
 
 

Disciplina: Seminário em Questões de Filosofia Contemporânea - IH 1312  

Professora: Michelle Bobsin Duarte 

Período: 2021/1 

 

Horário: Quartas-feiras das 14h00 às 17h00  
Local: Atividades síncronas na Plataforma Google Meet 
Carga Horária total: 45 horas  
CH de atividades síncronas: 27h (9 aulas de 3h em 9 semanas) 
CH de atividades assíncronas: 18h (leitura e fichamento de textos e elaboração do seminário) 
Horário de Atendimento aos alunos: Horários a combinar mediante agendamento prévio. 
 

Plano de Curso 

 

Título: Epistemologias do Sul 
 

Apresentação e objetivos: O curso visa proporcionar um aprofundamento dos temas 

discutidos no livro Epistemologias do Sul, organizado por Boaventura de Souza Santos e 

Maria Paula de Meneses. 

Epistemologias do Sul é uma coletânea com textos de pesquisadores que buscam refletir 

criticamente sobre as consequências da predominância do modelo epistemológico do norte 

ocidental, que pretendeu (e pretende) ser neutro, que buscou (e busca) eliminar das 

investigações epistemológicas qualquer traço das relações sociais e políticas que atravessam 

a produção de conhecimento. Além da reflexão crítica, Epistemologias do Sul apresenta 

alternativas epistêmicas que visam conduzir ao diálogo horizontal os saberes de diferentes 

povos. 

O objetivo do curso é realizar um estudo sobre as críticas ao modelo epistemológico do norte 

ocidental, considerado hegemônico por invalidar e invisibilizar os conhecimentos que não 

partilham o mesmo paradigma.  

 



Metodologia: Leitura e discussão dos textos selecionados do livro Epistemologias do Sul, de 

Boaventura de Souza Santos e Maria Paula de Meneses, como também, de outros(as) 

autores(as) e comentadores(as) do tema. 

 

Avaliação: Apresentação de seminário e produção de trabalho sobre o tema do curso. 
 

Cronograma: 

Aula I (17/03) - Introdução à temática de Epistemologias do Sul; 

Aula II (24/03) – Colonialidade do poder e classificação social. Aníbal Quijano ; 

Aula III (31/03) - Conhecimento  de  África, conhecimento de africanos: duas perspectivas 

sobre os estudos africanos. Paulin J. Hountondji; 

Aula IV (07/04) - Globalização e Ubuntu. Mogobe B. Ramose; 

Aula V (14/04) - Meditações anti-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da 

modernidade. Enrique  Dussel; 

Aula VI (28/04) - A  topologia do ser e a geopolítica do conhecimento. Modernidade, império 

e colonialidade. Nelson Maldonado-Torres; 

Aula VII (05/05) - Intelectuais negros e produção do conhecimento: algumas reflexões sobre  

a  realidade  brasileira. Nilma Gomes; 

Aula VIII (12/05) - Um  Ocidente  não-ocidentalista:  a  filosofia  à venda,  a  douta  

ignorância  e  a  aposta  de  Pascal. Boaventura  de  Sousa  Santos; 

Aula IX (19/05) - Apresentação do seminário dos alunos sobre os temas estudados.  
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