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O presente curso busca discutir a dimensão geopolítica e reflexiva do conhecimento 
científico a partir de uma perspectiva sociológica sensível às variáveis contextuais, 
históricas, socioculturais e às relações entre poder/saber e centro/periferia. Situa-se na 
sociologia do conhecimento, entendida em um sentido amplo, e em suas fronteiras 
conexas (filosofia e sociologia da ciência, história das ciências sociais, sociologia das 
ideias e dos intelectuais, pensamento social, etc.) com o objetivo principal de 
problematizar as transformações recentes deste campo de estudos e algumas de suas 
principais controvérsias, limitações e possibilidades.   
 
O debate, que contará com a participação de professores convidados em algumas 
sessões, está organizado em três partes principais. Inicialmente, pretende-se 
apresentar alguns dos debates seminais deste campo. O percurso sugerido abrange 
desde contribuições clássicas sobre conhecimento, ciência, ideologia e intelectuais até 
a delimitação de um campo próprio de discussão no inicio do século XX que delimita 
a sociologia do conhecimento em um sentido mais estrito. A segunda parte do curso, 
abre-se para um duplo movimento de crítica: por um lado, a crítica cultural, pós-
estruturalista e feminista emergente nos anos 1960 e 1970 principalmente nos Estados 
Unidos e na Europa; e, por outro, a crítica pós-colonial e periférica – africana e 
principalmente latino-americana, que marca a institucionalização das ciências sociais 
na região e uma problematização mais profunda da geopolítica do conhecimento e 
suas consequências. Diante da crescente diferenciação e pluralização da discussão 
sobre o tema, a última parte do curso pretende discutir propostas mais recentes (não 
somente epistêmicas e teórico-metodológicas, mas também empíricas) voltadas para o 
entendimento contemporâneo das formas de produção do conhecimento científico e 
suas dinâmicas de circulação e apropriação. Incluem-se aqui debates contemporâneos 
sobre dependência acadêmica e as desigualdades geográficas e de gênero/raça, 
história transnacional, colonialismo intelectual, posicionalidade, perspectivismo, 
legitimidade, tradução, entre outros. A bibliografia listada abaixo tenta abranger 
leituras importantes sobre os temas propostos, mas pode ser revista ao longo do curso.  
 

PARTE 1. DEBATES INICIAIS 
 
Semana 1. Apresentação geral do curso 
 
Semana 2. Introdução substantiva: entre as sociologia(s) e as geopolíticas(s) do 
conhecimento 
 
Aula expositiva sem textos para discussão 
 
Semana 3. Conhecimento e ciência / Ideologia e consciência  
 
DURKHEIM, Emilie; MAUSS, Marcel [1903] (1969) “Algumas formas primitivas de 
classificação”. Tradução de Maria Isaura Pereira de Queiroz de “De quelques formes 



primitives de classification - contribution a l’étude des représentations collectives”, 
Année Sociologique, n.6, p.183-203.    
 
MARX, Karl; ENGELS, F. [1932] A ideologia alemã, várias edições. Leitura dos três 
capítulos.  
 
GRAMSCI, Antonio [1929] (1967) La formación de los intelectuales. México D.F.: 
Grijalbo, p.21-36.  
 
Semana 4. A sociologia do conhecimento: fundação, propostas e polêmicas 
 
MANHEIM, Karl [1929] (1968) Ideologia e Utopia. Rio de Janeiro: Zahar, capítulo 
V (“A Sociologia do Conhecimento”), p.286-330. 
 
Semana 5. Natureza da ciência, epistemologia e os paradigmas  
 
KUHN, T. [1962] (1998) A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Editora 
Perspectiva, p.67-171.   
 
MERTON, Robert (1973) The Sociology of Science: Theoretical and Empirical 
Investigations. Chicago: University of Chicago Press, capítulos 1, 5, 7 e 20.  
 
 

PARTE 2. GUINADAS CRÍTICAS 
 
Semana 6. A crítica cultural e o campo científico/intelectual  
 
BORDIEU, Pierre (1975) “The Specificity of the Scientific Field and the Social 
Conditions of the Progress of Reason”, Social Science Information, v.14, n.6, p.19-47.  
 
BOURDIEU, Pierre [1984] (2008) Homus Academicus. Buenos Aires: Siglo XXI, 
cap.3.  
 
MICELI, Sergio (1979) Intelectuais e classe dirigente no Brasil: 1920-1945. São 
Paulo: Difel. Fragmentos selecionados.  
 
PÉCAUT, Daniel (1990) Os Intelectuais e a Política no Brasil: Entre o Povo e a 
Nação. São Pauulo, Ática. Fragmentos selecionados.  
 
Semana 7. Da abertura pós-estruturalista às intersecções entre imperialismo, 
conhecimento e a construção da pesquisa 
 
FOUCAULT, Michel [1970] (1994) The Order of Things: An Archeology of the 
Human Sciences. New York: Vintage. (Prefácio e Capítulo 10 - “The Human 
Sciences”).   
 
TUHIWAI, Linda (1999) Decolonizing methodologies. Research and Indigenous 
Peoples. Londres: Zed Books, caps. 1 a 4, 7, 9 e 10.  
 
 



Semana  8. Críticas feministas 
 
COLLINS, Patricia (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and 
the Politics of Empowerment. New York: Routledge, caps.1, 10 e 11.  
 
GARGALLO, Francesca (2014) Feminismos desde Abya Yala. Ciudad de México: 
Editorial Corte y Confección, introdução e capítulo 1.  
 
HARAWAY, D. (1988) “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism 
and the Privilege of Partial Perspective”, Feminist Studies, v.14, n.3, p.575-599.  
 
Semana 9. Críticas pós-coloniais  
 
MIGNOLO, Walter (2001) Historias locales/diseños globales. Colonialidad, 
conocimientos subalternos y pensamento fronterizo. Madrid: Akal, p.19-58.  
 
SLATER, David (2004) Geopolitics and the post-colonial. Rethinking North-South 
Relations. Oxford: Blackwell, caps.1 e 9.  
 
THIONG’O, Ngũgĩ wa (1981) Decolonising the Mind. Nairobi: East African 
Educational Publishers, cap.4.  
 
Semana 10. Perspectivas latino-americanas: descolonização, liberação e 
pesquisa-ação 
 
ARGUMEDO, Alcira (1993) Los silencios y las voces en América Latina. Buenos 
Aires: Ediciones del Pensamiento Nacional, capítulos 1 e 2.  
 
FALS BORDA, Orlando et al. (1972) Causa Popular, ciencia popular. Bogotá: 
Publicaciones de la Rosca.  
 
 

PARTE 3. DEBATES CONTEMPORÂNEOS 
 
Semana 11. Dependência acadêmica e colonialismo intelectual  
 
ALATAS, S.F (2003) “Academic Dependency and the Global Division of Labour in 
the Social Sciences”, Current Sociology 51(6), p.599-613.  
 
BEIGEL, Fernanda (2013) “Centros y periferias en la circulación internacional del 
conocimiento”, Nueva Sociedad, Buenos Aires, n.245, p.110-123.  
 
HANAFI, Sari; ARVANITIS, Rigas (2016) “Academic (in)dependency in the Arab 
World and Latin America: a comparative perspective”. In: Lufti Sunar (Ed.) 
Eurocentrism at the margins. Encounters, Critics and Going Beyond. Londres: 
Routledge, p.103-120.  
 
Semana 12. Circulação internacional e tradução  
 



GARCIA, Afranio (2005) “Circulation internationale et formation d’une ‘école de 
pensée’ latino-américaine (1945-2000)”, Information sur les Social Sciences, v.44 (ns 
2 e 3), p.521-555.  
 
VESSURI, Hebe (2009) “Cambios recientes en la internacionalizacion de las ciencias 
sociales: la socialidad de redes impacta América Latina”. In: Sylvie Didou Aupetit e 
Etienne Gérard (Eds.) Fuga de Cerebros, Movilidad Académica y Redes Científicas: 
Perspectivas latinoamericanas. México: IESALC/CIVENSTAV, p.189-203.  
 
HEILBRON, Johan (1999) “Towards a sociology of translation: book translations as a 
cultural world-system”, European Journal of Social Theory, v.2, n.4, p.429-444.  
 
Semana 13. Repensando a construção do debate sociológico no Rio de Janeiro, 
no Brasil e na América Latina  
   
LIPPI, Lucia (2005) “Diálogos intermitentes: relações entre Brasil e América Latina”, 
Sociologias, n.14, p.110-129.  
 
MIGLIEVICH, Adelia (2015) Heloísa Alberto Torres e Marina de Vasconcellos: 
pioneiras na formação das ciências sociais do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora 
da UFRJ.  
 
SORA, Gustavo (2003) Traducir el Brasil: una antropologia de la circulación 
internacional de ideas. Fragmentos selecionados.  
 
TRINDADE, Helgio (2004) “Institucionalização e internacionalização das ciências 
sociais na América Latina em questão”. In: Ana M. Almeida et al. (Eds.) Circulação 
internacional e formação intelectual das elites brasileiras. Campinas: Editora da 
Unicamp, p.144-167.  
 
Semana 14. Novas sociologias/geopolíticas do conhecimento?  
 
Debate final  
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