INSTITUTO ESTUDOS AVANÇADOS TRANSDISCIPLINARES – IEAT/UFMG
TÓPICOS EM ESTUDOS TRANSDISCIPLINARES: DESAFIOS DO BRASIL
60 horas – 4 créditos – Quartas-feiras de 9:25 às 11:55 horas.
Código da disciplina: UNI116
Vagas: 40, sendo 20 para estudantes de graduação e 20 para estudantes de pós-graduação.
Responsável pela disciplina: A disciplina Tópicos em Estudos Transdisciplinares: desafios do
Brasil é de responsabilidade coletiva dos Professores Residentes (2017/2018) do IEAT, sob
coordenação geral do Professor Estevam Las Casas, diretor do IEAT/UFMG.
Professores(as) residentes que irão ministrar a disciplina:
Andityas Sares de Moura Costa Matos - Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao
Estudo do Direito da Faculdade de Direito da UFMG
Fabiana de Menezes Soares - Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Direito da
Faculdade de Direito da UFMG
Maria Angélica Melendi de Biasizzo - Departamento de Artes Plásticas da Escola de Belas
Artes da UFMG
Marisa Ribeiro Teixeira Duarte - Departamento de Administração Escolar da Faculdade de
Educação da UFMG
Mauro Luiz Engelman - Departamento de Filosofia da Faculdade Filosofia e Ciências Humanas
da UFMG
Samira Zaidan - Departamento Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da
UFMG
EMENTA
A disciplina tem por objetivo discutir os desafios que o Brasil vive nos tempos atuais, a partir
de entendimentos e vivências na perspectiva transdisciplinar de conhecimento e análise.
METODOLOGIA
A disciplina está organizada em temas relativos a dois eixos centrais, a partir dos quais se
propõe discutir os atuais desafios do Brasil sob um enfoque transdisciplinar.
São eles:
1. Autoritarismo e estruturas político-jurídicas
(reunindo temas propostos pelos professores Maria Angélica Melendi de Biasizzo, Mauro
Luiz Engelman e Andityas Soares de Moura Costa Matos)
2. Desigualdades, relações de poder e educação
(reunindo temas propostos pelas professoras Marisa Ribeiro Teixeira Duarte, Fabiana de
Menezes Soares e Samira Zaidan)
Os temas apresentados nas aulas se articulam a cada um destes eixos.
Sugere-se que os participantes da disciplina se articulem a um destes eixos para
aprofundamento de seus estudos, devendo nele se referenciar para apresentação de trabalho
final.
A metodologia de trabalho e ensino na perspectiva transdisciplinar tem sido um desafio. As
atividades propostas na disciplina serão desenvolvidas segundo as metodologias: “investigação
compartilhada” ou “diálogos-debate”. A “investigação compartilhada” compreende um

processo definido com a turma, escolhendo temas-problemas-questões que serão foco de
levantando dados, realização de estudos, discussões e sistematizando resultados, conforme o
objetivo inicialmente proposto. A metodologia “diálogos-debate” supõe a definição de tema e
realização de debates em torno dele, podendo este ser a partir da exposição de um estudioso
e/ou com texto-base.
DESENVOLVIMENTO
Aula 1 – 08 de agosto
Apresentação dos participantes (professores e estudantes); apresentação do IEAT;
apresentação e organização da disciplina.
Entendimentos sobre transdisciplinaridade.
Coordenação: Estevam Las Casas e Samira Zaidan
Aulas 2-3 | 22 e 29 de agosto
Entendimentos sobre transdisciplinaridade/Pedagogia de projetos
Tema: Organização e desenvolvimento de perfil sócio-econômico-cultural de agrupamentos
Proposta de projeto investigativo: quem somos nós?
Coordenação: Professora Samira Zaidan
Aulas 4-5 | 05 e 12 de setembro
Pensar o país: ideias fundadoras das nações; estrutura de poder no Brasil
Coordenação: Professor Mauro Luiz Engelman
Aulas 06-07 | 19 e 26 de setembro
Dimensões das desigualdades educacionais: a gestão do sistema educacional brasileiro,
condições de oferta e resultados educacionais
Coordenação: Professora Marisa Ribeiro Teixeira Duarte
Aulas 8-9 | 03 e 10 de outubro
Como vemos a arte hoje – apresentação e debate
Coordenação: Professora Maria Angélica Melendi de Biasizzo
Aulas 10-11 | 17 e 24 de outubro
Cultura brasileira e práticas exceptivas: Colonialismo e identidade. A construção do "jeitinho"
brasileiro. Normatividade e exceção. Caso especial: o poder judiciário brasileiro enquanto
formação elitista e aristocrática.
Coordenação: Professor Andityas Soares de Moura Costa Matos
Aulas 12-13 | 31 de outubro e 07 de novembro
Acesso ao alimento: uma questão de poder?
Ao longo da história da legislação brasileira, inclusive Ordenações do Reino, o acesso ao
alimento foi seletivo, indicando status social, gênero e idade.
Coordenação: Professora Fabiana de Menezes Soares
Aulas 14-15- 14 e 21 de novembro
Avaliação da disciplina, entrega de trabalhos, resultados e confraternização.
Coordenação: equipe residentes IEAT.
Observação: Serão reservadas 15 horas para leituras e fichamentos; investigações e
elaborações de trabalhos.
AVALIAÇÃO: trabalho transdisciplinar apresentado oral e escrito.

TEMAS E REFERÊNCIAS
Aulas 2-3 | 22 e 29 de agosto - Professora Samira Zaidan
TEMA: Organização e desenvolvimento de perfil sócio-econômico-cultural de agrupamentos
Esta proposta terá como metodologia a “investigação compartilhada”, produzindo ao final um
documento síntese do perfil e das expectativas dos participantes da turma.
O projeto investigativo será desenvolvido com as seguintes atividades:
1. Apresentação de texto síntese: entendimentos sobre transdisciplinaridade
Referência: Texto moodle
Discussão na turma
2. Pedagogia de Projetos: os projetos de trabalho na educação – leitura e discussão na
turma
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança em educação. Os projetos de trabalho. Porto
Alegre: Artmed, 1998. (Leitura Capítulo III)
LEITE, Lúcia Helena Alvarez Leite. Pedagogia de projetos, intervenção no presente.
https://edufisescolar.files.wordpress.com/2011/03/pedagogia-de-projetos-de-lc3baciaalvarez.pdf
3. Perfil sócio-econômico-cultural de agrupamentos sociais
O interesse de conhecimento de agrupamentos sociais pode ser notado em várias áreas,
visando a reconstituição de memória e também a obtenção de dados quantitativos e
qualitativos para avaliar, analisar, traçar planos, projetos e políticas.
Exemplo:
Andifes realiza nova pesquisa sobre o perfil dos estudantes das Universidades Federais
A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assistência Estudantil (FONAPRACE) estão realizando a
quinta edição da Pesquisa do Perfil Socioeconômico dos Estudantes das Instituições Federais de
Ensino Superior. Os dados, coletados durante o período de matrícula para o primeiro semestre
de 2018, são fundamentais por gerarem subsídios para políticas públicas e diagnóstico de
como está constituído o corpo discente das instituições federais de Ensino Superior, com a
finalidade de auxiliar, sobretudo, nas demandas de assistência estudantil.
A principal inovação desta Pesquisa, considerando a edição anterior, é que ela será censitária,
ou seja, todos os estudantes das IFES serão convidados a participar, o que contribuirá para o
conhecimento do perfil mais exato possível dos graduandos ativos nos cursos presenciais do
país. Os dados serão mantidos em segurança, sob total sigilo, e informações pessoais, como
Nome, CPF e e-mail, serão utilizadas apenas para identificação no acesso à plataforma da
pesquisa.
A pesquisa e os dados referentes a 2014 podem ser consultados em:
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Pesquisa-de-Perfil-dos-Graduansodas-IFES_2014.pdf
Pesquisa: NEPSO (nossa escola pesquisa sua opinião) - http://www.nepso.net/

ATIVIDADE:
Trazendo a questão para a educação e tomando como referência a pedagogia de projetos,
propomos a organização de perfil sócio-econômico-cultural de agrupamentos de estudantes,
tratado para a sala de aula como uma proposta de ensino. Isto se justifica dada a importância
do tratamento da informação hoje, estudado numa perspectiva crítica e ética.
A proposta a ser desenvolvida na disciplina tem como objetivo a vivência da metodologia
“investigação compartilhada”, proporcionando discussões relativas ao tratamento da
informação que envolve dados quantitativos e qualitativos, especialmente em enfoques ético
e político, organização e comunicação de resultados.
Em tal proposta também espera-se favorecer entrosamento entre os participantes da turma
na medida do conhecimento de suas características sócio-econômico-cultural e da vivência
compartilhada que a atividade investigativa proporciona, e acreditamos que isto criará
melhores condições para os desdobramentos da própria disciplina.
QUESTÃO: QUEM SOMOS NÓS? MEMÓRIA COLETIVA
A atividade tem por objetivo o conhecimento dos estudantes da turma nas suas identidades e
diferenças, contribuindo para a conformação do grupo e a habilidade de realizar levantamento
e organização de dados como metodologia de ensino.
A turma se organizará em duplas. Cada dupla se encarregará de pelo menos três questões por
ela mesma elaboradas acerca do próprio grupo. Então, caberá a cada dupla propor questões,
elaborar sua redação, realizar o levantamento de dados que a ela corresponde, organizar a
informação utilizando tabelas, gráficos ou outro, analisando-as e apresentando uma síntese,
em pequeno texto ou frase final em resposta à questão inicial.
Ao final, será feita uma apresentação oral e escrita, onde todos tomarão contato com todas as
informações e será organizado um caderno contendo a descrição das questões e respostas,
situando um conjunto de informações sobre a própria turma. Seguem sugestões para a
escolha da questão a ser investigada pela dupla.
Sugestões de questões para a organização do levantamento de informações:
Dados gerais: idade, sexo, estado civil, cor, raça, etnia, religião, local onde mora, filhos, local
onde nasceu, meio de locomoção diário, número de irmãos, renda familiar; escolaridade pais;
outros.
Dados socioculturais: prática de esportes, leituras, viagens realizadas ou pretendidas,
programa TV preferidos, cinema, jornal, revista, site, lazer preferido, línguas que fala, uso de
tecnologias, participa de movimento social, vida na universidade, outros.
Dados profissionais: se trabalha, onde trabalha, horários, experiência com..., por que escolheu
seu curso, tempo de experiência, dificuldades profissionais; outros.
Dados da formação: instituição onde fez a educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio, expectativa com o curso que faz, expectativas com a disciplina, pretensões
profissionais, lembranças positivas e negativas da escola; projetos atuais e de futuro; outros.
Dados de perfil agroalimentar: hábitos alimentares de sua família, vivência de situações de
alimentação ou de falta dela; origem dos alimentos que ingere; rótulos de alimentos e suas

informações; as relações entre a alimentação e os tipos de pessoas; igualdade ou desigualdade
de alimentação na sociedade; repercussões sociais do ato de cozinhar, outros.
Outros, segundo interesse do grupo.
Aulas 4-5 - 05 e 12 de setembro - Professor Mauro Luiz Engelmann
TEMA: Pensar o país: ideias fundadoras das nações; estrutura de poder no Brasil
Aula 4 – Os Donos do Poder
O objetivo do primeiro encontro será determinar, de modo geral, os agentes que concentram
o poder no Brasil. Tentaremos explicitar somente uma série de trivialidades a esse respeito.
Em seguida, passaremos em revista os agentes do poder no Brasil e sua relação com a
universidade. Por fim, avaliaremos a instabilidade da república brasileira tendo como base
alguns dos mais famosos golpes de estado ao longo da história. Isso nos fornecerá uma ideia
geral a respeito da natureza dos diversos agentes que causam instabilidade e desordem no
país (possivelmente, analisaremos a postura de alguns personagens históricos).
Leitura: Faoro, R. Os Donos do Poder Volume II. Editora Folha e Editora Globo, 2000. (Capítulos
XIV, XV e final).
Diálogo entre Jucá e Machado gravado pela PF (2016)
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-empacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml
Leitura complementar (contraponto): Souza, J. A Tolice da Inteligência Brasileira. Editora Casa
da Palavra, 2015. (Capítulos 4 da Parte I).
Aula 5 – O ordenamento político
O objetivo do segundo encontro será tentar determinar regras gerais para o ordenamento de
instituições em uma sociedade contemporânea em que convivem concepções diversas a
respeito daquilo que é correto (ética e religião) e daquilo que deve ser o modelo
socioeconômico dominante (livre mercado, socialismo e socialdemocracia).Tal sociedade tem,
pelo menos, as seguintes características: há um grande número de pessoas que se dizem
cristãs - mas não de modo unificado -, universidades disseminam a ciência moderna, a
sociedade interage no mercado mundial de bens e serviços e encontra-se em um período
posterior à segunda grande guerra. Discutiremos, por assim dizer, as “bases” da discussão da
aula 4. Abordaremos o “fato da diversidade” nas sociedades contemporâneas e seu
ordenamento dentro do liberalismo a partir dos princípios da justiça e do consenso por
sobreposição, de acordo com algumas ideias de John Rawls. Faremos isso tendo em vista
concepções éticas, políticas e econômicas discordantes entre si: o liberalismo econômico de
Nozick, o utilitarismo de J. S. Mill e o Evangelho segundo Mateus.
Leitura: Rawls, J. A Theoryof Justice. Harvard University Press, 1999. Capítulos 1 e 2.
Leitura Complementar (contraponto): Mateus O Evangelho.
Mill, J. S. Utilitarianism.HackettPublishingCompany, 2001.Capítulos 1 e 2.
Nozick, R. Anarchy, State, and Utopia. Basic Books, 1974.Capítulo 7.

Aulas 06-07 | 19 e 26 de setembro - Professora Marisa Ribeiro Teixeira Duarte
TEMA: Dimensões das desigualdades educacionais: a gestão do sistema educacional
brasileiro, condições de oferta e resultados educacionais
Aula 6 – Dimensões de desigualdades e sistema educacional federativo
Esta mesa redonda propõe-se a analisar como a organização política federativa da educação
básica no Brasil e a ausência de políticas redistributivas, nacionalmente consequentes,
contribuem para a permanência das desigualdades educacionais de condições de oferta,
acesso, permanência e aprendizado.
Leitura: Arretche, Martha.
Aula 7 – Sociologia Política e desigualdades educacionais
Esta mesa redonda tem por objetivo discutir as relações entre a produção do conhecimento
científico e os processos de formulação de políticas públicas (evidence-based policies).
Leitura:
Aulas 8-9 | 03 e 10 de outubro - Professora Maria Angélica Melendi de Biasizzo
TEMA: Como vemos a arte hoje
Arte: para que?
Aproprio-me do nome do livro de Aracy Amaral, publicado em 1984, para iniciar, com sua
breve efetividade, os percursos que pretendem seguir as aulas. Adentrados no século XXI,
observamos perplexos o crescimento inusitado do mercado de arte global e local. Bienais,
trienais e quinquenais multiplicam-se, agora seguidas pelas férias de arte, às que se
incorporam seminários, colóquios e debates que saturam revistas mais ou menos frívolas. No
entanto, poucos, mui poucos sabem do que estamos falando quando falamos de artes visuais.
O ensino de arte começou no Brasil em 1816, com a fundação da Escola Real de Ciências, Artes
e Ofícios, que, a partir de 1822, chamou-se Academia Imperial de Belas Artes e que hoje é a
Escola de Belas Artes da UFRJ. A pesar dessa origem longínqua, o ensino de artes não
acompanhou as demandas de um país que mudava e foi relegado, até hoje, a um espaço, ao
mesmo tempo, elitista e subalterno. Nossos objetivos consistem, não em estabelecer
categorias simplistas, mas em entender o papel das artes visuais num cenário contemporâneo,
saturado por imagens técnicas vindas de lugares não artísticos, e atacado pela ascensão de
seitas iconoclastas. A pergunta Arte: para que? não tem uma resposta, mas trataremos de
multiplicar os questionamentos a partir do trabalho de artistas contemporâneos que estão
expandindo campos de ações e significâncias.
Leitura: GROYS, Boris. Arte Poder. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2015.
FOSTER, Hal. Design e Crime (e outras diatribes). Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2016.

Aulas 10-11 | 17 e 24 de outubro - Professor Andityas Soares de Moura Costa Matos
TEMA: Cultura brasileira e práticas exceptivas: Colonialismo e identidade. A construção do
"jeitinho" brasileiro. Normatividade e exceção.
Caso especial: o poder judiciário brasileiro enquanto formação elitista e aristocrática.
Embora politicamente independente desde 1822, o Brasil manteve-se encurralado entre uma
persistente sujeição econômica e uma sucessão de regimes autoritários, a adiar por mais de
um século e meio a possibilidade de efetivação de quaisquer aspirações democráticas. Nesse
contexto, a cultura jurídica no Brasil manteve-se tributária desde cedo, em suas construções
teóricas e em suas categorias operativas, da cultura jurídica produzida na Europa e nos Estados
Unidos. Já em suas vivências práticas, o direito brasileiro apresentou-se sempre como
construção alheia à realidade, a conferir poderes e privilégios de modo seletivo e a impor-se
sobre a vida social para lhe castrar a autonomia e afastá-la do poder político. Nesse sentido, a
experiência da exceção é constitutiva da própria identidade cultural brasileira. A ideia de uma
normatividade geral e abstrata sempre foi alheia ao pensamento e à vivência social no Brasil,
tal como demonstrou um de seus primeiros intérpretes, Caio Prado Júnior.
Tendo como pano de fundo a exploração colonial intensiva, o Brasil se conformou desde cedo
ao movimento da exceção, que procura identificar fora de si mesma uma significabilidade
alienígena que lhe garanta compreensibilidade. Desse modo, se aceitamos a tese de Giorgio
Agamben segundo a qual a exceção corresponde a uma exclusão inclusiva, tem-se um
excelente paradigma para se pensar não apenas a formação histórica da cultura brasileira, mas
principalmente o éthos que a informa há mais de cinco séculos, o qual se mostra
comprometido com o constante estabelecimento de limites entre dentro e fora, ao mesmo
tempo em que os indetermina ao configurar zonas de indiscernibilidade. Daí derivam
fenômenos especificamente brasileiros, tal como a negativa da existência do racismo no país,
leitura que fortalece a discriminação na medida em que deixa de indicá-la com clareza,
localizando-a em uma zona opaca que não se manifesta enquanto consciência social, não
obstante gere frutos perversos na prática social.
Da mesma maneira, não há que se esquecer que tanto a independência quanto a proclamação
da República no Brasil são resultados da atuação de forças conservadoras que, à semelhança
do famoso personagem central de Il Gattopardo de Lampedusa, entendem que é preciso
mudar para que tudo permaneça como está. Dessa forma, percebe-se que a exceção permeia
a formação do Brasil, determinando não apenas o imaginário nacional, como também as
grandes transformações institucionais que se processaram ao longo da história do país,
criando uma espécie de mundividência na qual se afirmam o privilégio, a força e a ausência de
acordos amplos e efetivos entre as classes sociais, o que pode ser visualizado
exemplificativamente, no que concerne ao problema dos privilégios, por meio de uma
sociologia do Poder Judiciário, de modo a indicar a manutenção e o aprofundamento de
privilégios de natureza aristocrática e injustificáveis no seio de uma sociedade que
formalmente se declara democrática.
Há que se fazer referência também ao "jeitinho brasileiro", ou seja, a especial maneira de se
vivenciar a realidade no Brasil por meio da valorização da improvisação em detrimento do
planejamento, privilegiando-se a solução ad hoc no lugar da generalização normativa, além da
atribuição de maior importância aos vínculos pessoais, familiares e afetivos do que àqueles de
natureza formal, política e jurídica para a resolução de problemas que, não obstante, são
exatamente políticos, jurídicos e econômicos.

Referências:
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Trad. Iraci Poleto. São Paulo: Boitempo, 2010.
MATOS, Andityas Soares de Moura Costa; RAMOS, Marcelo Maciel. A cultura jurídica brasileira:
da exceção à atual promessa de emancipação. In: Quaestio Iuris, vol. 9, nº 1, Rio de Janeiro:
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pp. 376-404, janeiro/abril de 2016.
Aulas 12-13 | 31 de outubro e 07 de novembro - Professora Fabiana de Menezes Soares
TEMA: Acesso ao alimento: uma questão de poder?
Ao longo da história da legislação brasileira, inclusive Ordenações do Reino, o acesso ao
alimento foi seletivo, indicando status social, gênero e idade.
Na hierarquia burocrática brasileira, o Ministério da Agricultura, ao lado do Ministério da
Justiça, figuram entre os mais antigos da República, todavia, nos últimos cinco anos, crescem
as ações de controle que demonstram as fragilidades no sistema da segurança alimentar. Se a
agricultura familiar responde por grande parte do que consumimos no território nacional,
fragilidades no seguro agrícola, na escolha dos setores subsidiados, no modelo de alimentação
vulnerabilizam o direito à alimentação dos milhões de brasileiros. Como satisfazer este direito
e garantir um manejo sustentável? Como lidar com os seguintes impactos: a alta crescente do
consumo de carne, a proteção de sementes x novas alternativas alimentares, a disciplina legal
que coloca no mesmo barco legislação para indústria e legislação para o produtor; as
assimetrias nutricionais em crianças e adolescentes em idade escolar, a opacidade no direito
de ser informado sobre o alimento a ser consumido?
Agricultura e Civilização. Alimentação, Cultura e Classe. Acesso à Alimentação e Poder: O caso
das Ordenações do Reino vigentes no Brasil. Produção de Alimentos, Justiça e Dinheiro.
Problemas jurídicos no sistema normativo do direito agroalimentar. Desafios do Direito à
Alimentação na sociedade da informação.
Bibliografia -Textos selecionados das obras abaixo:
GODOY, Jack. Cocina, Cuisine y Clase – Estudio de Sociologia Comparada;trad. PatriciaWillson.
1 Edición, marzo 1995. Barcelona: Editorial GEDISA, 1995.
MAZOYER, Marcel, ROUDART, Laurence. Trad. Claudia Falluh Ferreira. História das Agriculturas
no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora UNESP, Brasília, DF: NEAD,
2010.
MONTANARI, Massimo. Comida como cultura; tradução de Letícia Martin de Andrade, 2 ed.
São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.
WRANGHAM, Catching Fire – How cooking made us human. New York: Basic Books, 2009.
RIEFF, David. El Oprobio del Hambre. Alimentos, Justicia, y Dinero en El Siglo XXI; trad. Aurelio
Major y Lucas Aznar. 1 Ed. Buenos Aires: Taurus, 2016

