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Ementa: Discussão, sob uma perspectiva transdisciplinar, da conjuntura do Brasil em tempos de 

pandemônio, quando a vilania e o oportunismo se instalam nas instâncias de poder para fazer 

mal à Vida no país. Buscar soluções para problemas concretos da contemporaneidade.  

Justificativa:  

A decadência ética, moral e política da sociedade brasileira, intensificada nesses últimos 

anos pela onda conservadora que elegeu a extrema direita nas duas maiores potências das 

Américas, culminou recentemente no caos econômico agravado pelo surto descontrolado de 

COVID-19, as queimadas dos grandes ecossistemas do país, a matança dos rios, dos solos, das 

chuvas e a destruição da Vida em todo o território nacional – marítimo, terrestre e aéreo. 

O impacto dessas in/ações criminosas por parte do governo federal há de se fazer sentir 

por gerações no futuro, sem que qualquer providência esteja sendo efetivamente tomada no 

sentido de impedir esses estragos nem de enquadrar e punir os responsáveis. 

Em meio ao caos, existe uma parcela da população que assiste estarrecida a este estado 

de coisas, sem saber exatamente como processar tanta perda. O país mergulhado em luto. O 

acesso aos direitos cotidianos sequestrado por um governo ilegítimo, eleito por meio de 

estratégias ilegais de campanha. O tempo passa rápido, mas o povo está paralisado. 

A psicose capitalista impõe um modo predatório de existir e se materializa no 

neoliberalismo, modo escancarado de corrupção que se apropria da vida das pessoas direta ou 

indiretamente, disseminando a fome, a miséria, o medo e a indignidade. 

A esta altura da história, quando as pessoas já deveriam ter evoluído ética e 

cognoscitivamente, observa-se um movimento mundial no sentido de regredir às eras mais 
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sombrias e perversas da humanidade, abarcando a crueldade, a soberba, a ignorância e a 

destruição como plano de futuro. 

É necessário pausar e refletir sobre os rumos que devemos tomar, adotando novas 

formas de raciocínio sobre a Vida e sobre os Outros. É necessário retomarmos o curso do avanço 

ético, moral, cultural e científico para a humanidade, como forma de resistência. Como forma 

de construir – e não destruir – o futuro. 

Objetivos: 

• Compreender o conceito de “transdisciplinaridade” e a relevância dessa perspectiva para o 

pensamento científico e as tomadas de decisões no mundo contemporâneo; 

• Conhecer o histórico do conceito “direitos humanos” e compreender sua relevância para a 

vida das pessoas dentro do Estado nacional, bem como em âmbito universal; 

• Discutir sobre os direitos fundamentais do povo brasileiro sob uma perspectiva 

transdisciplinar, tendo em foco principalmente a problemática dos prejuízos ambientais 

sofridos pelo Brasil nesta década e seus efeitos de longo prazo sobre a vida da população; 

• Fazer a leitura de diferentes autores indígenas, que contribuem diferentes modos de 

pensar a respeito da Vida e do lugar do ser humano dentro dela, para ganharmos 

perspectiva sobre o que fazer mediante a crise, assim como alento para as angústias 

decorrentes de uma única forma de enxergar e existir no mundo. 

• A partir deste processo, tecer reflexões acerca de possíveis caminhos e formas de 

organização política que venham a redimir a humanidade perante a vida na Terra.  

Metodologia: 

A metodologia predominante neste projeto inclui leituras e debates, síncronos e 

assíncronos. Ocasionalmente também serão utilizados materiais audiovisuais. Os assuntos 

abordados se organizam em torno de quatro temas principais: transdisciplinaridade; direitos 

humanos; o assalto aos recursos naturais do Brasil; o ponto de vista dos povos originários, que 

são diretamente afetados pela crise moral e ética do país desde a sua formação. 

Para cada sessão de leitura, haverá uma sessão de debates – síncronos e assíncronos. 

Encontros síncronos estão planejados para ocorrerem a cada duas semanas; as leituras 

pertinentes devem ser realizadas, portanto, dentro do espaço de tempo das duas semanas 

anteriores ao encontro (ver agendamentos no cronograma). 

Certos temas serão divididos em mais de uma parte, visando a uma melhor organização 

do trabalho dentro do espaço de tempo disponível. 

A bibliografia que se encontra ao final deste texto foi separada em itens de (A) a (F) 

segundo sua relevância para os assuntos abordados em cada fase; sua distribuição ao longo do 

período de duração do projeto será da seguinte maneira:  

1) Sob (A) encontram-se quatro fontes de leitura que fundamentarão nossa abordagem ao 

conceito de “transdisciplinaridade”;  

2) Em (B) reúnem-se as leituras adotadas para nossa abordagem ao conceito “direitos 

humanos”, que será feita em dois turnos. Primeiro, trataremos do histórico e do conceito, 

usando MAZZUOLI (2019) como texto base e a Constituição Federal de 1988 como leitura 



de contrapartida. Depois, passaremos aos materiais que dizem respeito aos seguintes 

direitos fundamentais:  

a) Vida; 

b) Nutrição (água e comida);  

c) Lar; 

d) Segurança (física, mental, alimentar, ambiental, sanitária, econômica); 

e) Liberdade (de pensamento, criatividade, afetividade) e Felicidade, 

a partir dos quais alcançaremos a construção do conceito “dignidade humana”, no âmbito  

do Direito Internacional; 

3) As leituras agrupadas sob (C) e (D) referem-se ao terceiro ponto fundamental para o debate 

que se pretende construir neste projeto: o histórico da formação da sociedade brasileira e 

as raízes das configurações políticas observadas na contemporaneidade; 

4) Uma vez estabelecidos como fundamentos a transdisciplinaridade, os direitos humanos e 

o contexto histórico de formação da sociedade brasileira, passaremos então à voz dos 

autores indígenas para aprendermos com eles outras perspectivas epistemológicas acerca 

do que denominamos Brasil. Essas são as leituras agrupadas em (E); 

5) Mantendo em mente essas perspectivas epistemológicas, acrescentaremos discussões 

acadêmicas (F) sobre as implicações dos modelos de consumo impostos pelo capitalismo 

aos recursos naturais em nível global, buscando compreender a amplitude dos prejuízos 

causados às comunidades indígenas em particular e ao povo brasileiro em geral, por causa 

da destruição desses recursos pela irresponsabilidade criminosa do Estado;  

6) O projeto se conclui com a apresentação do filme Bacurau e um fórum de discussão sobre 

a Vida no Brasil em tempos de pandemônio, no que tange os direitos fundamentais 

selecionados para análise, a partir dos elementos considerados ao longo do período. 

Haverá produção de trabalho final. 

Como a duração do projeto será de 100 horas/aulas, sua conclusão será no final do 

semestre 2.2020 – ERE, de modo que haverá o intervalo das Festas Ano Novo entre os dois 

semestres. 

Cronograma: 

Data Atividade Conclusão 

20.09.2020 Período de inscrição neste projeto de PCC 29.09.2020 

   

30.09.2020 Reunião para apresentação do plano de trabalho do projeto 30.09.2020 

 Leituras do item (A) da seção de referências 06.10.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 06.10.2020 

   

07.10.2020 Reunião para discutir sobre transdisciplinaridade 07.10.2020 

 Leituras do item (B) da seção de referências 20.10.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 20.10.2020 

   

21.10.2020 Reunião para discutir sobre direitos humanos 21.10.2020 

 Leituras do item (B) da seção de referências 03.11.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 03.11.2020 

   

04.11.2020 Reunião para discutir sobre direitos humanos 04.11.2020 



 Leituras do item (C) da seção de referências 17.11.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 17.11.2020 

   

18.11.2020 Reunião para discutir sobre o histórico da formação do Brasil 18.11.2020 

 Leituras do item (C) da seção de referências 01.12.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 01.12.2020 

   

02.12.2020 Reunião para discutir sobre o histórico e as configurações políticas 02.12.2020 

 Leituras do item (D) da seção de referências 15.12.2020 

 Fórum online para discussão assíncrona 15.12.2020 

   

16.12.2020 Reunião para discutir sobre o histórico e as configurações políticas 16.12.2020 

 Leituras do item (E) da seção de referências 23.02.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 23.02.2021 

   

 RECESSO ANO NOVO – INÍCIO 2.2020 ERE  

   

24.02.2021 Reunião para discutir sobre epistemologias indígenas 24.02.2021 

 Leituras do item (E) da seção de referências 09.03.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 09.03.2021 

   

10.03.2021 Reunião para discutir sobre epistemologias indígenas 10.03.2021 

 Leituras do item (E) da seção de referências 23.03.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 23.03.2021 

   

24.03.2021 Reunião para discutir sobre epistemologias indígenas 24.03.2021 

 Leituras do item (F) da seção de referências 06.04.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 06.04.2021 

   

07.04.2021 Reunião para discutir sobre a destruição dos recursos naturais 07.04.2021 

 Leituras do item (F) da seção de referências 27.04.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 27.04.2021 

   

28.04.2021 Reunião para discutir sobre a destruição dos recursos naturais 28.04.2021 

 Primeira aproximação ao ensaio final 11.05.2021 

 Fórum online para discussão assíncrona 11.05.2021 

   

12.05.2021 Reunião para discutir sobre vida no Brasil em tempo de pandemônio 12.05.2021 

 Filme: Bacurau (2019) 12.05.2020 

 Orientações e preparação do trabalho final 12.05.2020 

   

26.05.2021 Síntese. Encerramento. Entrega de Trabalho final. 26.05.2020 

Avaliação: 

a) Leitura, compreensão e discussão do material bibliográfico e fílmico; 

b) Participação nas atividades e reuniões propostas; 

c) Produção de trabalho final com suas reflexões sobre o tema proposto. 
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