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Aproximações aos pensamentos Andino e Yanomami
A cosmovisão dos povos originários do continente americano é parte fundamental das
perspectivas filosóficas latino-americanas. O objetivo deste curso é discutir a cosmovisão dos
povos andinos e do povo yanomami e suas projeções éticas e políticas. Um objetivo secundário
do curso é abordar dimensões metafilosóficas que permitam observar as perspectivas destes dois
povos originários como produções da filosofia de nossos territórios.
Conteúdos:
1. Apresentação e contextos.
2. Filosofia e geografia: Há uma filosofia marcada pelo lugar?
Textos de leitura obrigatória:
DUSSEL, Enrique. Eurocentrismo. Conferência 1 do livro 1492: O encobrimento do outro. A
origem do mito da modernidade. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1993, p. 17-26. (texto 01)
CABRERA, Julio: Exclusión intelectual y desaparición de filosofias. Concordia, v. 1, p. 49-65,
2013. Disponível em: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=386. (texto 02)
3. Perspectivas andinas para a filosofia
Texto de leitura obrigatória:
ESTERMANN, Josef. Filosofía Andina: Sabiduria indígena para un mundo nuevo. La paz:
ISEAT, 2006. (Texto 03)
4. Perspectivas ianomâmis para a filosofia
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami. São
Paulo: Companhia das Letras, 2015. (texto 04)
5. Considerações finais
Metodologia
O curso será ministrado através de aulas expositivas dialogadas, que exigem a leitura dos textos
de leitura obrigatória e, também, o engajamento nas discussões em sala de aula. A depender do

ritmo de leitura da turma, controles de leitura poderão ser inseridos na metodologia do curso,
com peso avaliativo. Os textos do curso estarão disponíveis no endereço:
https://goo.gl/A6dxw8 (não é necessário cadastrar-se no site!).
Avaliação
A avaliação acontecerá através de um trabalho que deve ser entregue na forma de um ensaio
sobre um dos temas, problemas ou textos do curso. Os critérios de avaliação consistem na
apropriação crítica dos textos trabalhados em aula, escrita coerente e coesa. Os trabalhos deverão
ser entregues em versão impressa E em arquivo digital (formato editável “*.rtf”, “*.doc” ou
“*.docx”). Trabalhos plagiados, total ou em parte, não serão aceitos e a eles será atribuída a
menção SR, sem a possibilidade de refazer o trabalho. Estudantes que tenham entregue trabalhos
de sua autoria e tenham problemas com a menção, poderão realizar avaliação complementar a
combinar com o professor.
Bibliografia Complementar
ACOSTA, Yamandú. Reflexiones desde "Nuestra América". Estudios latinoamericanos de
historia de las ideas y filosofía de la práctica. Montevideo: Nordan, 2012.
ACOSTA, Yamandú. La constituición del sujeto en la filosofía latino americana. Dialéctica, año
33, número 42, 2009/2010, p. 7-22.
BATALLA, Guillermo Bonfil (comp.). Utopía y revolución. El pensamiento contemporáneo de
los índios en América Latina. México: Nueva Imagen, 1981.
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Universidad de Deusto, 2006.
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CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL, Ramón (eds.). El giro decolonial: Reflexiones
para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre;
Universidad Central; Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos; Instituto Pensar, 2007.
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Vozes, 2000.
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MIGNOLO, Walter. La Idea de América Latina. Barcelona: Gedisa, 2007.
PAIM, Antonio. História das ideias filosóficas no Brasil. Londrina: EdUEL, 2 vols, 2007.
ZEA, Leopoldo. Discurso desde a marginaização e a barbárie seguido de A filosofia
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