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Objetivos Gerais: Interessará neste curso empreender o estudo de temas, problemas, 

discursos voltados à questão da descolonização do pensamento, logo, à produção de 

conhecimento autenticamente situado, reorientado à pluralidade de saberes e a 

perspectivas epistêmicas diversas, distintas, dissonantes até, mas nunca incompatíveis 

entre si. Na medida em que, de modo geral, os feminismos se posicionam criticamente 

contra a validação de conhecimentos pretensamente universais e universalizantes que se 

apoiam na crença na possibilidade de neutralidade dos sujeitos, uma perspectiva feminista 

em filosofia será, deste ponto de vista, aquela que se associará a tudo que recusa e repele 

as grandes monoculturas da mente - particularmente em filosofia - e, ao mesmo tempo, a 

tudo que favorece a produção de saberes localizados, compatíveis com a composição de 

redes pluriculturais e de pluriversalidade do conhecimento. 

 



Ementa: filosofia e história, origem e identidade; identidade e verdade; reorientar-se no 

pensamento, saberes localizados, monoculturas da mente; filosofia, eurocentrismo, norte 

global; colonialismo, pós-colonialismo, colonialidade; descolonização, vida comum, bem 

viver; conhecimento situado e responsabilidade filosófica; monoculturas da mente; a 

filosofia e os comuns; conhecimentos e saberes pluriversais.  

 

 

Conteúdo programático 

 

A. Colonialidade 

- é possível descolonizar o pensamento 

- colonialismo e negação: fuga inautêntica da realidade 

- formação e estrutura colonial 

- colonialismo, cultura, língua, ciência, filosofia 

 

B. Nascimento e Matriz Identitária da Filosofia 

- os mitos e a polis grega 

- nascimento, ponto de partida e legitimidade filosófica 

- identidade, verdade 

- alteridade e colonialidade: o outro como um não eu 

 

C. Conhecimento e saberes pluriversais 

- saberes situados e responsabilidade filosófica 

- reorientar-se no pensamento 

- saberes localizados e conhecimento em rede 

- monocultura ou pluriculturas da mente? 

- perspectiva feminista e a filosofia dos comuns 
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