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Prólogo

Maria Paula Meneses
Carolina Peixoto

Apresentar no formato de um livro as aulas magistrais e conferências 
ministradas por Boaventura de Sousa Santos ao longo dos últimos cinco 
anos constituiu um grande desafio e pressupôs o desenvolvimento de uma 
estratégia editorial criativa e diferenciada. O suporte das aulas que se 
 seguem inclui arquivos de áudio e/ou vídeo, bem como notas manuscritas 
pelo Professor Boaventura antes e durante as suas intervenções. Não se 
trata, pois, da publicação de transcrições literais de cada aula ou confe-
rência, até porque a nossa experiência com o tratamento de fontes orais 
tem demonstrado que a simples reprodução literal do discurso oral não é 
capaz de conservar as propriedades da oralidade, antes pelo contrário. Com 
o intuito de preservar a riqueza de todo o trabalho pedagógico posto em 
prática pelo Professor Boaventura para estabelecer um diálogo frutífero 
com uma ampla e variadíssima assistência, composta por estudantes de 
várias faixas etárias em distintas etapas de formação acadêmica (gradua-
ção, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento), professores do ensino 
básico e do ensino superior, militantes de vários movimentos sociais, 
homens e mulheres de diferentes nacionalidades pertencentes a distintos 
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grupos étnicos e classes sociais, cada aula foi reconstruída a partir de um 
minucioso exercício de entrelaçamento de excertos das transcrições de 
distintos arquivos de áudio e/ou vídeo, bem como de notas manuscritas. 
Procuramos, assim, conciliar duas exigências do próprio Professor Boa-
ventura quando nos confiou o trabalho de edição: garantir a legibilidade 
do texto e fidelidade à sua fala.

Para cumprir essas exigências, procuramos reduzir, tanto quanto possí-
vel, os efeitos da transcrição, ao mesmo tempo que tentamos não só manter 
como valorizar as propriedades associadas à oralidade das exposições, como 
é o caso do recurso constante a exemplos práticos, baseados em experiên-
cias reais que ajudam o público a “visualizar” melhor a aplicabilidade das 
reflexões teóricas e metodológicas discutidas. Por esta razão, é provável 
que leitores e leitoras habituados à densidade da escrita de Boaventura de 
Sousa Santos se surpreendam ao encontrar neste livro apresentações mais 
concretas e, apesar disso, por vezes, ainda mais inovadoras e até poéticas, de 
temáticas extremamente complexas que este intelectual vem trabalhando 
ao longo das últimas duas décadas.

Diante do vasto público que mobiliza, tanto em Portugal como inter-
nacionalmente, bem como do grande número de acessos às transmissões 
on-line das aulas magistrais e outras conferências proferidas por Boaven-
tura de Sousa Santos,1 podemos afirmar que tem sido enquanto professor 
que este sociólogo e militante vem contribuindo mais substancialmente 
para a realização da importante tarefa de renovar as possibilidades de 
um conhecimento plural, que se junte a práticas políticas e que contribua 
decisivamente para ajudar a construir um mundo melhor.

As aulas, além de serem a melhor e mais direta forma de interação com 
os estudantes, têm sido também os espaços onde o Professor Boaventura 
tem tido a oportunidade de apresentar, e por vezes até mesmo  (re) construir 
de maneira mais explícita, os pensamentos, os argumentos e as reflexões 
teóricas e metodológicas em que tem estado a trabalhar nos últimos tempos 

1. Os vídeos continuam disponíveis e podem ser consultados em <http://alice.ces.uc.pt/
en/index.php/audiovisual/boaventuras-videos/?lang=pt>. 
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como acadêmico e militante ou apoiante de vários movimentos sociais 
locais e/ou globais.

Nas aulas reunidas neste livro, encontraremos o Professor Boaventura 
a teorizar sobre o mundo na sua atual conjuntura e, muitas vezes, a discutir 
em voz alta o que está a pensar sobre questões levantadas pelo público no 
momento. Em cada um destes espaços de diálogo, é notória a sua preocupa-
ção com a necessidade de formar o que define como “rebeldes competen-
tes”. Por esta razão, em todas as aulas há pelo menos um momento, senão 
vários, em que, magistralmente — e, por vezes, inclusive com muito bom 
humor —, a audiência é incitada a sair das suas zonas de conforto, a lan-
çar-se no mar aberto das infinitas possibilidades, a duvidar do que sempre 
foi dado como certo, e a (re)considerar tudo, até mesmo e principalmente 
o que sempre foi considerado improvável ou inexistente. Desta forma, 
Boaventura convida-nos a (des)pensar e a (des)aprender o aprendido para 
readquirirmos a capacidade de pensar o impensável e aprender e/ou rea-
prender conhecimentos até então negados pelos cânones impostos a partir 
do Norte global. O tom de proposta, de sugestão, está sempre presente e 
muitas vezes o Professor relembra a assistência de que aquilo que está a 
dizer não se trata de uma verdade final, mas sim de uma reflexão de quem 
defende a necessidade de diversificarmos a universidade fazendo dela um 
espaço polifônico2 que abrigue várias vozes com vários saberes. Uma uni-
versidade que seja um espaço capaz de promover as epistemologias do Sul 
através de uma “ecologia de saberes” e, consequentemente, da “sociologia 
das ausências” e da “sociologia das emergências”, são as principais propostas 
teórico-metodológicas desenvolvidas e difundidas por Boaventura de Sousa 
Santos nas suas publicações mais recentes.3

Cada aula versa uma temática específica e foi reconstruída, para efeito 
deste livro, a partir de várias aulas ou palestras que abordaram com nuan-
ces diferentes a mesma temática. No fim de cada aula, fazemos uma breve 
referência às intervenções do Professor Boaventura que nos serviram de 

2. Sobre a temática da universidade polifônica, ver Santos, 2017 e 2018.
3. Veja-se Santos (2018; 2014; 2007; 2006; 2002; 2000) e Santos e Meneses (2010).
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base para construir a aula. As aulas foram organizadas de modo a reforçar a 
plena compreensão da proposta epistemológica e política das epistemologias 
do Sul e demonstrar a aplicabilidade dos conceitos-chave que sustentam o 
seu quadro teórico-metodológico, através da análise de perguntas fortes e 
problemas sociológicos para os quais é urgente encontrar soluções. A ordem 
de apresentação das aulas aqui reunidas procurou respeitar a estratégia 
didática utilizada pelo Professor Boaventura para estruturar a sequência 
de suas aulas magistrais. Cada aula aborda uma temática que, além de ser 
plenamente compreensível independentemente de a audiência ter tido 
acesso às aulas anteriores e/ou vir a ter acesso às aulas futuras, contribuiu 
para constituir, quando vistas em conjunto, um curso avançado. Na maior 
parte dos casos, as aulas tiveram lugar no auditório da Faculdade de Eco-
nomia da Universidade de Coimbra.

Não por acaso, as duas primeiras aulas apresentam aos leitores e lei-
toras uma espécie de revisão do estado da arte das epistemologias do Sul 
e dos conceitos-chave que estão na base desta proposta epistemológica 
e política. É imprescindível compreender esta proposta e conhecer em 
profundidade os conceitos-chave a ela associados para sermos capazes de 
perceber em maior detalhe as análises com as quais o Professor Boaventura 
vem chamando a nossa atenção para as complexidades inerentes à atual 
conjuntura mundial.

A terceira aula reúne um conjunto de reflexões do Professor Boaven-
tura sobre a necessidade de descolonizar o conhecimento para que possa-
mos detectar oportunidades para pensar além dos critérios, pensamentos 
e paradigmas que ainda predominam na academia, e assim (re)adquirir a 
capacidade de encontrar soluções inovadoras para os problemas sociais 
que enfrentamos. Além de identificar esta necessidade, o Professor avalia 
e analisa as possibilidades de colocar o processo de descolonização episte-
mológica em curso, apontando algumas premissas para que esse processo 
chegue a bom termo. Na mesma aula propõe também um exercício de 
refundação das ciências sociais a partir da recuperação da trajetória de 
Ibn Khaldun, um fundador “desconhecido” desta área científica, tal como 
a concebemos desde a modernidade até os dias de hoje.
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A quarta aula visa apresentar a um público mais vasto os primeiros 
resultados de uma reflexão sobre um dos problemas do nosso tempo: 
“É possível descolonizar o marxismo?” Nesta aula, o Professor Boaventura 
parte de uma revisão de duas de suas reflexões sobre o marxismo publicadas 
anteriormente,4 para construir no momento, à medida que vai dialogando 
com o público, uma versão atualizada de uma crítica ao marxismo que 
entende como um esforço necessário diante da conjuntura global de crise 
das esquerdas. Crise que se reflete na dificuldade de apontar caminhos para 
transformar o mundo, de retomar a capacidade de fazer perguntas incomuns 
e de projetar futuros comuns que garantam uma vida digna a todos os se-
res humanos. Depois de fazer uma breve análise da história do marxismo 
e traçar os paralelos e as diferenças entre o marxismo e as epistemologias 
do Sul, Boaventura de Sousa Santos baliza alguns dos pontos centrais em 
que as epistemologias do Sul se afastam do marxismo, permitindo descor-
tinar e superar erros cometidos e avaliar os seus limites. Ao compartilhar 
estas reflexões com o público, a intenção não é desvalorizar o marxismo, 
pelo contrário. Revisitando criticamente o marxismo no contexto de uma 
ecologia de saberes emancipatórios de libertação, Boaventura de Sousa 
Santos contribui para que este saber, ao invés de se perder no tempo, se 
renove e tenha espaço para reexistir no âmbito de uma nova esquerda que 
precisa surgir.

Embora o enlace entre inovações epistemológicas e políticas esteja 
sempre presente no pensamento de Boaventura de Sousa Santos, nas au-
las aqui reunidas, paulatinamente, as questões teóricas vão dando lugar a 
questões onde o conteúdo político vai adquirindo maior destaque. A ênfase 
na esfera política torna-se mais evidente a partir da quinta aula dedicada 
a esclarecer o que o Professor Boaventura entende por Diálogos Sul-Sul, 
explorando como estes podem ser, também, espaços privilegiados de diá-
logo com as epistemologias do Sul, tendo em vista que um diálogo Sul-Sul 
efetivamente contra-hegemônico precisa estar apoiado numa política de 
conhecimento contra-hegemônica.

4. Veja-se Santos (1995, p. 23-49; e 2006, p. 25-47).
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A sexta aula dedica-se a discutir as questões do desenvolvimento, 
do desenvolvimento alternativo e das alternativas ao desenvolvimento 
a partir das epistemologias do Sul. Ao refletir sobre os problemas que 
essas questões têm levantado na atualidade, Boaventura de Sousa San-
tos aponta os caminhos para construir críticas imprescindíveis, sendo o 
objetivo final a formulação de alternativas. Para tanto, o Professor Boa-
ventura parte de uma revisão da genealogia do conceito de desenvolvi-
mento apresentando uma breve análise das apropriações alternativas do 
conceito de desenvolvimento, processo que se estende até a emergência 
das primeiras alternativas ao desenvolvimento. Em seguida, comenta 
as críticas intelectuais ao modelo hegemônico de desenvolvimento e 
analisa o modelo latino-americano de desenvolvimento alternativo e 
outras alternativas credíveis ao desenvolvimento que estão a emergir no 
século XXI. As principais questões exploradas por Boaventura de Sousa 
Santos ao abordar o tema do desenvolvimento consistem em identificar 
se estão presentes hoje as condições objetivas para as alternativas ao 
desenvolvimento. Defende que as alternativas são tão mais necessárias 
e urgentes quanto mais impossíveis parecem ser à luz da epistemologia 
e da política dominantes, e que estas alternativas decorrem dos diálogos 
que começam a surgir entre as diferentes histórias subalternas da África, 
da América Latina e da Índia, ao reconhecerem que enfrentam inimigos 
comuns. É a partir dessa conjunção de histórias, vistas sob a óptica das 
epistemologias do Sul, que podemos perceber que as condições objetivas 
são essencialmente condições intersubjetivas dos movimentos e organiza-
ções sociais, que lutam contra os modelos de desenvolvimento, apoiados 
em megaprojetos de exploração dos recursos naturais e humanos, cujos 
impactos são devastadores tanto no nível local como global. O Professor 
Boaventura chama ainda a atenção para o facto de estas condições obje-
tivas/subjetivas precisarem de ser continuamente (re)construídas, tanto 
pelos intelectuais comprometidos com os movimentos e organizações 
sociais, como pelos próprios movimentos e organizações sociais. Os vários 
exemplos apontados ao longo desta e de outras aulas incluídas neste livro 
indicam que as epistemologias do Sul e o quadro teórico-metodológico 
que lhes está associado, podem ser ferramentas úteis para assumirmos 
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o compromisso histórico de construir as condições para testar soluções 
alternativas, não só ao problema do desenvolvimento, como aos demais 
desafios que enfrentamos na contemporaneidade.

A sétima aula regista um dos mais desafiantes e necessários exercícios 
de reflexão propostos pelo Professor Boaventura: pensar a cidadania a 
partir dos que não são cidadãos. Partindo de uma breve revisão sobre as 
origens do conceito de cidadania e passando por uma análise do conceito 
de ser humano por detrás do conceito de cidadania, realiza um exercício 
de análise da cidadania a partir das epistemologias do Sul, chamando a 
atenção para o facto de que, para começar a ver a cidadania a partir dos 
que não são cidadãos, importa interrogar o conceito de sociedade civil. 
Esta sequência de reflexões é reforçada por um exercício de aplicação 
da sociologia das ausências ao conceito de cidadania. Depois de chegar 
à conclusão de que vivemos em sociedades onde se manipula o medo, 
ou seja, onde o objetivo é manter os cidadãos amedrontados e isolados, 
sem capacidade de reagir, resistir ou de se revoltar, Boaventura de Sousa 
Santos convida-nos a iniciar uma teoria crítica da cidadania a partir da 
análise da desobediência. Será este o caminho para a emergência de uma 
nova forma de exercer a cidadania no século XXI? Buscando responder 
a esta questão, o Professor analisa os protestos e mobilizações que tive-
ram lugar em diferentes regiões do mundo entre 2011 e 2013, aos quais 
atribuiu a denominação genérica de “revoltas da indignação”, destacando 
quer as suas propostas e estratégias inovadoras, quer os seus limites, ou 
seja, como aperfeiçoar as suas capacidades de lutar com eficácia por uma 
sociedade melhor.

Na oitava aula, os leitores e as leitoras encontrarão um conjunto 
atualizado de reflexões do Professor Boaventura sobre questões relativas 
aos direitos humanos e à democracia. Estas questões têm sido objeto das 
preocupações de Boaventura de Sousa Santos desde o início do seu percurso 
enquanto investigador, professor e ativista, além de serem temas que, to-
davia, continuam extremamente atuais. Boaventura propõe uma concepção 
contra-hegemônica dos direitos humanos e da democracia para denunciar 
como a grande maioria dos seres humanos não passa de objetos de discursos 
sobre direitos humanos e democracia. Depois de identificar a fragilidade 
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dos direitos humanos e da democracia enquanto gramáticas de dignidade 
humana e os desafios que a emergência de novos movimentos sociais coloca 
no início do século XXI, o Professor Boaventura aponta algumas reflexões 
e práticas que podem contribuir para expandir e aprofundar o cânone das 
políticas de direitos humanos e das práticas democráticas e constituir-se 
como uma fonte de energia radical para as lutas contra-hegemônicas por 
dignidade e justiça social, isto é, por direitos humanos e democracia numa 
perspectiva contra-hegemônica.

Ao abordar a necessidade de sermos utópicos hoje, a nona aula fecha 
o ciclo das aulas aqui reunidas de maneira inspiradora e otimista. Nesta 
aula, encontramos uma espécie de resumo expandido da totalidade das 
reflexões do Professor Boaventura contidas nas aulas anteriores. No fun-
do, o objetivo último de cada uma das aulas magistrais e conferências que 
serviram de base para a construção deste livro, sempre foi inspirar em cada 
um dos seus interlocutores a criatividade e a persistência para superar os 
limites do conhecimento e tornar-se capaz de vislumbrar e/ou construir 
alternativas mais justas, dignas e solidárias para lidar com os problemas que 
afligem as nossas sociedades no tempo presente. Nesta aula, Boaventura 
de Sousa Santos convida-nos a refletir sobre o futuro da utopia e sobre a 
utopia do futuro, lembrando-nos que, em tempos de excesso de desastre e 
medo, apostar na utopia é apostar na esperança.

A organização das aulas buscou contemplar os principais temas tra-
balhados pelo Professor Boaventura nas aulas magistrais e conferências 
proferidas ao longo dos últimos cinco anos, considerando não só os assun-
tos mais recorrentemente abordados, como também os mais inovadores 
e aqueles que suscitaram maior atenção do público. Isto é, aqueles que 
contaram com o maior número de assistentes, seja em termos presenciais, 
seja acompanhando as transmissões on-line em tempo real ou através da 
visualização posterior dos acervos on-line. Desta forma, esperamos contribuir 
para a continuidade da partilha dos saberes aqui reunidos.

A parte final do livro é constituída por um posfácio em que o Profes-
sor Boaventura reflete sobre a sua pedagogia e reserva algumas surpresas 
para os leitores.
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