
INTERPRETAR E TRANSFORMAR O BRASIL

Núcleo de Estudos

“Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de diversas
formas, trata-se agora de transformá-lo”

- Karl Marx, Tese 11 Sobre Feuerbach

“Começado com a grande promessa dos amanhãs que cantam,
o século [XX] se encerra com o desencanto de suas esperanças

inaugurais. Deixando na sua esteira um amontoamento de
ruínas, ele anuncia um futuro mais estreito, obscuro, e cheio de

perigo, acuado entre o desgaste dos que não podem mais
dominar e a impotência dos que não podem ainda. Mudar o

mundo não se torna menos necessário, mas mais difícil do que
tinham imaginado os pioneiros do comunismo. Nenhum grande

fetiche com maiúsculas – nem Divina Providência, nem
Tribunal da História, nem Verdade Absoluta da Ciência – pode

daqui por diante nos aliviar de uma responsabilidade
prosaicamente humana nas incertezas da história aberta. Mudar

o mundo, é então também, e ainda, interpretá-lo.”

 - Daniel Bensaïd, A atualidade do Manifesto Comunista

Interpretar e transformar o Brasil se faz urgente.

Escritas  no  milieu do  século  XIX  e  no  ocaso  do  século  XX,

respectivamente,  as  formulações  que  nos  servem  de  epígrafe  seguem imensamente

atuais. A contemporânea conjuntura não nos deixa mentir quanto a isso.

A eclosão de um novo cataclismo financeiro no final da primeira década do

novo  milênio  pega  no  contrapé  as  nações  imperialistas  e  coloca  em  xeque  as

hegemonias econômicas e culturais na ordem global. Abre horizontes para alternativas

sociais, e tira ao mesmo tempo monstros do calabouço. Não por outra razão os efeitos

imediatos desta crise passam a ensejar o aprofundamento da violenta ofensiva do capital

frente  o  trabalho,  que  assume,  na  ordem  internacional,  expressão  de  uma

contrarrevolução  preventiva,  como  aponta  Ricardo  Antunes,  em  O  privilégio  da

servidão. 



Esta  ofensiva,  tanto  nas  realidades  centrais  e  periféricas  da  ordem

capitalista, se coloca prioritariamente voltada à corrosão de direitos sociais, à míngua

das condições de vida e existência das classes trabalhadoras e vem acompanhada do

reavivamento  do  pensamento  conservador  e  autoritário.  A  agenda  neoliberal,

sobremaneira  desde  a  agudização  da  crise  global  em 2008,  não  consegue  mais  ser

implementada  atendendo  aos  ritos  da  farsa  formal  da  institucionalidade  burguesa  e

confirma  dimensões  do  anunciado  na  VIII  tese  Sobre  o  conceito  de  História

benjaminiana, já que a subversão do assim chamado Estado Democrático de Direito

pelos próprios agentes do capital se coloca não como exceção, mas sim como regra.

Permanentemente.

Esse  novo  quadrante  histórico,  que  contraditoriamente  faz  irromper

rebeliões populares em diversos rincões do globo – da Primavera Árabe aos Occupy,

dos levantes da periferia da Europa a Junho de 2013, dos levantes no sudeste asiático às

insurreições  latino-americanas  –,  leva  também à  ascensão  de  Trump,  das  extremas

direitas na Europa Ocidental, o DAESH, Orban, Erdogan e Putin, em cada realidade

favorecidos  por  plúrimas  determinações.  Essa  onda  manifesta-se  em nosso  país  na

experimentação de um novo golpe de Estado em 2016 e na eleição de Jair Bolsonaro.

Amparado em frágil programa econômico pautado na desoneração do Estado na atenção

de  benesses  sociais,  no  favorecimento  ao  capital  financeiro,  no  esfacelamento  das

proteções  e entidades trabalhistas e  em uma agenda de guerra  ideológica de caráter

ultra-reacionário,  em  alguns  momentos  alcançando  o  estatuto  alucionatório-

conspirativo,  coloca  em seu  horizonte  o  aprofundamento  de  medidas  neoliberais  já

postas em marcha, sem peias, no último período no país, e projetando aos setores da

população historicamente alijados de plenas condições de vida – mulheres,  negras e

negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, demais povos tradicionais, LGBTs, pessoas

com deficiência etc – os mais graves resultados de tais ataques.

A pandemia da COVID-19 traz novos desafios para leitura do período: de

um lado, a miséria social intensificada por décadas de ofensiva do capital torna mais

profundos os efeitos da doença – que tem sua origem e disseminação estruturalmente

condicionadas ao modo de produção. De outro, franqueia oportunidades para que os

desmontes de direitos sociais se aprofundem – para usar a expressão que despontou em

reunião  ministerial,  que  a  boiada  passe  –  e  que  medidas  de  atrofia  democrática  se

perfectibilizem. Os casos da Hungria e dos Estados Unidos são exemplares quanto ao



olhar arguto que devemos também voltar à nossa realidade, cada vez mais imersa no

obscurantismo e na mistificação da realidade. 

Estaríamos adentrando em uma nova era de guerras e revoluções? De que

forma  operam  as  dinâmicas  ideológicas  em  nosso  tempo?  Quais  são  os  subsídios

econômicos,  políticos,  sociológicos,  culturais  e  institucionais  que  revelam  este

contemporâneo e particular arranjo de coisas? A que serve nosso papel, estudantes do

direito, na incisão transformadora nessa sociedade? De fato, são tempos complexos.

Bom, compreender essa realidade é algo que se faz indispensável, sobretudo

a quem prima, em seu exercício de consciência e prática, pela defesa do interesse das

pessoas  menos  favorecidas  da  sociedade.  Quem  se  coloca,  seja  pela  interpelação

estrutural ou pela guinada de consciência, ao lado das vencidas e vencidos da história.

Isso em razão de que a nós não serve seguir a correnteza, mas sim se impõe remar

contra o fluxo. E daí a história se mostrar o campo privilegiado para interpretação e

transformação do Brasil. 

É de se ter  em conta que a flexão singular  na frase que inaugura nossa

reflexão  não  é  despropositada.  Coloca-se  nesse  espectro  da  urgência  a  articulação

indissociável,  una,  dialeticamente  imbricada,  entre  interpretação  e  ação.  A leitura

interpretativa sem prática revolucionária pode ser profunda, erudita, hermética, mas é

inócua. A prática pretensamente transformadora, militantista, combativa, desatrelada da

formulação teórico-política, é irresponsável e incógnita. Logo, o que pretendemos com

estes  ciclos  é  nos  municiar  de  acúmulos  indispensáveis  à  condução  de  uma práxis

transformadora, em todas as dimensões de nossa vida, buscando guias à libertação do

jugo mercantil e da dominação de classe, desde a particular, dependente e periférica

realidade brasileira.

Nesse  caldo,  e  complementando  Lênin,  se  de  fato  “não  há  prática

revolucionária sem teoria revolucionária”,  ao certo não há teoria revolucionária sem

prática revolucionária.

Os  espaços  e  agentes  acadêmicos  jamais  se  poderiam colocar,  ante  esta

aposta,  em condição  de  apartamento,  isolamento  ou  distância  relativa  da  realidade

social.  Faz  hora  da mesquinha figura  do “intelectual  público”  não mais  ser  apenas

público, mas orgânico. Da produção de  papers, dissertações, teses e outras pesquisas

deixar um papel onanista e proselitista e se voltar aos reais e urgentes problemas do

país. De que a pesquisa e a extensão voltem a ser realmente perigosas, no sentido de

colocar em questão – teorica e praticamente – certezas, cânones e tradições. 



De que, em nosso caso, desde a Vetusta se ouse o novo.

Imbuídos  e  imbuídas  de  intensões  transicionais  críticas,  democráticas,

horizontais,  anti-autoritárias,  avessas  a  qualquer  forma  de  exploração,  opressão  ou

dominação, que nos dispomos a investigar e trocar juntas e juntos. Rompendo inclusive

o que é a solitária tarefa da pesquisa, do estudo, da leitura, para que também juntas e

juntos possamos buscar por esse trabalho sínteses libertadoras.

Para tanto, elegemos como centrais preocupações o voltar-se à história do

Brasil  desde  i)  a  memória  dos  atos  insurrecionais  experimentados  no  país;  ii)  a

compreensão  das  relações  de  trabalho  postas  no  Brasil  e  como  as  diversas  formas

sociais em que a lógica de exploração se combinou e combina em nossa realidade e iii)

a atenção à dimensão das opressões, que marcada pelo registro de uma diagonal de

classe – como figurou Bensaïd –, impôs e impõe fraturas no conjunto das vencidas e

vencidos  da  história  de  nossa  realidade  desde  os  registros  de  raça,  gênero,  cultura,

orientação sexual e origem nacional.

Que  possamos,  modestamente,  ainda  que  sem  perder  a  radicalidade,

contribuir com a interpretação e transformação do Brasil

Dinâmica de encontros: as discussões ocorrerão quinzenalmente, com duas

horas de duração, a partir das 17h00. Será iniciada por relatoria do texto destacado para

o encontro, por não mais do que 15 minutos, seguido de rodada de intervenções, que se

pede sejam centradas no escrito sob análise. Vencida a rodada inicial e oportunizadas

intervenções a todxs participantes, serão abertas rodadas de inscrições para novas falas.

Escolha dos textos e cronograma: tomando por critério a leitura de textos

curtos  e  os  temas  centrais,  o  coordenador  e  coordenadora  proporão  semestralmente

cronograma de  textos  que  contemplem i)  proposições  críticas  e  transformadoras  da

sociedade  brasileira;  ii)  que  impliquem  em  diálogos  entre  intérpretes  clássicxs  e

contemporânexs do Brasil, mas também entre tradicionais e críticxs, conservadorxs e

revolucionárixs;  iii) se atentem aos demarcadores classe, gênero e raça não só em suas

elaborações,  mas  particularmente  na  autoria  das  obras  e  iv)  se  estruturem,

semestralmente, na forma de ciclos temáticos. 

Registra-se que os  escritos selecionados não refletem necessariamente as

composições  dos  organizadores  e  organizadoras,  mas  sim sinalizam repertório  para

discussão dos temas selecionados ao semestre.

Os textos serão disponibilizados aos membros e membras por e-mail, tão

logo inicie-se o semestre.



Componentes: Por  certo  as  discussões  reservarão  maior  interesse  às

pessoas matriculadas à graduação em Direito e Ciências do Estado (com direito ulterior

a reconhecimento do tempo de participação nas atividades), bem como a pesquisadoras

e pesquisadores em sede de pós-graduação no PPGD-UFMG. Todavia, a participação é

livre para estudantes, servidorxs, terceirizadxs e outrxs trabalhadorxs da Universidade,

bem como a pessoas não vinculadas diretamente à UFMG, desde que inscritas.

Inscrição: As  interessadas  e  interessados  deverão  enviar  e-mail  para  os

correios  interpretaretransformarobrasil@gmail.com,  se  possível  com  cópias  para

seferian@ufmg.br e  erna.ufmg@gmail.com, até  05.09.2021, para registros com vista a

obtenção de certificados.

Proposta de leitura para o semestre de 2022.2:

CICLO (RE)EXISTÊNCIA INDÍGENA: LUTA, POLÍTICA E USOS

DO DIREITO

Como  em  oportunidades  anteriores,  o  presente  ciclo  tem  por  intuito

estabelecer  uma agenda  de  leituras  coletivas  tratando  do tema da  história  das  lutas

indígenas em nosso país, tomando por marco central  os usos políticos colocados ao

Direito.

Percebendo o modo intenso e ancestral que marca a afirmação dos modos de

vida e trabalho das diversas populações que por séculos e milênios habitaram o que hoje

convencionamos chamar de Brasil, os indicativos de leitura trazem sinais dos principais

vetores de uma práxis rebelde anticapitalista e anticolonial, sustentáculo fundamental a

uma crítica ao e do direito contemporâneo. 

06.09 - Encontro I- HIstória indígena e direitos

Obrigatórios:

MONTEIRO, John Manuel. O desafio da história indígena no Brasil. Disponível em: 

https://leiaufsc.files.wordpress.com/2017/03/o-desafio-da-histc3b3ria-indc3adgena-

john-monteiro.pdf

PARAÍSO, Maria Hilda Baqueiro. Revoltas indígenas, a criação do governo geral e o 

regimento de 1548. Disponível em: 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/viewFile/24297/19701

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio/article/viewFile/24297/19701
https://leiaufsc.files.wordpress.com/2017/03/o-desafio-da-histc3b3ria-indc3adgena-john-monteiro.pdf
https://leiaufsc.files.wordpress.com/2017/03/o-desafio-da-histc3b3ria-indc3adgena-john-monteiro.pdf


Complementares:

CARVALHO, Lucas Borges de. Direito e barbária na conquista da América Indígena  

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/7024/5000

20.09 - Encontro II - Revolta indígenas no período colonial

Obrigatórios: 

PERRONE-MOISÉS, Beatriz. SZTUTMAN, Renato. Notícias de uma certa 

confederação Tamoio. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/mana/a/6yWNsx4v3pNBRsVd735crYy/?format=pdf&lang=pt

CECHIN, Antonio. A república guarani de Clovis Lugon. 

https://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/3281-livro-da-semana-12

Complementar:

AMANTINO, Marcia. As Guerras Justas e a escravidão indígena em Minas Gerais nos 

séculos XVIII e XIX. Disponível em:  

https://www.scielo.br/j/vh/a/DPBhw4sSnG3jQRL794K7D4x/?format=pdf&lang=pt

BRUM, Ceres Karam. "Esta terra tem dono" - Disputas de representação sobre o 

passado missioneiro no Rio Grande do Sul: a figura de Sepé Tiaraju. Disponível em: 

https://ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/046cadernosihuideias.pdf

04.10 - Encontro III - Indígenas e lutas populares no período do Império

Obrigatório:

SOUZA JUNIOR, José Alves de. Cabanagem: revolução amazônica, 1835-1840. 

Disponível em: https://flcmf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Rebelioes-Populares-

Cabanagem-revolucao-amazonica-1835-1840.pdf

Complementar:

SOUZA, ALmir Antonio. A Lei de Terras no Brasil Império e os índios do Planalto 

Meridional: a luta política e diplomática do Kaingang Vitorino COndá (1845-1870). 

Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/70514/SOUZA

%201806-9347-rbh-2015v35n70007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

18.10 - Encontro IV - Ditadura empresarial-militar e genocídio indígena

Obrigatório:

https://flcmf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Rebelioes-Populares-Cabanagem-revolucao-amazonica-1835-1840.pdf
https://flcmf.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Rebelioes-Populares-Cabanagem-revolucao-amazonica-1835-1840.pdf
https://ihu.unisinos.br/images/stories/cadernos/ideias/046cadernosihuideias.pdf
https://www.scielo.br/j/vh/a/DPBhw4sSnG3jQRL794K7D4x/?format=pdf&lang=pt
https://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/3281-livro-da-semana-12
https://www.scielo.br/j/mana/a/6yWNsx4v3pNBRsVd735crYy/?format=pdf&lang=pt
https://revistas.ufpr.br/direito/article/download/7024/5000


DUARTE, Selma Martins. Violações dos direitos indígenas e os limites da justiça de 

transição no Brasil. Disponível em: 

https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/37153

Complementar:

Indígenas na CNV. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4469887/mod_resource/content/1/Volume

%202%20-%20Texto%205%20-%20Povos%20Indii genas%20na%20CNV.pdf

01.11 - Encontro V - Lutas e demandas indígenas na Constituinte e na Nova 

República

Obrigatórias:

CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios na Constituição. 

https://www.scielo.br/j/nec/a/d9Kq7jjTt8GqR8DqBSgQbTK/?format=pdf&lang=pt

BANIWA, Gersem Luciano. Movimentos e políticas indígenas no Brasil 

contemporâneo. Disponível em: 

https://tellusucdb.emnuvens.com.br/tellus/article/download/136/140

Complementar:

TERRA DE DIREITOS. Justiça e o marco temporal de 1988. Disponível em: 

https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Justica-e-o-marco-Temporal-de-1988-

(final).pdf

BIGIO, Elias dos Santos. A ação indigenista brasileira sob a influência militar e a Nova 

República (1967-1990). Disponível em: 

https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/populacao-

indigena/artigos_teses_dissertacoes/artigo_1_elias_bigio_a_acao_indigenista_brasileira

_sob_a_influencia_militar_e_da_novarepublica_1967-19901.pdf

LACERDA, Rosana. Os povos indígenas e a Constituinte (1987-1988). Brasília: CIMI, 

2008.

22.11 - Encontro VI - Lutas e demandas indígenas contemporâneas

Obrigatório:

APIB. Dossiê internacional de denúncias dos povos indigenas do Brasil. Disponível em:

https://apiboficial.org/files/2021/08/DOSSIE_pt_v3web.pdf

https://apiboficial.org/files/2021/08/DOSSIE_pt_v3web.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/populacao-indigena/artigos_teses_dissertacoes/artigo_1_elias_bigio_a_acao_indigenista_brasileira_sob_a_influencia_militar_e_da_novarepublica_1967-19901.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/populacao-indigena/artigos_teses_dissertacoes/artigo_1_elias_bigio_a_acao_indigenista_brasileira_sob_a_influencia_militar_e_da_novarepublica_1967-19901.pdf
https://www.mpba.mp.br/sites/default/files/biblioteca/direitos-humanos/populacao-indigena/artigos_teses_dissertacoes/artigo_1_elias_bigio_a_acao_indigenista_brasileira_sob_a_influencia_militar_e_da_novarepublica_1967-19901.pdf
https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Justica-e-o-marco-Temporal-de-1988-(final).pdf
https://terradedireitos.org.br/uploads/arquivos/Justica-e-o-marco-Temporal-de-1988-(final).pdf
https://tellusucdb.emnuvens.com.br/tellus/article/download/136/140
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4469887/mod_resource/content/1/Volume%202%20-%20Texto%205%20-%20Povos%20Indi
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4469887/mod_resource/content/1/Volume%202%20-%20Texto%205%20-%20Povos%20Indi
https://periodicos.unb.br/index.php/emtempos/article/view/37153


Complementar:

Petição inicial ADPF 709

https://www.scielo.br/j/nec/a/d9Kq7jjTt8GqR8DqBSgQbTK/?format=pdf&lang=pt

Local de realização: O link para a plataforma moodle será enviado para

todxs que desejarem e se inscreverem pelo e-mail. 

Sejam todas convidadas e todos convidados a juntar forças e lançar críticas!

Aproveitemos enquanto pensar não é crime!

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2022, 35o do martírio de Naji Salim al-Ali,

39o do levante lésbico do Ferro's Bar, 78o do início da antifascista Revolta Eslovaca,

229o da abolição da escravatura no Haiti.

Gustavo Seferian

Professor Adjunto do DIT-FD-UFMG

Mestre e Doutor em Direito do Trabalho pela FDUSP

Pesquisador convidado, em sede pós-doutoral, do CéSor/EHESS/CNRS

Erna Fonseca Holzinger

Mestranda em Direito pela FD-UFMG

https://www.scielo.br/j/nec/a/d9Kq7jjTt8GqR8DqBSgQbTK/?format=pdf&lang=pt

