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EMENTA (parte permanente) 
 

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

acerca das Ciências Humanas (Marx, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Foucault, 

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

 
 

PROGRAMA (parte variável) 

 
Título: A cosmopolítica do Antropoceno 
 
 

“Colocar o humano no centro” era o projeto ocidental. Levou ao que 
sabemos. Chegou o momento de abandonar o navio, de trair a 
espécie. Não há nenhuma grande família humana que existiria 
separadamente de cada um dos mundos, de cada um dos universos 
familiares, de cada uma das formas de vida espalhadas pela terra. 
Não há humanidade, há apenas os terranos e os seus inimigos – os 
Ocidentais, qualquer que seja a sua cor de pele. Nós, 
revolucionários, com o nosso humanismo atávico, faríamos bem em 
atentar nas ininterruptas sublevações dos povos indígenas da 
América Central e da América do Sul, nestes últimos vinte anos. A 
sua palavra de ordem poderia ser: “colocar a terra no centro”. É uma 
declaração de guerra ao Homem. Declarar-lhe guerra, talvez seja 
esta a melhor forma de o fazer voltar à terra, se ele não se fizer de 
surdo, como sempre. 
(Comité invisível, Aos nossos amigos.) 

 
Resumo: 
 
 Face ao Antropoceno, é inevitável a pergunta pelo compromisso da filosofia 

moderna com a catástrofe ambiental: como argumenta Chakrabarty, tendo postulado a 

desconexão fundamental entre o tempo histórico e o tempo físico, os “filósofos da 

liberdade” produziram, de forma “não intencional” (?!), a base espiritual pela qual “os 

humanos nos tornamos agentes geológicos”. Tal compromisso torna-se tanto mais 

óbvio quanto mais é denegado; e talvez não haja sintoma mais eloquente disso que o 

estranhamento motivado pela suposição exorbitante, ainda hoje raras vezes 

confrontada, de que a consciência filosófica seria, por princípio, inviolável por sua 

exterioridade ontológico-política. 
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 Sabe-se, desde Husserl, que a filosofia transcendental – isto é, a forma 

pretensamente mais pura da consciência moderna – está fundada sobre nada menos 

que a “hipótese da aniquilação do mundo”. Longe de apontar para algo remoto, essa 

hipótese já era em si mesma aniquiladora: sabemos (sabemos?) que ao conceito de 

Natureza, a esse tópos supostamente neutro, foi e tem sido dissolvida (mais que 

reduzida)uma multiplicidade inumerável de mundos divergentes, todos eles 

neutralizados em sua potência própria de mundanização pela “consciência absoluta”, 

emancipada, da humanidade universal. Com efeito, quando se considera o discurso 

filosófico da modernidade em vista de seu impacto imanente sobre outros povos e 

seus mundos, humanos e extra-humanos, dificilmente se escapa à evidência de que 

esse discurso opera, antes de mais nada, como dispositivo de “negação ontológica” de 

outrem (Schmitt). 

 Trata-se, pois, do Antropoceno enquanto duplo monstruoso da modernidade: 

se é verdade que, com o “devir-louco generalizado das qualidades extensivas e 

intensivas que expressam o sistema biogeofísico da Terra”, “nosso mundo vai 

deixando de ser kantiano” (Danowski & Viveiros de Castro), isso acontece certamente 

em virtude de uma “inversão irônica e mortífera” (idem), pela qual o tão esperado 

“reino dos fins” (Kant) se aproxima, cada vez mais, como deserto inóspito, povoado 

por fanged noumena (Land). 

 Tendo esse diagnóstico histórico-filosófico por premissa, o curso pretende 

abordar a problemática do Antropoceno em cinco etapas: (i) introdução a partir de uma 

reflexão filosófica sobre caráter “hiper-objetual” das mudanças climáticas (Danowski); 

(ii) estudo em separado de algumas concepções contemporâneas acerca da crise 

ecológica, tanto próximas quanto divergentes entre si: o próprio 

Antropoceno/Capitaloceno (Chakrabarty), a “intrusão de Gaia” (Latour, Stengers) e a 

“queda do céu” (Kopenawa & Albert); (iii) crítica comparativa dessas concepções, no 

sentido da especulação “mitofísica” em torno ao “mundo do fim” (Danowski & Viveiros 

de Castro, Fausto); (iv) aproximação desse estudo crítico a exemplos brasileiros de 

catástrofe e resistência (Fausto, Nodari, Medeiros, Regattieri & Castañeda, Nobre); e 

(v) conclusão dedicada a considerar os limites cosmopolíticos do Antropoceno 

(Povinelli, Haraway, Comité invisível). 

 
 
Plano das aulas: 
 
Aula 1: Apresentação 
 
Aula 2: Danowski, “O hiperrealismo das mudanças climáticas e as várias faces do 
negacionismo” 
 
Aula 3: Chakrabarty, “O clima da história: quatro teses” 
 
Aula 4: Latour, “Para distinguir amigos e inimigos no tempo do Antropoceno” 
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Aula 5: Stengers, No tempo das catástrofes (Capítulos 4, 5 e 6) 
 
Aula 6: Kopenawa & Albert, A queda do céu (Capítulos 8 e 16) 
 
Aula 7: Kopenawa & Albert, A queda do céu (Capítulos 23 e 24) 
 
Aula 8: Danowski & Viveiros de Castro, Há mundo por vir? (Capítulos 1 e 2) 
 
Aula 9: Danowski & Viveiros de Castro, Há mundo por vir? (Capítulos 3 e 4) 
 
Aula 10: Danowski & Viveiros de Castro, Há mundo por vir? (Capítulos 5 e 6) 
 
Aula 11: Danowski & Viveiros de Castro, Há mundo por vir? (Capítulos 7 e 8) 
 
Aula 12: Fausto, “Terranos e poetas: o ‘povo de Gaia’ como ‘povo que falta’”; Fausto, 

“Os desaparecidos do Antropoceno” 

Aula 13: Nodari, “Limitar o limite: modos de subsistência”; Medeiros, “Mundo quase 

árido”; Regattieri & Castañeda, “Na beira do Rio Doce: antropoceno e mobilização no 

rastro da catástrofe”; Nobre, “O futuro da Amazônia” 

Aula 14: Povinelli, “As quatro figuras da ‘sexualidade’ nos colonialismos de 

povoamento”; Haraway, “Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: 

fazendo parentes” 

Aula 15: Comitê Invisível, Aos nossos amigos (Parte II) 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
 Leitura, interpretação e discussão de textos selecionados. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Resenha de um dos textos constantes da bibliografia principal (valor 2.0), a ser 

entregue na metade do semestre letivo; e trabalho sobre o tema do curso (valor 8.0), a 
ser entregue no final do semestre. 
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