascimento do pós-modernismo. Os dois últimos encontros serão

palestras, a primeira sobre as concepções pós-modernas defendidas pela esquerda liberal e a

segunda sobre a utilidade, a eficiência e os limites da Assistência Técnica de Habitação de

Interesse Social (ATHIS), política pública destinadas à habitação de famílias de baixa renda.

Neste meio tempo, teremos uma formação interna, destinada aos integrantes do grupo,

sobre organização do tempo de estudo e de trabalho e métodos de leitura, buscando auxiliar

na formação militante dos participantes.

As leituras serão disponibilizadas por e-mail aos inscritos e publicadas através do

perfil no Instagram do CCR @ccr.formacao

As formações são compostas por dois encontros:

1) O primeiro encontro ocorrerá duas semanas antes das datas indicadas e será constituído de

um debate interno, somente com a participação dos integrantes do grupo - devidamente

inscritos. Será um momento para debate, levantamento de dúvidas e qualificação das

posições.

2) O segundo encontro será nas datas indicadas e contará com a exposição do professor ou

professora convidada. O evento ocorrerá pelo Stream Yard e terá divulgação aberta pelo

canal do Youtube. Os integrantes do grupo - devidamente inscritos - poderão participar do

evento, acessando a sala virtual, para realizar perguntas ou intervenções no momento do

debate.

Link para o formulário de inscrição:

https://forms.gle/1zHmnxyuRhuNeW7n9

A seguir, o Cronograma Completo1:

1 Sujeito a alterações.

https://forms.gle/1zHmnxyuRhuNeW7n9


CRONOGRAMA COMPLETO

19/06 - Revolução - A deterioração da esquerda: eleitoralismo e pluralismo metodológico

Convidado: Prof. Dr. Ivo Tonet

Leituras: TONET, Ivo. NASCIMENTO, Adriano. Descaminhos da esquerda: da

centralidade do trabalho à centralidade da política.

TONET, Ivo. O Grande Ausente.

TONET, Ivo. Pluralismo Metodológico: Falso Caminho.

17/07 - Formação Interna - Disciplina Militante: Organização do Tempo e Métodos de

Leitura

Convidado: Em processo de confirmação.

14/08 - Questão Agrária - O debate da reforma agrária nos anos 60 e as velhas ilusões

liberais

Leitura: SCHILLING, Paulo. Que é Reforma Agrária?

Convidada: Profa. Dra. Joana Salém.

11/09 - Questão Urbana - Direito à Cidade: o que é e o que dizem ser

Leitura: LEFEBVRE, Henri. Direito à Cidade.

Convidada: Profa. Dra. Ana Fani A. Carlos

09/10 - Literatura - Do moderno ao pós-moderno: a virada formalista-conservadora

Leitura: ANDRADE, Oswald de. Memórias sentimentais de João Miramar.

Convidado: Prof. Me. Lindemberg Campos

13/11 - História, Arte e Cultura - Pós modernismo e o pensamento da esquerda liberal

Convidada: Profa. Dra. Raquel Varela

11/12 - Questão Urbana - Perspectivas críticas em ATHIS: técnica, cidade, capital e lutas

sociais

Leitura: CARDOSO, Fernanda; LOPES, João. Assistência e assessoria técnica: Entre o

discurso e a prática.

Convidada: Profa. Dra. Isadora Guerreiro e Danyella Berto.


