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EMENTA (parte permanente) 
 

 

 

Estudo de um ou mais autores clássicos e/ou temas da discussão filosófica acerca das 

Ciências Humanas em tratamento aprofundado (Marx, Heidegger, Merleau-Ponty, 

Sartre, Foucault, Hannah Arendt, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas). 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

 

 

A teoria e a queda do céu 

 

 

A minha ideia vai ficar na filosofia de vocês. (Davi Kopenawa Yanomami) 

 

 

O curso tem por objetivo o estudo de A queda do céu: palavras de um xamã yanomami, 

de Davi Kopenawa e Bruce Albert, lançado recentemente no Brasil (2015). “Relato de 

vida, autoetnografia e manifesto cosmopolítico” (Albert), o livro constitui um “divisor 

de águas na relação intelectual e política entre índios e não-índios” (Kelly, Viveiros de 

Castro), enquanto paradigma de “descolonização da escrita etnográfica” (Albert), 

propondo uma “contra-antropologia” (Viveiros de Castro) fundamentada em uma 

“crítica xamânica da economia política da natureza” (Albert), que procura dar conta do 

“conflito ontológico” (Almeida) entre a floresta e a cidade, sob a figura escatológica da 

catástrofe climática. Trata-se de um exemplo máximo daquela “notável reviravolta” 

proclamada por Lévi-Strauss: “Quer nos regozijemos, quer nos inquietemos, a filosofia 

está novamente no centro do palco antropológico. Não mais a nossa filosofia, aquela de 

que minha geração queria se livrar com a ajuda dos povos exóticos; mas, em uma 

notável reviravolta, a deles” – uma filosofia que, segundo ele mesmo dizia alguns anos 

antes precisamente a respeito do xamã yanomami, “se formula nos termos de uma 



metafísica que não é mais a nossa”. Nosso objetivo principal será perguntar pelos 

conceitos fundamentais dessa metafísica “entre-mundos” que estrutura a “teoria do céu” 

de Kopenawa, capaz de agenciar coletivamente, além dos yanomami e dos brancos, uma 

miríade de povos extra-humanos, celestes e terrestres (os espíritos da floresta, os 

animais de caça, os monstros subterrâneos, os seres maléficos, os espíritos da cidade, 

etc.), em vista da configuração plena do evento hiper-cosmológico em que consiste a 

“queda do céu”. 

 

 

  

 

 

Plano das aulas: 

 

 

Aula 1: Introdução (“Palavras dadas”) 

 

 

Aula 2: Gênese e estrutura de A queda do céu 

 

 

Aula 3: Exposição e discussão dos capítulos 1 e 2 

 

 

Aula 4: Exposição e discussão dos capítulos 3 e 4 

 

 

Aula 5: Exposição e discussão dos capítulos 5 e 6 

 

 

Aula 6: Exposição e discussão dos capítulos 7 e 8 

 

 



Aula 7: Exposição e discussão dos capítulos 9 e 10 

 

 

Aula 8: Exposição e discussão dos capítulos 11 e 12 

 

 

Aula 9: Exposição e discussão dos capítulos 13 e 14 

 

 

Aula 10: Exposição e discussão dos capítulos 15 e 16 

 

 

Aula 11: Exposição e discussão dos capítulos 17 e 18 

 

 

Aula 12: Exposição e discussão dos capítulos 19 e 20 

 

 

Aula 13: Exposição e discussão dos capítulos 21 e 22 

 

 

Aula 14: Exposição e discussão dos capítulos 23 e 24 

 

 

Aula 15: Conclusão (“Palavras de Omama”) 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

 

 



Aulas expositivas e seminários, com leitura e interpretação dos capítulos do livro e 

demais textos de bibliografia principal e complementar. 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 

 

Seminários sobre os capítulos do livro (valor 3.0) e trabalho monográfico sobre o tema 

do curso (valor 7.0). 
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