
Universidade Federal do ABC – 2022.2 

Prof.ª ª Suze Piza 

Filosofia no Brasil e na América Latina (turmas matutina e noturna) 

Aulas no Campus São Bernardo do Campo. 

Turma manhã - segunda das 10:00 às 12:00, sala A2-S309-SB, semanal, quinta das 08:00 

às 10:00, sala A2- S201-SB, semanal 

Turma noite - segunda das 21:00 às 23:00, sala A2-S309-SB, semanal, quinta das 19:00 

às 21:00, sala A2- S201-SB, semanal. 

 

O que toda experiência de uma outra cultura nos oferece é a ocasião 

para se fazer uma experiência sobre nossa própria cultura; muito mais 

que uma variação imaginária - a introdução de novas variáveis ou 

conteúdos em nossa imaginação - é a própria forma, melhor dizendo, 

a estrutura da nossa imaginação conceitual que deve entrar em regime 

de variação, assumir-se como variante, versão, transformação. 

Eduardo Viveiros de Castro. 

 

Programa: 

Pensar desde o Sul: a dialética entre o local e o global – por uma filosofia menor 

Bloco 1. Fazer filosofia “fora” (?) da Filosofia 

Metafísicas Canibais, Eduardo Viveiros de Castro 

O anti-Narciso, a fórmula lógica n-1, e como a filosofia finalmente encerra seu cíclico 

cármico... 

Bloco 2. Filosofias (ético-políticas) do e no Sul da América – dentro ou fora? 

O paradigma da libertação: fontes, limites e extensão 

Enrique Dussel e os fundamentos da corrupção no campo do político 

O povo como conceito filosófico, A razão populista, o conceito do político e a 

colonização da subjetividade no neoliberalismo a partir de Nora Merlin e Ernesto Laclau 

Bloco 3. Raça e racismo como problema filosófico: a invenção da modernidade – nem 

dentro, nem fora da filosofia: sobre Filosofia, meta-Filosofia. 

Identidade e diferença – Denise Ferreira da Silva in Toward a Global Idea of Race 

 

 



Metodologia: 

Aulas expositivas sobre as teses indicadas no programa e baseadas nas leituras prévias 

realizadas pelo grupo. Leituras coletivas mediadas dos textos. Diálogo com o grupo 

sobre problemas filosóficos (internos aos textos) previamente apresentados em cada 

bloco. Os materiais das disciplinas serão disponibilizados, quando possível em pdf, em 

drive compartilhado, ou fisicamente para cópia. Não é possível acompanhar o curso sem 

estar com os textos durante às aulas. 

Bibliografia básica: 

Viveiros de Castro. Eduardo. Metafísicas canibais. São Paulo, N-1, 2019. 

Silva, Denise Ferreira, A dívida impagável. São Paulo, 2019. Disponível em: 

https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf 

Silva, Denise Ferreira. Toward a Global Idea of Race, University of Minnesota Press, 2007. 

Dussel, Enrique. 20 teses sobre política. Expressão popular, São Paulo: 2006. 

https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/56.20_Teses_politica.pdf 

Laclau. Ernesto. A razão populista: São Paulo, Três estrelas, 2013. 

Cap. 8 disponível em: 

https://extensaoufabcposmarxismo.files.wordpress.com/2016/06/a-razao-

populista.pdf 

Merlin, Nora. Mentir e colonizar: obediência inconsciente e subjetividade neoliberal. 

Buenos Aires: Carta Viva. 2019. 

*Bibliografia complementar será indicada até a terceira semana do curso após o contato 

com as turmas. 

 

Cronograma: 

06.06 - Apresentação do programa e dos problemas que serão investigados e estudados 

09.06 - Início da leitura do Cap. 1 de Metafísicas canibais de Eduardo Viveiros de Castro 

13.06 – Leitura mediada do Cap I Metafísicas canibais de Eduardo Viveiros de Castro 

16.06 – feriado 

20.06 e 23.06 – Leitura mediada Cap.1 Metafísicas canibais de Eduardo Viveiros de 

Castro 

27.06 e 30.06 - Leitura mediada Cap.1 Metafísicas canibais de Eduardo Viveiros de Castro 

04.07 e 07.07 – Enrique Dussel e as 20 teses de política. Os fundamentos da corrupção no 

campo do político. 

https://casadopovo.org.br/wp-content/uploads/2020/01/a-divida-impagavel.pdf
https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/56.20_Teses_politica.pdf


*Entrega do texto – avaliação I - Metafísicas canibais: desinventar do Outro/paráfrases 

entre campos 

11.07 – Dussel e as 20 teses de política. Os fundamentos da corrupção no campo do 

político. 

14.07 – Paradigma da filosofia da libertação 

18.07 -  Paradigma da filosofia da libertação 

21.07 – O povo como conceito, A razão populista, o conceito de político e a colonização 

da subjetividade no neoliberalismo a partir de Nora Merlin e Ernesto Laclau 

25.07 e 28.07 - O povo como conceito, A razão populista, o conceito de político e a 

colonização da subjetividade no neoliberalismo a partir de Nora Merlin e Ernesto Laclau 

01.08 e 04.08 – Identidade e diferença – raça e racismo como problemas filosóficos em 

Denise Ferreira da Silva 

08.08 e 11.08 - Identidade e diferença – raça e racismo como problemas filosóficos em 

Denise Ferreira da Silva 

15.08 e 18.08 - Identidade e diferença – raça e racismo como problemas filosóficos em 

Denise Ferreira da Silva 

22.08  - Avaliação II 

25.08 - Devolutivas das avaliações e fechamento do curso 

 

Avaliações: 

O curso será avaliado por meio de duas produções: a) produção de um texto de no 

mínimo 10 laudas sobre os temas, teses e problemas apresentados no texto estudado no 

bloco I e b) avaliação no final do curso com resposta às questões propostas relativas aos 

principais temas tratados nas aulas com base nos textos estudados. Para cada avaliação 

serão dadas orientações mais precisas ao longo do curso. Caso, a/o estudante obtenha 

conceito D ou F no final do curso, serão propostas atividades complementares ou 

substitutivas, quando for o caso, 72 horas após a divulgação dos conceitos.  

Horário de atendimento ao longo do quadrimestre: 

Segundas das 18:00 às 21:00 no campus SBC e quintas das 10:00 às 13.00 – sala 232 

do Delta. Agendar pelo e-mail suze.piza@ufabc.edu.br. 


