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OBJETIVOS  O objetivo do curso é apresentar o projeto Investigação sobre os modos de existência, que, 
combinando filosofia e antropologia de forma bastante original, justifica perfeitamente a 
definição que Bruno Latour dava a seu próprio trabalho: uma metafísica empírica (2005) ou 
mesmo experimental (1999). O projeto foi desenvolvido entre 2012 e 2016 por Latour e outros 
pesquisadores para tentar responder à pergunta suscitada pelo diagnóstico realizado 20 anos 
antes pelo filósofo: se Jamais fomos modernos (1994 [1991]), o que então teremos sido e o 
que podemos coletivamente nos tornar?  
 
Assim, examinaremos os 15 modos de existência identificados tendo em perspectiva as 
questões cruciais contemporâneas que evidenciam sua importância: a crise ecológica global, 
a “crise de autoridade da Ciência”, as “políticas da pós-verdade” e a necessidade de 
reconhecimento da legitimidade de modos de vida outros-que-ocidentais – tudo isso sem 
perder de vista a tensão que esse “nós” carrega para os habitantes do Sul global, que não 
fomos modernos ao modo dos europeus e euro-americanos. 
 
O curso, que é também uma homenagem a Latour, falecido em outubro de 2022, será 
ministrado junto com o professor Felipe Sussekind, do Departamento de Ciências Sociais da 
PUC-Rio. 

EMENTA A intrusão de Gaia: catástrofe ecológica, Antropoceno e guerra de mundos. Guerra nas 
ciências, realismo e relativismo. Pluralismo ontológico e antropologia comparada. Diplomacia 
intra e entre mundos. Composições entre diversos modos de ser terrestre. 

PROGRAMA Os muitos mundos do mundo: Latour e a investigação sobre os modos de existência 
 
- Apresentação do projeto e dos “metamodos”: Rede [RES], Preposição [PRE] e Duplo clique 
[DC] (3 aulas) 
 
- Modos Reprodução [REP], Referência [REF], Técnica [TEC] e Ficção [FIC] (4 aulas) 
 
- Modos Metamorfose [MET], Hábito [HAB], Religião [REL] e Apego [ATT] (4 aulas) 
 
- Modos Política [POL], Organização [ORG], Direito [DRO] e Moral [MOR] (4 aulas) 

 

AVALIAÇÃO CATEGORIA 3 
Trabalho final. 
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