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Horas Semanais  
Teóricas Práticas Laboratório Orientação Distância Estudo em Casa Sala de Aula 
04 0 0 0 0 0 04 
Nº semanas Carga horária total Créditos Exame Frequência Aprovação 
15 60 04 S 75% N 
 

 
 

Docente:  
Josué Pereira da Silva 

 
 

Ementa:  
Mapeia as novas formulações teóricas da Sociologia contemporânea. Assinala as suas originalidades e o diálogo 
compreendido com as outras teorias, clássicas ou não. Examina o debate sobre a crise de "paradigma" na sociologia. 

 
 

Programa: 
A disciplina versará sobre a teoria crítica de Boaventura de Sousa Santos. Figura central dos debates contemporâneos em 
ciências sociais e sociologia, Boaventura de Sousa Santos é um dos principais representantes do que conhecemos como 
epistemologias do Sul, nome dado a um conjunto de contribuições teóricas de diversos autores, cuja principal 
característica é a crítica radical ao colonialismo e ao eurocentrismo dominante nas ciências sociais. A despeito de ele 
assumir uma posição crítica em relação às teorias gerais, nosso principal objetivo ao longo do semestre é buscar, com base 
na leitura de um conjunto selecionado de seus textos, os elementos que nos permitam identificar em sua obra um núcleo 
comum que possa receber o nome de teoria. Para tanto, dividiremos nossa discussão em três partes. Inicialmente, 
lidaremos com alguns textos nos quais ele faz um diagnóstico de época; em seguida, analisaremos textos com teor mais 
teórico-epistemológico, com o objetivo de identificar os traços básicos de um eventual modelo teórico; e, por fim, 
discutiremos alguns textos nos quais ele emprega sua teoria para analisar problemas empíricos. 

 
 

Bibliografia: 
 
Santos, Boaventura de Sousa (1989), Introdução a uma ciência pós-moderna, Rio de Janeiro, Edições Graal. 
Santos, Boaventura de Sousa (2003), Um discurso sobre as ciências, 14ª. edição, Porto, Edições Afrontamento. 
Santos, Boaventura de Sousa (1995), Pela mão de Alice: O social e o político na pós-modernidade, São Paulo, Cortez 
Editora. 
*Santos, Boaventura de Sousa (2011), Crítica da razão indolente: contra o desperdício de experiência, 8ª. edição, São Paulo, 
Cortez Editora. 
*Santos, Boaventura de Sousa (2006), A gramática do tempo: por uma nova cultura política, São Paulo, Cortez Editora. 
*Santos, Boaventura de Sousa (2007), Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social, São Paulo, Boitempo 
Editorial. 
Santos, Boaventura de Sousa (2005), O fórum social mundial: manual de uso, São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa (2002), Democratização e participação: o caso do orçamento participativo de Porto Alegre, 
Coimbra, Edições Afrontamento. 
Santos, Boaventura de Sousa, (2011), Para uma revolução democrática da justiça, 3ª. edição, São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa, (2011), A universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da 
universidade, 3ª. edição. São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa, (2011), Portugal: um ensaio contra a autoflagelação, São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa (2013), Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos, São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2002), Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa, Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira.  
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Santos, Boaventura de Sousa, org. (2002), Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista, Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2003), Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural, Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2005), Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos 
rivais, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2005), Trabalhar o mundo: os caminhos do novo internacionalismo operário, Rio de 
Janeiro, Civilização Brasileira. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2008), As vozes do mundo, Porto, Edições Afrontamento. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2003), Conhecimento prudente para uma vida decente: ‘Um discurso sobre as Ciências’ 
revisitado, São Paulo, Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa, org. (2014), A Globalização e as ciências sociais, 4ª. edição, São Paulo, Cortez Editora. 
Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula, orgs. (2010), Epistemologias do Sul, São Paulo, Editora Cortez. 
Santos, Boaventura de Sousa; Chauí, Marilena (2014), Direitos humanos, democracia e desenvolvimento, São Paulo, Editora 
Cortez. 
 

Obs. A bibliografia utilizada como leitura obrigatória durante o semestre será extraída de alguns dos livros acima e 
também, sempre que necessário, serão utilizados artigos de algumas revistas acadêmicas. 

 
 

Observações: 
Horário de atendimento dos alunos: Sextas-feiras, das 17 às 19 horas 

Formas de avaliação: Trabalhos escritos e seminários. 

*O docente interessado em deixar algum título para consulta local na biblioteca como reserva de curso, deve marcar com 

um asterisco no início da referência bibliográfica. 

 


