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Ementa: Definição do conceito decolonialidade. O histórico colonial da civilização 

ocidental na construção do conhecimento. Contraste entre narrativas de opressor e 

oprimido. Descoberta de novos mundos, saberes e epistemologias. Atitude decolonial 

e transdisciplinar na contemporaneidade. 

 

Programa:  

1. O pensamento colonialista na ciência, tecnologia e modo de produção das 

sociedades ocidentais, numa visão histórica; 

2. O colapso do planeta em função da hegemonia colonialista; 

3. A invisibilidade da diversidade e o apagamento da memória; 

4. A reação dos povos da floresta à afronta histórica do colonialismo ocidental; 

5. A organização de um movimento intelectual e político de raiz, a partir dos 

diferentes modo de pensar e existir sobre a Terra; 

6. A colonialidade manifesta no parlamento brasileiro, os movimentos de reação 

decolonial e seus percalços; 

7. A educação brasileira em batalha com o pensamento colonial de igrejas cristãs: 

rumo a uma pedagogia decolonial. 

 

Metodologia: 

Leitura de textos seminais para a discussão do conceito e das repercussões 

epistemológicas do movimento decolonial, em particular na América Latina, tomando 

como estudos de caso os povos indígenas do Brasil. 

Apreciação e discussão de materiais audiovisuais relacionados ao tema, em 

particular, documentários sobre as situações de conflito entre o poder capitalista e os 

povos originários ou tradicionais no Brasil. 



Encontros semanais via Google Meet, para discussão das leituras e demais 

materiais; e produção textual baseada nessas discussões. 

Este projeto de PCC pode ser aproveitado como base para a produção de outros 

tipos de textos acadêmicos, tais como TCC ou artigos para publicação, sob minha 

orientação. 

 

Bibliografia: 

ACOSTA, A. O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos. 

Autonomia Literária e Editora Elefante, 2019. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Acesso em 

01.09.2021. Link: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  

DILGER, G.; LANG, M.; PEREIRA FILHO, J. (orgs.) Descolonizar o imaginário. 

Debates sobre o pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento. Fundação 

Rosa Luxemburgo e Editora Elefante, 2016. 

GUDYNAS, E. Direitos da Natureza: ética biocêntrica e políticas ambientais. Editora 

Elefante, 2019. 

JECUPÉ, K.W. A terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio. 

2ª edição. São Paulo: Peirópolis, 2020. 

KADIWÉU, I.; COHN, S. Tembetá. Conversas com pensadores indígenas. Azougue 

Editorial, 2019. 

KOPENAWA, D.; ALBERT, B. A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

KRENAK, A. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 

 . Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 

MBEMBE, A. Necropolítica. Biopoder, soberania, estado de exceção, política da 

morte. N-1 Edições, 2018.  

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Editora Sulina, 2015. 

MUNDURUKU, D. O caráter educativo do movimento indígena brasileiro (1970-

1990). Editora Paulinas, 2012. 

 . O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da cultura brasileira. São 

Paulo: Global Editora, 2009. 

NICOLESCU, B. O manifesto da transdisciplinaridade. São Paulo: Triom, 1999. 

PACE, E.; OLIVEIRA, I.D; AUBRÉE, M. (orgs) Fundamentalismos religiosos, violência 

e sociedade. São Paulo: Fonte Editorial e Edições Terceira Via, 2017. 

PAULA, J.A. (org). A transdisciplinaridade e os desafios contemporâneos. Belo 

Horizonte Editora UFMG, 2008. 

 

Audiovisual: 

CARELLI, V. Martírio. Documentário, 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

