
      
 

Afirmações do Seminário do EIV/SC 

 

Estiveram presentes nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2018 em Florianópolis a Via 

Campesina/SC, os movimentos, entidades, organizações e militantes envolvidos com 

o Estágio Interdisciplinar de Vivência de Santa Catarina. No Seminário, foram 

debatidos e definidos os seguintes pontos:  

 

1. Princípios do EIV/SC 

 

 Autogestão 
 Gestão Democrática 
 Coletividade 
 Não dissociação trabalho manual e intelectual 
 Combate às opressões 
 Construção do Socialismo 
 Solidariedade com a luta pela terra 
 Não intervenção 
 Abordagem transversal e dialógica dos conhecimentos 
 Respeito às instâncias organizativas dos Movimentos Sociais 
 Autonomia política 
 Construção conjunta com os Movimentos da VIA 

 

2. Objetivos  

 
 Conhecer, compreender os movimentos sociais da luta pela terra e quebrar 

preconceitos sobre eles. 
  Vivenciar os movimentos sociais da Via Campesina Santa Catarina e 

movimentos da luta pela terra aproximando as lutas do campo e cidade. 
 Ser um processo contínuo de formação política 
 Reconhecer, valorizar e integrar os distintos conhecimentos e saberes, 

populares e acadêmicos. 
 Ter a realidade como base da produção do conhecimento através de 

conteúdos formativos socialmente úteis para a luta anticapitalista 
 Estimular a solidariedade e consciência coletiva, buscando superar o 

individualismo. 
 Fortalecer a luta histórica da classe trabalhadora, em especial sua articulação 

com os movimentos sociais populares, visando a emancipação humana 
 Estimular a participação de pessoas e de diversas instituições de ensino, 

movimentos populares, sindicatos, coletivos, organizações políticas, 
associações comunitárias e independentes comprometidos com os princípios e 
objetivos do estágio. 



 Formar política e ideologicamente os sujeitos para disputar seus espaços de 
atuação - trabalho, estudo, moradia, etc. - sob a perspectiva da luta socialista. 

 Formar politicamente as(os) estudantes para disputar, dentro da universidade a 
construção de conhecimento científico, artístico e tecnológico emancipatório 
enquanto classe trabalhadora, bem como toda a gama de recursos 
econômicos, estruturais da Universidade Pública, para esse fim. 

 Fortalecer a luta política dos movimentos da Via Campesina. 
 

3. Eixos: 
  

 Economia Política; 

 Movimentos Sociais; 

 Reforma Agrária (questão agrária e agroecologia); 

 América Latina; 

 Análise de Conjuntura; 

 Saúde; 

 Opressões; 

 Educação Popular; 

 Questão energética; 

 Indústria Cultural; 

 Organização Política. 
 

4. Organicidade da CPP e critérios para sua composição: 

  
A Coordenação Político Pedagógica (CPP) é o grupo que organiza o EIV ao longo de 
seu processo de construção. Forma-se como uma confluência de vários militantes, 
entidades, movimentos e organizações que constroem a luta política também em 
outros espaços da sociedade. Não se constitui, portanto, como um novo coletivo com 
posições próprias, mas um espaço de construção do EIV como finalidade. 
 
Critérios: 
 

1. Ter participado como estagiário/a do EIV, possuir acúmulo político e 
concordância com os princípios e objetivos já constituídos.  

2. A participação de organizações e entidades se dará através de convites ou 
solicitação destas, com observância aos princípios, objetivos e métodos do EIV 
já constituídos. 

3. Os movimentos camponeses têm maiores possibilidades de alternância 
representativa, devido à dificuldade de conciliar atividades do movimento e o 
calendário do EIV. 

4. Participar do ano todo na construção do EIV, salvo aqueles que queiram 
contribuir e por alguma razão não estão presentes por motivo de força maior.   

5. A construção da CPP deve buscar uma continuidade entre seus participantes, 
que devem ser assíduos e participativos, evitando-se ao máximo a alternância. 
Caso haja substituição no caso de necessidade, a organização ou entidade 
deve apresentar formalmente à cpp.   

6. A participação de entidades e organizações significa intensificar o debate, 
fortalecer, apoiar e construir o EIV, garantindo que seja um processo de 
formação política contínua. 
 
 
 
 

Florianópolis, 22 de abril de 2018. 


