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Resumo 

Este texto parte da premissa de que o conhecimento moderno-ocidental é eurocêntrico e pratica o 

desperdício de experiências, pois desconsidera aqueles conhecimentos que não se enquadram na 

perspectiva do racionalismo, objetivismo, atemporalidade, enfim, em todas as características 

definidas como legitimadoras do conhecimento. Tal processo é datado e inicia em 1492 com a 

conquista da América, em que não apenas os diferentes povos são hierarquizados, mas também suas 

formas de conhecer. Daí advém o conhecimento produzido nas universidades (e atualmente nas 

empresas e indústrias) a partir dos séculos XVI e XVII, que até os dias atuais é considerado o único 

capaz de explicar todas as experiências possíveis no mundo. Por isso a concepção do pensamento 

decolonial é que a injustiça cognitiva global está ligada à injustiça social, o que faz necessário que 

outro tipo de conhecimento seja construído. Tal conhecimento deve partir das lutas dos movimentos 

sociais latino-americanos, os quais reivindicam seu reconhecimento enquanto sujeitos epistêmicos 

e atores políticos. Somente um conhecimento de novo tipo é capaz de oferecer respostas conscientes 

para as perguntas mais importantes do nosso tempo. Assim, o pensamento decolonial faz uma crítica 

radical do conhecimento moderno-ocidental e da própria modernidade enquanto projeto 

eurocêntrico, sendo, portanto, necessário aprender, desaprender e reaprender a partir das lutas e 

lógicas dos movimentos sociais. Neste texto procuro apresentar sucintamente essa discussão a partir 

do pensamento decolonial, com o que espero contribuir para uma reflexão crítica acerca do 

conhecimento que também é veiculado nas escolas brasileiras. 

Palavras-chave: Ecologia de saberes. Interculturalidade. Pragmática epistemológica. Giro 

epistêmico. Decolonialidade. 

 

Abstract 

This text starts from the premisse that modern-western knowledge is eurocentric and practices the 

waste of experiences, because it disregards those knowledge that do not fit into the perspective of 

rationalism, objectivism, timelessness, in short, in all the characteristics defined as legitimating 

knowledge. It is a bibliographical research that seeks to point this process in tlhe light of Latin 

American decolonial thinking. The results point that to be able to build a better world now and in 

the future, it is necessary to build another kind of knowledge, because with the knowledge, the 

peoples, subjectivites and cultures linked to them were also subalternized/opressed. Such knowledge 

must start from the struggles of Latin American social movements, which claim their recognition as 

epistemic subjects and political actors. In this direction, decolonial thinking elaborates a radical 

critique of modern western knowledge and modernity itself as a eurocentric project, indicating that 

it is necessary to learn, unlearn and re-learn from the struggles and logic of social movements. In 

this text I try to present this discussion succintly from decolonial thinking, with which I hope to 

contribute to a critical reflection on the knowledge that is also transmitted in Brazilian schools and 

universities. 

Keywords: Ecology of knowledge. Interculturality. Epistemological Pragmatics. Epistemic turn. 

Decoloniality.  
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1. Introdução 
 

Ao acompanhar as notícias diárias do mundo podemos perceber informações com 

enfoques distintos. Algumas indicam os avanços científicos, alcançados principalmente em 

grandes universidades, geralmente em convênios com empresas privadas (principalmente no 

caso do exterior, como nos Estados Unidos). O número de notícias sobre o caos do mundo é 

bem maior e qualquer mente aguçada percebe a realidade chocante causada pela pobreza, 

desigualdade, destruição da natureza, violência, ou seja, isso nos mostra a enorme 

discrepância entre o mundo da ciência e tudo aquilo que ela poderia promover, mas de fato 

não promove, e o mundo moderno cujos principais problemas continuam sem solução. 

Afirmar isso significa que concordo com Boaventura S. Santos, para quem a racionalidade 

moderna já não consegue responder a muitas das perguntas modernas (2010). Apesar das 

inúmeras contribuições e avanços obtidos por meio da ciência ocidental, a sociedade mundial 

segue sentindo as dores da colonialidade do poder, do ser e do saber. As riquezas geradas 

pelo conhecimento científico ficam na sua maioria restritas à elite mundial, ao mesmo tempo 

em que todas as demais formas de conhecimento são silenciadas e subalternizadas. 

No entanto, ao defender tal prerrogativa, não estou nem de longe querendo afirmar, como 

o fazem algumas pedagogias de esquerda no Brasil, que o fundamento da escola reside 

precisamente em fazer esse conhecimento chegar até as classes subalternas. Estou, ao 

contrário, radicalizando a crítica ao pensamento ocidental e moderno ao tomar os 

pressupostos do Pensamento Decolonial Latino-Americano. De acordo com esse 

pensamento, elaborado a partir das bordas do terceiro mundo, mais conhecimento científico 

não conduz à emancipação social. Tal proposta e ação só faz corroborar com a colonialidade, 

a opressão e a subalternização da população mundial, iniciada com a Conquista da América 

em 1492 e que tem como alicerce o conhecimento que passa a ser produzido nas 

universidades europeias dos séculos XVI e XVII. É esse conhecimento que passa a ser 

considerado o único legítimo e válido para explicar todas as experiências possíveis no 

mundo, ele divide o mundo entre bárbaros e civilizados, povos com cultura e povos sem 

cultura, sujeitos com identidades hegemônicas (branco, masculino, heterossexual) e sujeitos 

com identidades inferiores (negro, índio, mulher, criança). Por isso, ao afirmar que a 

finalidade última da educação é fazer esse tipo de conhecimento ser transmitido aos alunos e 

alunas, estamos corroborando com o processo de subalternização e opressão. 

A princípio, tal concepção pode parecer absurda e impraticável, afinal, o que ensinar nas 

escolas então? Qual o conhecimento que deve ser privilegiado? O fato é que as respostas para 

essas perguntas já são elaboradas pelas vozes dos movimentos sociais latino-americanos 

desde a década de 1980. O conhecimento deve ser aquele de base ética que considera as 

contribuições dos diferentes grupos sociais e culturais, portanto, não há conhecimento a ser 

privilegiado. O que os movimentos ensejam com isso é reafirmar seu posicionamento no 

mundo, não aceitando sua posição de iletrados, ignorantes e cuja forma de conhecer não é 

válida. E é exatamente a partir dessas vozes que o Pensamento Decolonial emerge, para dar 

corpo aos questionamentos e reflexões que partem da ferida colonial, das populações 

subalternizadas. É, pois, um pensamento liminar e uma hermenêutica pluritópica, que se 
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estrutura na dupla consciência ou dupla crítica estabelecendo alianças com a crítica interna e 

monotópica da modernidade (por exemplo, Marx, Freud, Derrida, etc.), ao mesmo tempo em 

que marca sua crítica a partir da diferença colonial (Mignolo, 2003). Utiliza contra-

hegemonicamente o saber crítico monotópico acerca da modernidade, como forma de trazer 

à tona os conhecimentos subalternos e outras formas de interpretar a modernidade a partir 

das vítimas do projeto moderno, dos saberes e das culturas que foram suprimidos. Desta 

forma, o pensamento decolonial latino-americano constitui-se como importante meio para 

uma melhor compreensão da sociedade latina e brasileira, mas, principalmente, o mais 

importante, é a alternativa de transformação social e epistêmica possível a partir desse 

pensamento, um alento diante das transformações políticas, econômicas e sociais dos últimos 

tempos.  

A partir da perspectiva decolonial, a própria concepção acerca do que é a modernidade 

se transforma. À face iluminada, do desenvolvimento, progresso e conhecimento da 

modernidade é acrescentada a face violenta e irracional moderna que domina os povos do 

mundo em nome do desenvolvimentismo e da civilização. O conhecimento ocidental sustenta 

o discurso moderno e torna-se o único válido, ao mesmo tempo em que todas as formas de 

ser, conhecer e organizar-se no mundo que não sejam compatíveis com o modelo europeu 

superior de civilização, são rechaçados e negados. Diante disso um conhecimento de novo 

tipo se faz necessário, pois “[…] não é possível uma justiça social global sem uma justiça 

cognitiva global”, que de fato, requer “[…] um pensamento alternativo de alternativas” 

(Santos, 2010, p. 46, tradução da autora).  

Foi pelo intuito de apontar como poderia ser tal conhecimento outro que me orientei na 

elaboração da dissertação do mestrado. Especificamente, questiono algumas concepções 

curriculares a partir da perspectiva decolonial, encontrando ora enfoques complementares, 

apesar de situados em outros discursos (como o pós-estruturalismo), ora contradições (como 

na pedagogia histórico-crítica). Porém, neste texto procuro apresentar algumas contribuições 

do pensamento decolonial para refletir e questionar o conhecimento ocidental, fato que por 

si só já nos proporciona uma análise que pode ter muito a contribuir para o pensamento 

educacional. Isso porque a educação escolar tem estado intimamente implicada com o 

conhecimento ocidental e moderno, ou seja, o tipo de conhecimento que é transmitido nas 

escolas se aproxima muito do conhecimento criticado pelo pensamento decolonial.  

Diante disso, este texto inicia com uma introdução breve ao pensamento decolonial, a 

fim de explanar alguns conceitos importantes para prosseguir com a discussão. Em seguida 

são apresentadas as principais críticas, que mais chamaram minha atenção, sobre o 

conhecimento e a racionalidade moderna. Junto com as críticas são explicitadas as 

proposições para a construção de um saber outro, que implica não apenas uma questão 

epistemológica, mas principalmente ética, política e de transformação do agora e do futuro. 

De fato, o que pretendo demonstrar é que um conhecimento de novo tipo pode aumentar 

nossas possibilidades de futuro e também de presente, nesse sentido, o conhecimento é 

entendido em um espectro muito amplo em sua relação com a sociedade e com a produção 

da opressão mundial. 
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2. O pensamento decolonial latino-americano  
 

Para compreender o giro-epistêmico que o pensamento decolonial promove, alguns 

elementos por ele ressignificados precisam ser aclarados. O próprio entendimento sobre o 

que é modernidade passa a ser reelaborado a partir dos estudos de E. Dussel, pois o mesmo 

entende a modernidade como um processo que se inicia com violência e irracionalidade em 

1492, com o “descobrimento” e conquista da América hispânica. Sabe-se que 

tradicionalmente a modernidade é atrelada aos séculos XVII e XVIII - como processo que 

separa a humanidade do seu passado obscuro e mítico -, identificada com a Reforma, o 

Iluminismo, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial a partir de países como França, 

Inglaterra e Alemanha. Dussel retoma os estudos de E. Wallerstein sobre o sistema-mundo 

moderno, que entende que o conjunto de redes e circuitos comerciais iniciados com os 

“descobrimentos” dos séculos XV e XVI impulsionaram o capitalismo e ajudaram a 

desprovincializar a Europa (Soto, 2008). Assim, Dussel (2000) afirma que essa é a primeira 

modernidade, iniciada com as navegações de Espanha e Portugal, enquanto a segunda 

modernidade - a única reconhecida e que só foi possível devido à exploração e dominação 

das populações americanas - é iniciada com a Revolução Industrial e o Iluminismo. 

Dessa forma, a América Latina entra para a modernidade muito antes da América do 

Norte, como a outra face dominada, explorada e encoberta. A concepção da modernidade 

como saída do estado de imaturidade da humanidade para a razão como processo crítico é 

questionada e refutada, pois a mesma não possui apenas um núcleo racional, mas também 

uma irracionalidade violenta que se oculta aos seus próprios olhos. Por isso, Dussel (2000) 

afirma que o ego cogito cartesiano foi antecipado pelo ego conquiro sobre a América Latina, 

um ato de irracionalidade violenta que antecipa a racionalidade moderna, invisibiliza o outro 

e depois o “salva” de sua selvageria e barbárie. Invisibiliza o outro porque a modernidade é 

construída sobre um mito, que o autor diz ser elaborado sobre a autocompreensão da 

civilização moderna como a mais desenvolvida e superior; superioridade que a obriga a levar 

desenvolvimento aos mais primitivos e bárbaros como exigência moral, cujo caminho deve 

ser o mesmo trilhado pela Europa. E já que o bárbaro tende a se opor ao processo civilizatório, 

a violência deve ser exercida para destruir tais obstáculos, violência essa que produz vítimas, 

interpretadas como inevitáveis e sacrifícios, afinal, para o moderno, o bárbaro possui uma 

culpa, ao opor-se ao processo civilizatório, e é sua obrigação emancipá-lo dessa culpa. Assim, 

o apelo salvacionista da modernidade, ancorado na violência, impôs o cristianismo a fim de 

converter os selvagens no século XVI, seguido do “fardo do homem branco” e da sua “missão 

civilizadora” nos séculos XVIII e XIX, e, recentemente, do projeto imperial de intervenções 

militares apoiado no discurso da democracia e dos direitos humanos no século XXI 

(Grosfoguel, 2009). 

A essa reconceitualização da modernidade, Quijano (2007) implementa a noção de 

colonialidade. Modernidade e colonialidade são as duas faces da mesma moeda a partir da 

colonização da América, sendo a colonialidade elemento constitutivo do padrão de poder 

capitalista que se torna global e sobrevive ao fim do colonialismo. A colonialidade refere-se 
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às formas como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se 

relacionam entre si através do ideal de mercado capitalista e da hierarquização racial da 

população mundial (Maldonado-Torres, 2007). Quijano (2007) denomina esse processo de 

colonialidad del poder que instaura, desde a conquista, uma classificação social da população 

mundial a partir dos critérios de raça, trabalho e gênero. A ideia de raça teria então se 

originado na América como referência às diferenças fenotípicas e supostamente biológicas 

entre conquistados e conquistadores. Devido a isso, foram produzidas novas identidades 

(índios, negros, amarelos, brancos, mestiços), às quais foram associadas hierarquias, lugares 

e papéis sociais configurados em relações de dominação. “A inferioridade racial dos 

dominados implicava que não eram dignos do pagamento de salário. Estavam naturalmente 

obrigados a trabalhar em benefício de seus amos” (Quijano, 2000, p. 208, tradução da autora). 

Subjaz daí também a divisão internacional do trabalho, já que a classificação é mundial e não 

restrita à América Latina. 

Essas novas identidades foram produzidas de tal forma que algumas denotam 

superioridade sobre outras (branco, heterossexual, europeu, masculino). Às diferentes 

identidades são atribuídos diferentes graus de humanidade, em geral, quanto mais clara for a 

pele de alguém, mais próximo estará do ideal de humanidade. Maldonado-Torres (2007) 

denomina essa diferença ontológica colonial de colonialidade do ser, que colocada entre o 

ser e o que existe abaixo dele, marca-o como um sub-outro, utilizável ou dispensável, o que 

permite uma clara diferenciação entre a subjetividade humana e a condição de sujeitos sem 

resistência ontológica.  

Também foram subalternizadas as subjetividades, a cultura e o conhecimento 

relacionados às identidades que foram inferiorizadas. Segundo Dussel (2000), primeiro 

foram apropriados os descobrimentos culturais das populações colonizadas considerados 

aptos ao desenvolvimento do capitalismo e em benefício europeu. Depois foram reprimidas 

as várias formas de produção do conhecimento dos colonizados, seus padrões de produção 

de sentidos, seu universo simbólico, padrões de expressão e de objetivação da subjetividade. 

Os colonizados foram ainda forçados a aprender rudimentos da cultura dos dominadores, na 

medida em que isso era necessário para a reprodução da dominação no campo material, 

tecnológico, subjetivo e, especialmente, religioso. Por isso, a colonização cultural serviu não 

apenas para impedir a produção cultural dos dominados, como também para controlar social 

e culturalmente quando a repressão imediata não podia ser constante e sistemática (Quijano, 

1992).  

A associação entre a hierarquização racial da população mundial e o etnocentrismo 

colonial explica porque os europeus se sentiram superiores sobre o resto do mundo, sendo 

naturalmente superiores quanto à raça, seu modo de conhecer, de ser e organizar-se no 

mundo. O mundo todo e todas as culturas passaram a ser organizadas conforme uma única 

narrativa universal, onde a Europa passa a representar o ideal de desenvolvimento histórico 

unilinear e unidirecional pelo qual todas as demais sociedades devem passar. Assim se 

constitui o eurocentrismo, entendido como: 
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a) uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não europeu-

europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno, etc.) e um evolucionismo 

linear, unidirecional, desde algum estado de natureza à sociedade moderna 

europeia; b) a naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos por 

meio de sua codificação com a ideia de raça; e c) a distorcida colocação temporal 

de todas essas diferenças, de modo que todo o não-europeu é percebido como 

passado. Todas estas operações intelectuais são claramente interdependentes. 

(Quijano, 2000, p. 221-222, tradução da autora). 

 

O eurocentrismo naturaliza as experiências do mundo moderno/colonial e afirma a 

preexistência da Europa a esse padrão de poder, a qual já seria um centro mundial do 

capitalismo que colonizou o resto do mundo e elaborou ad intra a modernidade e a 

racionalidade. É importante pontuar que como nos alerta Quijano (2000), os defensores da 

patente europeia da modernidade apelam para a história cultural do antigo mundo helênico-

romano e ao mundo do Mediterrâneo antes da conquista da América para afirmar essa 

legitimidade. Mas o que esse discurso esconde é que a parte realmente avançada do mundo 

Mediterrâneo era islamo-judaica, onde se manteve a herança cultural greco-romana, as 

cidades, o comércio, a agricultura comercial, a mineração, a textileria, a filosofia e a história, 

enquanto a Europa Ocidental estava dominada pelo feudalismo e seu obscurantismo cultural. 

Inclusive a mercantilização da força de trabalho e a relação capital-salário provavelmente 

emergiram nessa área e somente depois se expandiram para a Europa. Foi somente com a 

derrota do Islã, a consequente modificação da hegemonia sobre o mercado mundial para o 

norte europeu e a colonização da América que a atividade cultural do mundo Mediterrâneo 

passou a se desenvolver na região europeia.  

Podemos ver que o pensamento decolonial modifica radicalmente nosso entendimento 

sobre a modernidade, vista enquanto um projeto de dominação irracional antes de qualquer 

consideração sobre seu aspecto de racionalidade crítica. E como isso influencia a visão que 

temos sobre o conhecimento moderno e ocidental? Logicamente, implica que a partir de 1492 

todas as formas de conhecimento e subjetividade que não são produzidas na Europa são 

silenciadas e negadas. Ocorre o racismo epistêmico (Grosfoguel, 2007), pois somente o 

homem branco é considerado capaz de produzir conhecimentos válidos, por meio de uma 

violência epistêmica (Castro-Gómez, 2005) exercida pela modernidade sobre outras formas 

de produzir conhecimento, imagens, símbolos e modos de significação. Diante disso, uma 

preocupação central no pensamento decolonial é sobre o conhecimento ocidental, onde 

muitas críticas e também proposições são formuladas. É o que pretendo apresentar na 

sequência. 

 
 
3. Reaprender e questionar o conhecimento moderno-ocidental com o 

pensamento decolonial 
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O conhecimento que toma corpo no mundo moderno-ocidental se assenta sobre as 

universidades, as quais são constituídas enquanto espaços de elaboração, validação e 

legitimação do conhecimento. Cabe às universidades europeias a partir do século XVI separar 

o conhecimento que pertence à episteme ou à doxa. O conhecimento válido é aquele 

construído sobre a hybris del punto cero1, como explica Castro-Gómez (2005), separado de 

toda corporeidade, subjetividade, espaço e tempo. Descartes fundamenta o conhecimento 

ocidental como local de observação não observável, universal e eterno. Trata-se de uma 

filosofia onde o sujeito epistêmico não possui sexualidade, gênero, etnicidade, raça, classe, 

espiritualidade, língua, “[...] nem localização epistêmica em nenhuma relação de poder, e 

produz a verdade como um monólogo interior consigo mesmo, sem relação com nada fora 

de si. Quer dizer, se trata de una filosofia surda, sem rosto e sem força de gravidade” 

(Grosfoguel, 2007, p. 64, tradução da autora). O verdadeiro conhecimento só pode 

fundamentar-se no ego cogito, portanto, toda relação com a experiência corporal deve ser 

expulsada para o campo da doxa. A partir dessa concepção, a construção das ciências 

humanas ocorreu baseada na diferenciação que os filósofos iluministas fizeram entre os 

bárbaros e os civilizados, servindo para ancorar a consolidação do projeto modernizador e 

civilizatório.  

Ora, qualquer conhecimento que não segue as regras do método analítico-experimental 

e da hybris del punto cero deve ser totalmente excluído e ignorado. Somente o conhecimento 

produzido na Europa (e atualmente nos países centrais) é considerado válido, totalmente 

incorpóreo e objetivo, capaz de exercer juízo de valor sobre todos os demais conhecimentos. 

Nesse sentido, Santos (2007a) afirma que a razão ocidental é indolente, não se exerce porque 

pensa que não pode fazer nada contra uma necessidade concebida como exterior a ela, é, 

pois, impotente. É arrogante porque se sente incondicionalmente livre e livre de demonstrar 

sua própria liberdade. Se reivindica como a única forma de racionalidade válida, não se 

dedica a descobrir outras racionalidades a não ser para transformá-las em matéria-prima. Não 

pensa o futuro porque julga saber tudo sobre ele, considerando-o como uma superação linear, 

automática e infinita do presente. Pratica o desperdício de experiências, tanto daquelas que 

mesmo fazendo parte de locais privilegiados pelo pensamento ocidental são esquecidas por 

não se adequarem aos objetivos imperialistas, quanto daquelas experiências tornadas 

invisíveis porque habitam o mundo colonial (Santos, 2009; 2010). 

O conhecimento ocidental é abissal, erigido sobre linhas visíveis e invisíveis, sendo que 

as últimas fundamentam as primeiras. “As distinções invisíveis são estabelecidas por meio 

de linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos: ‘o deste lado 

da linha’ e o ‘do outro lado da linha’” (Santos, 2007b, p. 71). O outro lado da linha desaparece 

como realidade, é mesmo produzido como inexistente. No campo do conhecimento as 

distinções visíveis entre o conhecimento científico, a filosofia e a religião se assentam sobre 

as distinções invisíveis entre esses conhecimentos e aqueles do outro lado da linha que são 

suprimidos. As diferenças entre a ciência, a filosofia e a religião concentram-se no fato de 

que a verdade universal do conhecimento científico não se aplica aos conhecimentos da 

filosofia e da religião, mas os últimos habitam a região deste lado da linha (o lugar dos países 

centrais, do saber legitimado). Essas diferenças que são visíveis ocultam a invisibilidade das 
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formas de conhecimento que não se encaixam em nenhuma dessas modalidades. “Refiro-me 

aos conhecimentos populares, leigos, plebeus, camponeses ou indígenas do outro lado da 

linha, que desaparecem como conhecimentos relevantes ou comensuráveis por se 

encontrarem para além do universo do verdadeiro e do falso” (Santos, 2007b, p. 72-73). Do 

outro lado da linha só existem idolatrias, superstições, crenças, entendimentos intuitivos ou 

subjetivos, que apenas podem se tornar matéria-prima ou objeto de estudo. 

No entanto, o conhecimento ocidental já não consegue responder a muitas das perguntas 

mais importantes da atualidade. Apesar de ter proporcionado grandes avanços para a 

humanidade, não consegue resolver problemas urgentes como a fome, a pobreza, a 

desigualdade, a destruição da natureza, etc. Santos afirma que nosso tempo é constituído por 

perguntas-fortes que “dirigem-se não só às opções de vida individual e colectiva, mas 

sobretudo às fundações que criam o horizonte de possibilidades entre as quais é possível 

escolher” (2010, p. 452). E a razão ocidental só consegue oferecer respostas-fracas que não 

atenuam a perplexidade que as perguntas-fortes trazem, podendo, ao contrário, aumentá-la. 

Diante disso, Santos aponta para a necessidade de elaborar outras respostas, verdadeiras 

alternativas de alternativas, que sejam fortes ou pelo menos conscientes de sua debilidade. 

Nesse sentido, o distanciamento do pensamento ocidental precisa ser assumido perante o fato 

de que existem problemas modernos para os quais não existem soluções modernas, no 

entanto, sem desconsiderar as ricas contribuições do pensamento ocidental. Essa distância 

nos leva à aproximação dos conhecimentos subalternos silenciados pela modernidade. 

Por meio da sociologia transgressiva, constituída pela sociologia das ausências e das 

emergências, podemos estar simultaneamente dentro e fora do que criticamos. A sociologia 

das ausências tem como objetivo demonstrar que o que não existe é na verdade produzido 

como inexistente. “Se trata de transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, objetos 

ausentes em objetos presentes. A não existência é produzida sempre que uma certa entidade 

é desqualificada e considerada invisível, não inteligível ou descartável” (Santos, 2010, p. 22, 

tradução da autora). Santos distingue cinco lógicas de produção da não existência, todas 

manifestações da mesma monocultura racional (2007a): (1) a produção da ignorância ou falta 

de cultura, em que a ciência moderna e a alta cultura são as únicas válidas; (2) a produção do 

pré-moderno, tradicional e subdesenvolvido, em que a história é unilinear e unidirecional e 

os países que não ocupam o mesmo lugar dos países centrais são atrasados; (3) a produção 

das identidades inferiores e superiores sob os critérios de raça e sexo; (4) a não existência das 

realidades locais, onde o global e o universal são as escalas dominantes; e (5) a não existência 

de outros modos de produção que não sejam capitalistas. A produção social dessas ausências 

ocasiona a contração do presente e o desperdício da experiência. Por isso a sociologia das 

ausências intenta identificar esse processo e libertar as experiências produzidas como 

inexistentes para que se tornem presentes. “Isto significa que sejam consideradas alternativas 

às experiências hegemônicas, que sua credibilidade possa ser discutida e argumentada e suas 

relações com as experiências hegemônicas possam ser objeto de disputa política” (Santos, 

2007a, p. 93, tradução da autora).  

Para questionar cada uma dessas lógicas de produção da não existência por meio da 

sociologia das emergências, o autor propõe que as epistemologias do Norte global sejam 
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contrapostas por epistemologias do Sul, como reivindicação de novos processos de produção 

e validação de conhecimentos válidos, de novas relações entre diferentes tipos de 

conhecimento, a partir das práticas dos grupos sociais que têm sofrido as injustiças causadas 

pelo capitalismo e colonialismo (Santos, 2011). Em lugar da monocultura racional Santos 

(2007a) indica: a ecologia de saberes como reconhecimento de que existem vários tipos de 

saber e ignorância; a ecologia das temporalidades, que reconhece realidades alternativas de 

desenvolvimento autônomo; a ecologia do reconhecimento, a qual consiste na desconstrução 

tanto da diferença quanto da hierarquia; a ecologia das trans-escalas, que recupera aquilo que 

no local não é efeito da globalização hegemônica para explorar possibilidades de uma 

globalização contra-hegemônica; e por fim, a ecologia da produtividade, que visa a 

recuperação de sistemas alternativos de produção. A sociologia das emergências consiste, 

portanto, em ampliar as perspectivas possíveis no presente e também no futuro. Significa 

conhecer melhor as possibilidades de esperança e definir princípios de ação que promovam 

a realização das condições para um mundo melhor. 

Somente considerando as formas de conhecer subalternizadas podemos ampliar nossas 

chances de construir um mundo melhor aqui e agora, assim como no futuro. Pois a 

emancipação não pode mais ocorrer sob a lógica da racionalidade moderna, que já provou 

ser insuficiente para isso. Diante disso, Santos (2010) aposta na força dos movimentos sociais 

latino-americanos, pois os mesmos ampliaram o âmbito das lutas sociais, trouxeram novas 

concepções de vida e dignidade, novos universos simbólicos e ontologias. De fato, os 

movimentos sociais representaram nos últimos trinta anos as lutas mais avançadas contra a 

globalização do capitalismo, muito diferente do que previram as teorias críticas ocidentais. 

Os movimentos latino-americanos partem de conhecimentos ancestrais, populares e 

espirituais que sempre foram alheios à cientificidade da teoria crítica eurocêntrica, por isso 

trazem o repensar sobre o desperdício da experiência. A partir desses conhecimentos e modos 

de ser é possível construir um outro tipo de conhecimento que seja pós-abissal, que reconheça 

a infinitude de conhecimentos existentes e também a finitude de cada saber. Cada saber 

possui uma dupla finitude: uma constituída pelos limites do que conhece sobre a experiência 

do mundo e a outra, bem maior, pelo que conhece sobre os outros saberes do mundo (Santos, 

2009). Além disso, nenhum conhecimento é considerado capaz de explicar todas as 

experiências possíveis no mundo, a ignorância faz parte de cada tipo de conhecimento de 

forma complementar. 

Diferentes formas de conhecimento podem dialogar em igualdade sob a ecologia de 

saberes, já que existe uma pluralidade de saberes e de ignorâncias. Somente a comparação 

das possibilidades e limites de cada saber com os demais possibilita a compreensão dos 

próprios limites e possibilidades de cada saber. A credibilidade de um conhecimento é 

medida pelo tipo de intervenção que ele permite sobre o mundo, pois o cognitivo aparece 

sempre com o ético-político e a ecologia de saberes parte da distinção entre uma objetividade 

analítica e a neutralidade ético-política. “[…] o conhecimento-como-intervenção-na-

realidade é a medida de realismo, não o conhecimento-como-uma-representação-da-

realidade” (Santos, 2010, p. 53, tradução da autora). É um conhecimento para intervir no 

mundo com fins de transformá-lo, uma pragmática epistemológica. 
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Mas como comparar diferentes conhecimentos ocidentais, ou conhecimentos mais 

diferentes ainda, não ocidentais? Cada saber conhece melhor os seus limites e possibilidades 

do que os dos demais, essa assimetria constitui a diferença epistemológica que pode levar ao 

epistemicídio, cuja versão mais violenta foi a supressão dos conhecimentos coloniais pelos 

ocidentais. Tal diferença epistemológica impõe que o procedimento de busca de proporção e 

correspondência seja feito por meio da tradução intercultural. A tradução deve ser recíproca, 

realizada por todos os conhecimentos que fazem parte de um círculo de ecologia de saberes. 

A incomensurabilidade dos conhecimentos não impede a sua comunicação e pode permitir 

formas diferentes de complementaridade. Por meio da tradução, pode ser possível identificar 

preocupações em comum, enfoques complementares e também contradições (Santos, 2009, 

2010).  

E como selecionar quais saberes deverão fazer parte de uma determinada ecologia de 

saberes e qual o campo de interação para o exercício? Para esse problema Santos (2010) 

propõe a artesania das práticas, em que os saberes que integrarão a ecologia de saberes advêm 

do sentimento de urgência de um mundo melhor agora e no futuro, e do contexto específico 

em que ocorre tal preocupação. “A preocupação da preservação da biodiversidade pode levar 

a uma ecologia entre o saber científico e o saber camponês ou indígena” (Santos, 2010, p. 

470). As preocupações que suscitam a ecologia de saberes são partilhadas por diversos 

grupos sociais, que compreendem que suas aspirações e interesses só podem prosseguir com 

a articulação com outros grupos sociais e seus saberes. Muitas vezes os problemas emergem 

e os saberes são incapazes de resolvê-los, por isso a incompletude é assumida e encarada de 

outra forma, como possibilidade de enriquecimento. Por sua vez, como a ecologia de saberes 

é pautada na pragmática epistemológica, os campos de interação em que ela ocorre só podem 

existir na medida em que forem práticos no contexto das práticas sociais, na medida em que 

estão voltados para a transformação e a emancipação social (Santos, 2010). 

Desse novo conhecimento pós-abissal surge a possibilidade de uma nova capacidade 

para a indignação e o encantamento, capaz de fundamentar uma nova teoria e prática não 

conformista, desestabilizadora e rebelde. Santos (2009, p. 59) denomina essa nova ação de 

acción-con-clinamen que se contrapõe à ação conformista, rotineira, reprodutora e repetitiva. 

Clinamen é um conceito tomado emprestado de Epicuro e Lucrecio que explica as alterações 

de causa e efeito que levam o átomo a não parecer mais como inerte, mas sim com poder de 

criação e de modificação: 
 

Diferente do que acontece na ação revolucionária, a criatividade da acción-con-

clinamen não está baseada em uma ruptura dramática mas em virar ou desviar 

levemente cujos efeitos acumulativos incidem possivelmente nas combinações 

complexas e criativas entre os átomos, e também entre seres vivos e grupos sociais 

(Santos, 2009, p. 59, tradução da autora). 

 

Porém, como não há certeza se outro mundo melhor é possível e como será a vida nele, 

Santos (2010) considera a aposta (a partir da aposta de Pascal), como única alternativa às 

teses do fim da história e do determinismo. O apostador do nosso tempo é o grupo ou classe 
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excluída e oprimida, pois são eles que possuem razões para rejeitar o status quo. Dentro desse 

grupo dos oprimidos há a distinção entre aqueles que se formaram na perspectiva da 

determinação do futuro, para quem um mundo melhor existirá independentemente da ação 

social; e há aqueles que não acreditam na possibilidade, mesmo que remota, de um mundo 

melhor. A complexidade da aposta do nosso tempo também é direcionada pelos riscos da luta 

contra a opressão, as retaliações e resistências, assim como pelos riscos de que, afinal, outro 

mundo melhor não seja possível. Nessa via, a pedagogia da aposta deve tornar convincente 

as razões para apostar, devem ser objetos de argumentação.  

O distanciamento do conhecimento ocidental é o pressuposto inicial para essa alternativa 

de alternativas, que se assenta na sociologia das ausências porque não tolera o desperdício de 

experiências, assim como na sociologia das emergências porque advém do resgate da 

esperança ao reconhecer a validade de outras perspectivas e experiências sobre o presente e 

o futuro. É o resgate das vozes silenciadas e oprimidas pela narrativa eurocêntrica da história 

e do conhecimento, afirmando seu lugar de igualdade no diálogo com o conhecimento 

científico ocidental em uma ecologia de saberes e em um trabalho intenso de tradução 

intercultural. Desse trabalho deve ter vez um conhecimento de novo tipo, uma epistemologia 

pragmática, que tem seu valor apoiado nas suas contribuições para a melhoria da vida da 

população mundial oprimida, uma ciência que não se volta apenas para suas próprias 

perguntas, mas sim para as perguntas-fortes que emergem do mundo, dos problemas 

causados pelo capitalismo desenfreado, pelo colonialismo e todas as formas de opressão. 

É uma proposta que não visa eliminar as incertezas do nosso tempo, mas assumi-las 

plenamente e utilizá-las transformando-as em oportunidade. Uma proposta constituída por 

respostas fracas-fortes, porque representa o máximo de consciência de uma determinada 

época e em vez de assumir a perplexidade como inútil e que pode ser eliminada com respostas 

fracas, assume-a como energia e valor positivos. Sob essa perspectiva torna-se razoável a 

vontade de lutar por um mundo melhor e uma sociedade mais justa, a emancipação social é 

assumida como toda forma de desnaturalizar a opressão e combatê-la de todas as formas 

possíveis (Santos, 2010). O conhecimento só tem sentido coerente quando é útil à ampliação 

da compreensão do mundo e das experiências que são nele possíveis. 

Para Boaventura S. Santos, portanto, o conhecimento deve ser pragmático, plural, ético, 

e pode ser complementado e complementa as discussões sobre a interculturalidade, que para 

Catherine Walsh também assume uma noção política e emancipatória. Para a referida autora, 

a interculturalidade é concebida como uma lógica outra, porque provém de um movimento 

étnico-social além da academia, reflete um pensamento que não se baseia nos legados 

coloniais eurocêntricos ou nas perspectivas da modernidade, não se origina nos centros 

geopolíticos de produção do conhecimento, ou seja, o Norte global (Walsh, 2007). A 

interculturalidade emerge como um conceito formulado e carregado de sentido na década de 

1980 a partir das lutas e resistências indígenas e afro-equatorianas. Isso aconteceu 

especificamente quando o movimento indígena equatoriano requereu a mudança do termo 

“educação bilíngue bicultural” para “educação intercultural bilíngue”, reconhecendo que o 

caráter integrador, global, histórico e dinâmico da cultura resulta na condição de que uma 

coletividade humana nunca chega a ser bicultural, mas sim capaz de incluir novas formas e 
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conteúdos infinitamente, na medida em que novas condições de vida e as necessidades o 

requeiram (Walsh, 2009). 

Elaborada a partir da resistência e luta indígena e afro, a interculturalidade aponta para 

a construção de um projeto social, cultural, político, ético e epistêmico orientado para a 

descolonização e a transformação. Assim “[...] aponta e significa processos de construção de 

um conhecimento outro, de uma prática política outra, de um poder social (e estatal) outro e 

de uma sociedade outra; uma forma outra de pensamento relacionada com e contra a 

modernidade/colonialidade [...]” (Walsh, 2009, p. 48, tradução da autora). É um projeto 

amplo e radical de transformação que engloba todas as formas de dominação e exploração 

coloniais e modernas, onde a enunciação dos subalternizados emerge a partir da diferença 

colonial2 e da colonialidade do poder, pois seu discurso, pensamento e prática derivam dessa 

experiência. Nesse sentido, a interculturalidade questiona e modifica a colonialidade do 

poder, ao mesmo tempo em que torna visível a diferença colonial ao reivindicar espaço e 

lugar não subalternizado. Uma contrarresposta e prática política são elaboradas contra a 

hegemonia da geopolítica do conhecimento pela interculturalidade como giro epistêmico, 

uma “interculturalidad epistémica” (Walsh, 2004, p. 3) como uma forma de pensamento 

outro elaborada a partir da diferença colonial e necessária para a construção de um mundo 

mais justo. Para ser possível a descolonização epistêmica, Walsh aponta alguns critérios 

necessários: 
 

1. [...] requer fazer ver que o conhecimento tem valor, cor, gênero e lugar de 

origem e, por isso, o lugar desde o qual alguém pensa sim importa. 2. [...] requer 

a recuperação, revalorização e aplicação dos saberes ancestrais, mas também 

requer um questionamento da temporalidade e localidade associado com ele, que 

sempre os manterão como “saberes” e não “conhecimentos”. 3. [...] não deve 

partir simplesmente de um relacionar de conhecimentos (ancestrais, ocidentais, 

orientais) entendidos como blocos ou entidades claramente identificados e 

encerrados, mas sim em contribuições críticas a novos processos de intervenção 

intelectual, na criação de conhecimentos e de modos de pensar que cruzem 

fronteiras (Walsh, 2004, p. 4). 

 

Descolonizar o conhecimento para a autora significa, portanto, desprender-se dos ideais 

eurocêntricos do conhecimento – objetivo, neutro, atemporal, descorporizado, deslocalizado 

e dessubjetivado – para reconhecer a diferença colonial e a partir daí estabelecer o lugar dos 

conhecimentos ancestrais e de todas as formas de conhecimento deslegitimadas. Também 

não significa substituir uma totalidade/universalidade por outra, neste caso, ocidental 

eurocêntrica por indígena/afrocêntrica, trata-se de realizar um diálogo em situação de 

igualdade, como proposto por Santos. A simultaneidade é reafirmada no lugar da narrativa 

universal que liga todas as civilizações e povos do mundo a um só destino, por isso todos os 

conhecimentos passam a ser válidos, porque todos os povos são considerados vivendo no 

presente e não no passado da civilização euro/norte-americana. 

A interculturalidade deve ser entendida como uma ferramenta pedagógica por questionar 

continuamente a racialização, a inferiorização e a subalternização, visibiliza formas distintas 
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de ser, viver e saber. A interculturalidade crítica e a decolonialidade são projetos de largo 

prazo, processos e lutas que visam não somente o diálogo equitativo entre os diferentes, mas 

também a criação de modos outros de pensar, ser, sentir, aprender, ensinar, sonhar e viver. 

Possui uma força e iniciativa para questionar, modificar e construir que formam as bases para 

uma pedagogia decolonial. Uma pedagogia crítica, intercultural e decolonial que pretende 

pensar não apenas desde as lutas dos povos historicamente subalternizados, mas também com 

sujeitos, conhecimentos e modos de ser e viver diferentes, “[...] dando uma volta à 

uninacionalidade e monoculturalidade fundantes da empresa educativa e sua razão moderno-

ocidental-capitalista, para dar centralidade, mais bem, à vida, e portanto, ao trabalho ainda 

incompleto de humanização e de decolonização” (Walsh, 2009, p. 16, tradução da autora). 

A pedagogia e o pedagógico nesse contexto não estão limitados ao sentido 

instrumentalista do ensino e da transmissão do saber, nem ao campo da educação e dos 

espaços escolarizados. Concordando com Paulo Freire, Walsh (2014) afirma que o 

pedagógico e a pedagogia são entendidos como uma metodologia político-pedagógica 

imprescindível para as lutas sociais, políticas, ontológicas e epistêmicas de libertação. O 

pedagógico está presente nas resistências exercidas por indígenas, negros, mulheres, entre 

outros, desde o período colonial. As lutas sociais são compreendidas como espaços de 

aprendizagem, desaprendizagem, reaprendizagem, reflexão e ação. Suas ações são dirigidas 

para mudar a ordem do poder colonial, partem da identificação e reconhecimento de um 

problema, anunciam a oposição sobre a situação de dominação e opressão e se organizam 

para intervir, com a intenção de derrubar a situação atual e fazer outra possível. 

No entanto, ainda que a centralidade recebida pela interculturalidade na década de 1990 

em muitas políticas públicas, reformas educacionais e constitucionais na América Latina 

possa ser vista como resultado das lutas dos movimentos sociais-políticos-ancestrais em suas 

demandas por reconhecimento, direitos e transformação social, também pode ser ligada aos 

interesses globais do poder, do capital e do mercado. Ao mesmo tempo em que o intercultural 

emergiu da reivindicação indígena para uma educação intercultural bilíngue, foi assumindo 

um caráter social-estatal de burocratização.  

Nas décadas de 80 e 90 a maioria dos países da América Latina assumiu políticas sociais, 

educacionais e constitucionais orientadas pelos desígnios neoliberais, sob o intento de 

“incluir” a todos, inclusive os setores excluídos historicamente, dentro do mercado, para com 

isso apaziguar os conflitos. As reformas educativas tiveram como viés o multiculturalismo 

de via neoliberal, mesmo que seu impulso viesse das reivindicações sociais, essas reformas 

em sua prática e conceitualização se esforçaram para adequar a educação às exigências da 

modernização e do desenvolvimento. Nessas reformas a interculturalidade aparece como 

meio para acomodar o discurso da diversidade e da interculturalidade como convivência, 

tolerância, respeito e reconhecimento da diferença cultural, sem maiores mudanças (Walsh, 

2009). 

No bojo dessas políticas, que no Brasil foram representadas na educação pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a interculturalidade aparece como funcional ao sistema 

moderno/colonial. Não se questionam as regras do jogo, as causas da desigualdade social e 

cultural, tornando a interculturalidade compatível com a lógica do sistema neoliberal. Essa 
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lógica “[...] reconhece a diferença, sustentando sua produção e administração dentro da 

ordem nacional, neutralizando-a e esvaziando-a de seu significado efetivo, tornando-a 

funcional a esta ordem e, por sua vez, aos ditames do sistema-mundo e expansão do 

neoliberalismo” (Walsh, 2009, p. 3, tradução da autora). Tal problema pode ser observado 

na produção de textos escolares, na formação de professores e nos currículos usados nas 

escolas, que sob a alegação intercultural reproduzem estereótipos e processos coloniais de 

racialização de indígenas e negros. Na formação docente, essa discussão geralmente se limita 

ao tratamento antropológico de tradição folclórica. Nas salas de aula, a aplicação é marginal 

ao máximo (Walsh, 2009).  

Outro problema apontado por Candau (2013) é a interculturalidade para todos versus a 

interculturalidade para alguns e algumas. Em uma pesquisa realizada pela autora com 

especialistas no assunto do Peru e Bolívia, foram apontadas como dificuldades para assumir 

a interculturalidade para todos: a existência de um forte racismo na sociedade, que muitas 

vezes afirma a mestiçagem como ideal e nega as diferenças culturais, que entende a 

incorporação no currículo de diferentes perspectivas socioculturais como fragilizadora da 

cultura comum e da coesão social; a predominância do pensamento colonial que leva à ênfase 

à lógica ocidental e à desvalorização de culturas indígenas e afro-americanas; e o pouco 

aprofundamento sobre a temática nos centros de formação de professores. De forma geral, 

são as mesmas dificuldades apontadas pela pesquisa de Gomes (2012) e Gomes e Jesus 

(2013) sobre a implementação da Lei nº 10.6393 de 2003 no Brasil, somadas ainda aos 

problemas de infraestrutura enfrentados na educação brasileira. O que acontece nesse caso 

também cabe na afirmação de que cooptadas pelos organismos internacionais e pelos 

interesses do Estado, as reivindicações de transformação provenientes dos movimentos 

sociais têm seu caráter modificado para promover a coesão e para abafar os conflitos sociais. 

É por isso que a perspectiva defendida pelas autoras Candau (2013) e Walsh (2009) é de 

um interculturalidade crítica, que deve partir não apenas da educação escolar, mas de 

diferentes âmbitos da sociedade: jurídico, da saúde, do meio ambiente, da economia, da 

produção cultural e da política. É entendida como projeto político, social, epistêmico e ético 

direcionado para a transformação estrutural e sócio-histórica para a construção de uma 

sociedade radicalmente distinta. É algo ainda por construir, que surge da demanda da 

subalternidade, desde baixo: 
 

[...] seu projeto não é simplesmente reconhecer, tolerar ou incorporar o diferente 

dentro da matriz e estruturas estabelecidas. Pelo contrário, é impulsionar - desde 

a diferença - nas estruturas coloniais do poder como objetivo, proposta, processo 

e projeto; é re-conceitualizar y re-fundar estruturas sociais, epistêmicas e de 

existências que põem em cena e em relação equitativa lógicas, práticas e modos 

culturais diversos de pensar, atuar e viver. Por isso, o foco problemático da 

interculturalidade não reside somente nas populações indígenas e 

afrodescendentes, mas sim em todos os setores da sociedade, com inclusão dos 

branco-mestiços ocidentalizados (Walsh, 2009, p. 4, tradução da autora). 
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A interculturalidade crítica é um projeto a ser construído que parte da subalternidade, da 

diferença colonial e da colonialidade do poder, reivindicando novos espaços, lugares e 

interlocuções. Parte das lutas sociais e da perspectiva do colonizado, para reafirmar o seu 

papel político e social na transformação radical da sociedade. Essa transformação radical vai 

acompanhada pelo questionamento, reconhecimento e crítica da configuração de poder 

colonial que subjuga os povos e suas formas de ser, viver e pensar; pelo desprendimento a 

partir dessa memória, que também possui as bases para o reposicionamento dos saberes e dos 

modos de ser que foram subjugados; a partir daí, da consideração da ecologia de saberes no 

sentido de Santos, a transformação é seguida pela abertura do diálogo em posição de 

igualdade, para então ser possível a construção de modos outros de ser, viver, sentir, 

conhecer, etc. 

O conhecimento é central nessa transformação, porque foi a partir do eurocentrismo que 

apenas um tipo de conhecimento e de ser são considerados legítimos, ao questioná-lo nessa 

configuração afirma-se a simultaneidade. E esse é um processo sempre presente nas lutas 

sociais daqueles que por esse conhecimento eurocêntrico foram considerados iletrados e 

ignorantes.  

Um exemplo de aplicação da interculturalidade epistêmica é a casa de saúde Jami Huasi 

em Otavalo, que se baseia tanto nos conhecimentos medicinais indígenas quanto ocidentais, 

onde os médicos e shamanes trabalham em colaboração. Um segundo exemplo é a 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas (UINPI), fundada no 

ano 2000, que representa a construção de novos marcos epistemológicos que “[...] 

incorporem, negociem e ‘interculturalizem’ ambos conhecimentos, o indígena e o 

ocidentalizado [...] considerando sempre como fundamentais a colonialidade e a colonização 

às quais tem estado submetidos” (Walsh, 2002, p. 24, tradução da autora). 

O projeto intercultural reivindica a transformação, não apenas a inclusão e aceitação 

dentro de um Estado que reproduz o colonialismo interno e a ideologia neoliberal, mas sim 

o reconhecimento da diferença colonial e a participação de indígenas, quilombolas, mulheres, 

povos campesinos, entre outros, em situação de igualdade, visando a transformação da 

educação, da economia, do direito e da sociedade em si. Assim, reconstituir um imaginário 

crítico é um dos aspectos que constituem o pensamento decolonial e que é possibilitado pelos 

movimentos sociais. 

Os movimentos sociais são sujeitos sociais que “[…] planejam e atuam de acordo com 

uma racionalidade libertadora e solidaria, distinta da racionalidade instrumental econômica” 

(Lomelí, 2014, p. 61, tradução da autora). Esses movimentos são a expressão de uma 

democracia inacabada, de processos de exclusão e conflitos, a partir de onde emergem 

subjetividades e identidades coletivas baseadas na solidariedade. Sua racionalidade 

libertadora considera a emergência do sujeito reflexivo e solidário para a construção de uma 

democracia horizontal que vai além da democracia formal, ou seja, são construídos processos 

autônomos em que o principal é a resistência e os esquemas políticos, sociais, culturais e 

econômicos transcendem a relação de dominação e subordinação: 
 



 
DÉBORA RIBEIRO 
 
 

 
1072 

[...] aí se encontra a contribuição principal dos movimentos sociais, desde a busca 

de uma sociedade democrática que parta do reconhecimento às diferenças, o 

respeito mútuo, a solidariedade, a justiça social, o respeito aos direitos humanos, 

civis, políticos, econômicos, ambientais, sociais e culturais, de maneira que as 

próximas gerações possam gozar de tais garantias e transmitir a via das 

alternativas à ideologia dominante baseada na racionalidade instrumental 

(LOMELÍ, 2014, p. 75, grifos da autora). 

 

Portanto, é da ferida colonial, dos lugares da memória colonial, onde se tece o 

pensamento decolonial. Um pensamento que sempre pressupõe a diferença colonial, ou seja, 

a exterioridade sentida na pele por quem é classificado como bárbaro e colonial pela 

interioridade assentada na hybris del punto cero (Mignolo, 2007). Somente um pensamento 

elaborado a partir da ferida colonial é capaz de abdicar do punto cero, reivindicar o 

reconhecimento da diferença colonial e da colonialidade do poder, do saber e do ser. 

Enquanto a ego-política4 do conhecimento foi construída além da raça, sexo e gênero, da 

lógica dos movimentos sociais surge a bio-política do conhecimento, reintroduzindo essas 

qualidades secundarizadas para garantir a objetividade e a neutralidade do conhecimento. Ao 

mesmo tempo, ganha lugar na América Latina e na África a geo-política do conhecimento, 

que advém da consciência do Terceiro Mundo na distribuição global do conhecimento 

(Mignolo, 2005). Portanto, pensar decolonialmente e trabalhar na opção decolonial significa: 
 

[…] embarcar em um processo de desprender-se das bases eurocêntricas do 

conhecimento […] e de pensar fazendo-conhecimentos que iluminem as zonas 

escuras e os silêncios produzidos por uma forma de saber e conhecer cujo 

horizonte de vida foi constituindo-se na imperialidade. […] Refletir dessa forma 

é uma crítica ao racismo epistemológico do ocidente e uma instância simples de 

pensamento decolonial que leva a re-ordenar o mapa de categorias filosóficas que 

sustentam projetos econômicos e políticos tais como o “desenvolvimento” 

(Mignolo; Grosfoguel, 2008, p. 34, tradução da autora). 

 

Essa desconexão do pensamento ocidental e do fundamentalismo eurocêntrico significa 

atuar e pensar o decolonial para um projeto trans-moderno, no sentido de Dussel (2000). 

Trata-se de um projeto anti-capitalista como culminação do projeto inacabado da 

descolonização, cuja lógica é encabeçada pela reflexão libertadora dos movimentos sociais e 

cuja atuação é primordial para a transformação radical da sociedade, porque implica a 

construção de um conhecimento outro, uma sociedade outra e questiona as bases do poder 

moderno/colonial, propondo a sua mudança para uma sociedade baseada na solidariedade e 

justiça àqueles que foram e são relegados do sistema capitalista. A opção decolonial não é 

apenas uma opção de conhecimento, mas sim uma opção de vida, de pensar e agir. “Quer 

dizer, de viver e con-viver com aqueles que encontram a opção decolonial como sua e com 

quem encontrou opções paralelas e complementárias à decolonial” (Mignolo, 2014, p. 44, 

tradução da autora).  



O conhecimento moderno-ocidental à luz do pensamento decolonial latino-americano: [...] 
 

 

 
1073 

O pensamento decolonial nos indica a mudança na forma como o conhecimento é 

produzido e legitimado para decolonizar não apenas a educação ou o currículo escolar, mas 

principalmente a sociedade como um todo. O conhecimento ocidental é entendido 

pertencendo intimamente à lógica de dominação capitalista e colonial para produzir uma 

sociedade global do tipo ideal eurocêntrico, onde a Europa e a América do Norte radicam 

como modelo ideal de civilização, desenvolvimento, produção do saber e de formas de ser.  

 
 
4. Considerações Finais 
 

Vimos que o pensamento decolonial é elaborado como um giro epistêmico por entender 

que todas as formas de conhecer são legítimas, precisam ser resgatadas e reafirmadas. Nessa 

concepção, somente um saber de novo tipo pode ajudar a resolver os problemas mais urgentes 

do nosso tempo, para os quais já não encontramos respostas no pensamento ocidental que 

diminuam a perplexidade ocasionada pelos mesmos. Por isso, a opção decolonial sugere não 

apenas uma transformação epistêmica, mas também ética e política da sociedade em todos 

os âmbitos. Entende-se que o conhecimento e a forma como ele é produzido e legitimado 

possui estreita relação com as formas de dominação e opressão existentes. 

A opção decolonial nos oferece uma outra perspectiva sobre o mundo moderno e 

ocidental, refutando o eurocentrismo que constitui as narrativas modernas. Inclusive das 

teorias críticas ocidentais, possibilitando que a aposta sobre uma sociedade melhor agora e 

no futuro tenha suas chances acrescidas pelas lutas dos movimentos sociais. Os quais, por 

sua vez, não são entendidos como elementos que devem se juntar à luta organizada do 

proletariado para aí sim fazerem a revolução acontecer. Os movimentos sociais já fazem a 

revolução cotidianamente, tem conquistado importantes vitórias, mesmo que isso não 

aconteça como previram os partidos e as teorias críticas. Temos que aprender, desaprender e 

reaprender junto com as lutas dos movimentos sociais latino-americanos, no sentido de uma 

verdadeira pragmática epistemológica e ecologia de saberes. Assim talvez possamos 

efetivamente aumentar nossas possibilidades de transformar a sociedade em algo melhor. A 

transformação é necessária e ela só pode acontecer de fato com a construção de 

conhecimentos justos, levando em conta a infinita diversidade de conhecimentos e a finita 

condição humana no mundo. 
 

 

Notas 

 
1. A hybris significa o pior dos pecados, como diziam os gregos, pois supõe a ilusão humana de poder libertar-se da sua 

condição mortal e ser como os deuses. “A hybris supõe então o desconhecimento da espacialidade e é por isso um 

sinônimo de arrogância e excesso” (Castro-Gómez, 2005, p. 19). 

2. Diferença colonial é um termo utilizado por Mignolo (2000) para se referir à diferença na produção de conhecimentos 

e modos de viver a partir da colonialidade. 

3. Insere a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica. A lei é fruto das 

lutas do movimento social negro brasileiro. 
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4. A ego-política é um termo que Mignolo cunha para se referir ao conhecimento produzido sob o critério da racionalidade 

por Descartes. Enquanto a bio-política significa aquele conhecimento que engloba o ser humano de forma completa e 

não privilegia somente o racional. 
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