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RESUMO

Este trabalho tem como foco inicial a filosofia de Enrique Dussel no texto 1492: O
encobrimento do outro (A origem do mito da modernidade) juntamente a levantamentos de
Sueli Carneiro e Ramón Grosfoguel, além de outros autores da vertente decolonial. O texto
trata de algumas dimensões da decolonialidade, e assuntos no que se refere aos estudos sobre
o fenômeno da colonialidade. Para se atentar aos pontos que pretendemos expor sobre a
colonialidade e os epistemicídios, de modo delimitado se faz necessário expor os fatores
históricos que fundam o mito da modernidade. O caráter crítico deste texto se faz presente em
torno de três questões principais que serão apresentadas durante os capítulos, um referente a
história da modernidade e sua construção. Tal aparato histórico servirá para elucidar os efeitos
no período pós-colonial buscando entender essa falsa ideia de modernidade/colonialidade
concebida canonicamente, e apontar como tal processo foi brutal e deu origem ao mito da
modernidade, que aqui é visto também como colonialidade. Deste modo, a crítica decolonial
aqui, não pretende voltar a um período não colonial, mas sim entender o período pós-colonial,
traz consigo uma carga de causas e efeitos negativos, que elegem a cultura europeia e
norte-americana (neste caso, eleito como modelo após as guerras mundiais 1ª e 2ª) como uma
cultura-modelo pela qual os colonizados deveriam se nortear. A segunda questão é discutida
em torno dos epistemicídios como estratégias de dominação da colonialidade e por último, a
terceira questão levantada no capítulo final tem o objetivo de apresentar o que seria uma
filosofia decolonial, para caminhar para o objetivo geral, que é o esforço que busca entender
como ela (a filosofia decolonial) surge como instrumento para se relacionar de modo
combativo frente aos epistemicídios, ao mito da modernidade e à colonialidade.

ABSTRACT:

This work has as an initial focus point the philosophy of Enrique Dussel on his 1942 text: "El
encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad." including surveys from
Sueli Carneiro and Ramón Grosfoguel, besides other authors from the decolonial branch. The
text handles some dimensions of decoloniality, and subjects referring to studies about the
phenomenon of coloniality. In order to keep in mind the points that we intend to expose about
coloniality and epistemicides, in a delimited manner it is needed to expose the historical
factors that fund the myth of modernity. The critical character of this text is made aware
around three main issues that are presented during the chapters, one referring to the history of
modernity and its construction. This historical apparatus will serve to elucidate the effects in
the post-colonial period aiming to understand the false idea of modernity/coloniality
canonically conceived, and point how such process was brutal and gave origin to the myth of
modernity, which is also seen here as coloniality. In this way, the decolonial critique here is
not intended to reach back to a non-colonial time, but in fact to understand the post-colonial
period, which brings alongside a load of negative causes and effects, which elect the European
and North-American culture (in this case, elected as a model after the First and Second World
Wars) as a model-culture through which the colonized should guide themselves. The second
issue is discussed around the epistemicides as domination strategies of coloniality and at last,
the third issue surveyed in the last chapter has as a goal to present what would be a decolonial
philosophy, as to reach for the main objective, which is the effort that seeks to understand how
it (the decolonial philosophy) emerges as an instrument to relate in a combative manner ahead
of the epistemicides, of the myth of modernity and of coloniality.
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INTRODUÇÃO

O seguinte trabalho é uma revisão interdisciplinar, tem como tema principal e geral a

colonialidade, e a decolonialidade como ferramenta de combate a esta. Tendo como núcleo, o

recorte histórico do mito da modernidade de Dussel, o qual trata do tema de modo

histórico-filosófico, e entende a modernidade como colonialidade. Dado esse recorte histórico

que faz a denúncia de um eurocentrismo em diversos campos, como a filosofia, e o mundo do

trabalho, pretende-se vincular estes fenômenos como o do mito e dos epistemicídios, a

problemas que temos na atualidade em nossa sociedade. Para isso, é feita uma investigação

teórica com base em textos de outros autores, os quais discorreram acerca da temática do

colonialismo, da colonialidade, da modernidade, dos epistemicídios e da decolonialidade, e se

vinculam com a perspectiva de Dussel, quando se trata de estudos sobre

decolonialidade/colonialidade. Tal apresentação e investigação acerca do tema e dos textos se

faz com um objetivo geral de revisitar uma crítica já feita por vários autores à

modernidade/colonialidade, e pensar em possíveis saídas, como a transmodernidade de

Dussel, buscando primeiro compreender a colonialidade, para um possível enfraquecer e/ou

esgotar seus efeitos na produção de saber, na filosofia (mas também nas estruturas

perpetuadas pela colonialidade na sociedade atual), nas epistemologias (e nos epistemicídios)

e na marginalização dos povos, epistemologias e culturas diversas da euro-estadunidense.

Para enriquecer o propósito da investigação, serão apresentados dados estatísticos que

complementam e comprovam as referências as estruturas de poder da colonialidade, de

autores presentes no texto, como Sueli Carneiro. Tal apresentação é feita não apenas para

informar tais dados, mas sim para problematizar o que eles indicam: problemas estruturais

diretamente ligados com a lógica da colonialidade, e como efeitos dos epistemicídios, como é

o caso do racismo/sexismo nas Universidades (e na sociedade) denunciados por Grosfoguel, e

aqui apresentados no segundo Capítulo. Porém, antes de chegar ao objetivo específico, que

denuncia o racismo/sexismo como parte da lógica colonial, começaremos com o objetivo

específico primeiro, de fazer a exposição histórica do mito da modernidade, usando

primeiramente, como base norteadora para nosso texto do filósofo Enrique Dussel. 1492: O

encobrimento do outro. A fundamentação deste se faz em torno da ideia de que o outro, é uma

construção social advinda da colonialidade, e não um arquétipo humano, este será utilizado no
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primeiro capítulo, para tratar da questão da história da modernidade, e sua relação com a

colonialidade.

Para se chegar ao objetivo final, faremos, assim como mencionado , uma apresentação

entorno do primeiro objetivo, este se faz através de uma exposição histórica com base no

texto de Dussel, que não segue a exposição eurocêntrica. A pergunta principal levantada aqui

pretende denunciar o mito da modernidade, isto é, questionar este ponto de vista contato pelo

mito canônico eurocêntrico da modernidade, que descarta as narrativas dos marginalizados

pela colonialidade e pelo colonialismo. Por exemplo, em vez de conquista estudamos a

descoberta, a primeira questão se faz justamente em mudar tal perspectiva para um fazer

decolonial como objetivo geral. O segundo objetivo é apresentar os epistemicídios e entender

como estes estruturaram e normalizaram até o presente efeitos como o racismo/sexismo

epistêmico, tal tarefa será feita no segundo capítulo, para então podermos apresentar depois

destes questionamentos acerca da história em Dussel, e dos epistemicídios em Ramón

Grosfoguel e Boaventura de Sousa Santos, além de Sueli Carneiro, baseados em uma revisão

multidisciplinar da bibliografia sobre o tema da colonialidade. Para isso apresentaremos

informações de institutos de pesquisas como o IBGE que comprovem estes efeitos arraigados

pela colonialidade e pelos epistemicídios no caso do Brasil.

Após a exposição das questões principais do primeiro e do segundo capítulo, com o

recorte histórico e estatísticos multidisciplinares que apontem para os temas, que como já

mencionado, orbitam respectivamente à temática da colonialidade (CAP I), dos epistemicídios

(CAP II) e seus efeitos (para isso se faz a importância dos recortes expositivos dos dados do

IBGE mencionados). Como já apontado, este trabalho será dividido por capítulos, o primeiro

como dito anteriormente, tem como foco à temática da modernidade/colonialidade (M/C),

pensar segundo o texto de Enrique Dussel, em uma perspectiva, segundo o mito da

modernidade, isto é, o mito de um aprendizado histórico com viés eurocêntrico normalizado

na modernidade, para isso também utilizaremos o autor Aníbal Quijano. A revisão do tema

M/C é necessária para compreender como a modernidade/colonialidade estruturou a filosofia

e a sociedade atual, e como desde sua origem, até os dias atuais, a colonialidade segue

agindo, apresentado está no primeiro capítulo, e a relacionando com dados estatísticos que

comprovem seus efeitos, sobre a M/C, está se complementa, na contraposição feita pela

perspectiva da decolonialidade que será foco do terceiro capítulo.
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Franz Fanon, também será citado, este é outro autor, entre alguns que escolhemos para

vincular os primeiros capítulos entre si, pois estudam em seus textos a colonialidade, Fanon

também aplica uma crítica às formas de como as identidades foram se construindo na história

no cenário da dominação colonial, e até como a colonialidade coloca o outro no papel de

tentar se adaptar, apropriar e tornar sua a cultura do colonizador. Tal tentativa de adaptar-se a

cultura do colonizador, será articulada no texto ao processo de branquificação denunciado por

Sueli Carneiro, isto é, uma modalidade de epistemicídio que ocorre com os negros no Brasil

ainda hoje. Ao término da apresentação e revisão dos dados apresentados no primeiro

capítulos, acerca da modernidade/colonialidade, e o mito da modernidade, além da

apresentação dos dados que demonstram seus efeitos, na prática, partiremos então para o

segundo, o qual relaciona tais efeitos, como o racismo e o sexismo denunciado por

Grosfoguel, e presente nas universidades ocidentalizadas, entender como os epistemicídios se

encaixam na lógica da colonialidade, e comprovar novamente por meio da revisão

interdisciplinar, seus efeitos, e sua natureza, como, por exemplo, a importância de entender o

epistemicídio como o extermínio de uma cultura e um povo, de modo físico, mas também

espiritual, cultural, para entender como estes, se fazem presente até hoje, introduzindo o tema

com . E como são desde o século XV até a atualidade um dos principais mecanismos de

manutenção da colonialidade, e das estruturas de poder (euro-estadunidense) por ela

perpetuadas.

Após a apresentação dos capítulos I e II, partiremos então para a perspectiva

decolonialidade, isto é, uma linha de pensamento, que não se reduz apenas aos meios

acadêmicos, mas que nestes como no caso de uma filosofia decolonial, tem como foco colocar

em questão os assuntos mencionados (da colonialidade e dos epistemicídios), e pensar,

problematizar, e compreender suas implicações de um modo que não o canônico

euro-estadunidense, por exemplo, a decolonialidade, visa dar espaço aos marginalizados pelo

colonialismo e o imperialismo, pela colonialidade, e pelos epistêmicos. Mas entender que por

mais que, ao menos no meio acadêmico, mesmo a decolonialidade, como no caso de Dussel

entre outros, permanece no fazer filosófico, e no ensino de filosofia. Para isso utilizaremos da

noção acerca do tema, defendida por Catherine Walsh, ela aponta que decolonialidade não é

um retorno ao ponto não colonial (e nem há como ser), mas um reconhecimento da

colonialidade no presente, e uma crítica a está. De todo modo entender que a decolonialidade

não se faz apenas no meio acadêmico é também reconhecer que está só é possível no meio

mencionado, graças a resistência dos marginalizados pela colonialidade a um epistemicídio
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completo (como, por exemplo, no caso da capoeira que será mencionada no decorrer do

texto).

CAPÍTULO I

História inicial da Modernidade

1. Notas Introdutórias

Para entender o fenômeno que chamamos de Modernidade, visando um ensaio

reflexivo e crítico, assim como pretende a filosofia como conhecemos, se faz necessário

primeiro reconhecer e entender alguns alicerces históricos que fundam tal Modernidade, para

então trabalhar a questão central deste capítulo: as estruturas presentes na história que fundam

a modernidade e seus efeitos posteriores na política, na filosofia e nas sociedades. Não é

possível que, dentre todas as propostas que o fazem, se defina um tempo único, a partir de

quando a própria modernidade se fundou. Muito menos definir quais todos os eventos que

contribuíram para a formação desta em seu contexto histórico. Entretanto, são várias as

tentativas de definir seu surgimento. Buscando finalidade similar, partiremos da proposta de

Dussel, o qual faz o uso da data de 1492 como ponto de partida do pressuposto histórico para

compreender a modernidade como colonialidade (ou mito da modernidade), e a posterior

proposta de uma filosofia decolonial.

O ano de 1492, segundo nossa tese central, é a data do nascimento da
Modernidade; embora sua gestação — como o feto — leve um tempo de
crescimento intra-uterino. A modernidade originou-se nas cidades europeias
medievais, livres, centros de enorme criatividade. Mas nasceu quando a
Europa pode se confrontar com o seu Outro e controlá-lo, vencê-lo,
violentá-lo: quando pode se definir como um ego descobridor, conquistador,
colonizador da Alteridade constitutiva da própria Modernidade. De qualquer
maneira, esse Outro não foi descoberto como Outro, mas foi en-coberto
como o si-mesmo que a Europa já era desde sempre. De maneira que 1492
será o momento do nascimento da Modernidade como conceito, o momento
concreto da origem de um mito de violência sacrificial muito particular, e, ao
mesmo tempo, um processo de en-cobrimento do não-europeu (DUSSEL,
1993, p.5).

A construção destes pressupostos evidencia que ainda se faz presente, em nossa

educação durante a vida, o estudo de alguns fatos históricos, dos quais criamos consciência do

que são (de fato, e não via a narrativa do mito) somente após um certo amadurecimento. Um

exemplo prático é quando estudamos na escola, durante a formação obrigatória (ensino médio

e fundamental), o Descobrimento do Brasil e das Américas. Por mais que já existissem uma
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pluralidade enorme de culturas e povos já assentados em todo o continente americano, o mito

faz com que a história seja contada como se fosse, partícipe e envolto de uma História

Universal da Europa. A conquista impulsionada pelo ego europeu ou o Ego Conquiro (que é

uma análise de Descartes, na ótica dusseliana), marginaliza a alteridade constituinte da

modernidade (principalmente os povos nativos e originários do continente africano e da

América Latina), isto é, desumaniza os mesmos, e com isso, se auto afirma no direito de

conquista destes, sobre a bandeira de uma universalidade europeia.

Por exemplo, os motivos de nomearem os povos originários da América Latina, já os

destitui alteridade e também de sua diversidade, pois mesmo que tenha havido antes uma

diversidade, cultural, linguística, religiosa enorme entre eles, que não se relacionavam

diretamente em seus moldes, como por exemplo, guaranis, tupinambás, kaypós, toltecas1 eram

todos classificados de modo reducionista como índios. “A categoria “índio” constituiu uma

nova invenção da identidade moderna e colonial, homogeneizante das identidades

heterogêneas que existiam nas Américas antes da chegada dos europeus”

(GROSFOGUEL,2013 p. 37). Introduziremos as ideias aqui eleitas (como o da categoria índio

segundo Grosfoguel), partindo também do pressuposto apresentado por Dussel, o qual explica

de modo histórico-cronológico os passos, desde a invenção ao descobrimento do novo mundo,

da conquista à colonização e a conquista espiritual. No capítulo referente à Invenção do Ser

Asiático, Dussel apresenta as cartas em vida de Cristóvão Colombo, estas demonstram que

Colombo, em suas viagens navais, acreditara que teria encontrado de fato uma quarta

península asiática.

O que este trabalho pretende, é justamente amadurecer tais pontos de vistas que nos

foram ensinados com uma narrativa mítica, tal como o descobrimento e a colonização das

Américas (mito da modernidade) . E amadurecer diferentemente do que propõe o epicentro da

filosofia moderna, isto é, no caso aqui proposto: amadurecer visando a liberdade do oprimido

para produzir seus próprios saberes, sem idealizar o decolonialismo2 (para isso substituiremos

2 A palavra descolonialismo (tanto no português como em castellano) abre interpretação a uma possibilidade de
reversão, assim como nos casos dos antônimos: montar e desmontar, por isso, optaremos pelo termo sem o “S”
assim como faz Catherine Walsh em seus seminários Interculturalidad crítica y educación intercultural. Em suas
palavras é dito que: “Suprimir la “s” y nombrar decolonial o de-colonial no es promover un anglicismo. Por el
contrario, es marcar una distinción con el significado en castellano del “des”. No pretendemos simplemente

1 Neste último caso já houve na sua constituição durante o século XVI uma generalização por si de diversos
povos mesoamericanos, conforme as documentações acerca de Hérnam Cortez apontam, pejorativamente
classificados antes como chichimecas (há duas interpretações entre os acadêmicos acerca da nomenclatura hoje
em dia, uma delas é o bom selvagem, outra é bárbaro para tal basta recorrer ao mecanismo de pesquisa mais
atual <Google>), considerados menos civilizados que os aztecas, por mais que possuíam uma língua em comum,
entretanto continha várias diferenças culturais, que foram generalizadas.
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o termo por decolonialismo/decolonialidade) como alguma possibilidade de retorno ao ponto

não colonial, mas sim, como um movimento de auto afirmação das identidades formadas e

destruídas no ímpeto universalizante e criação de espaços para saberes diversos, além do

enriquecimento via uma interculturalidade (o encontro das epistemologias e ontologias

diversas) entre os povos marginalizados pela constante colonialidade presente ainda hoje.

Reforçar que, mesmo nos moldes herdados da Europa, que no primeiro passo afirma para

então excluir o outro (assim como nos passos de Dussel descobrir > en-cobrir > conquistar)

da fundação da mesma modernidade dos quais foram constituintes, mas de modo brutal

sempre, colocando-os às margens da história, e as margens da razão europeia, como

pretende-se a tradição eurocêntrica, e como veremos se estende para o capitalismo, a

disposição e distribuição do poder (por essência no atual contexto, advindo do colonialismo e

do imperialismo) entre as classes dominantes e (antes não existentes, fundadas no processo

em questão).

O que pretendemos aqui, neste primeiro capítulo, é afirmar o contrário, pois a África e

a América Latina (ou o outro do ponto de vista do ego europeu) foram inseridas no contexto

no qual a construção e a estruturação da colonialidade/modernidade e seu modelo de

dominação, como conhecemos fazem sentido. Pois, as relações de poder construídas durante

colonialismo, e no imperialismo (a de dominação direta de países europeus sobre as colônias

iniciada no século XV e XVI) dão origem aos países que conhecemos hoje e suas culturas

mistas (e plurais), com diversas influências nítidas gritantes e presentes dos povos

colonizados. Algumas em estado de hibernação e resistência até o século XIX devido à

própria lógica opressora da colonialidade , e do imperialismo3, assim como a história do poder

que se engendram nestas. Quanto a estas evidências culturais que citamos, nota-se que o

destaque sempre é para os colonizadores e sua cultura. Podemos citar como exemplo, segundo

fontes de pesquisadores do próprio IBGE, que registram o seguinte para os dados do século

XIX: “o Censo demográfico de 1890 apontava que os católicos representavam 99% da

população brasileira” (ALVES et al., 2017, p.216).

A modernidade/colonialidade, como podemos constatar por diversas

vias(pesquisadores, dados estatísticos do estado, pensadores, antropólogos, filósofos,

3 Um exemplo prático é criminalização por parte do estado de vários elementos da cultura negra, a proibição de
ritos que tinham anteriormente, e diversas práticas, sociais e culturais, como a capoeira, criminalizada no código
penal de 1890, e que só deixou de ser crime no de ano 1940, isto é, a menos de 90 anos,

desarmar, deshacer o revertir lo colonial, es decir, pasar de un momento colonial a otro no colonial, como si fuera
posible que los patrones y sus huellas desistan de existir” (Idem, p. 94)
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historiadores de diversas épocas), atinge então não somente a parte superficial da história, mas

principalmente suas políticas internas e estruturas, firmada na hegemonia cultural do

colonizador e do opressor, como é o caso do racismo e da intolerância religiosa, advindas

principalmente do processo da colonialidade e dos epistemicídios que serão tratados neste no

próximo capítulo.

Visando entender essa ideia de modernidade/colonialidade segundo Dussel, e como tal

processo foi brutal e deu origem ao mito da modernidade, que aqui será discorrido

brevemente para depois ser desconstruído. Usaremos do texto de Dussel 1492: O

Encobrimento do outro como base, mas ainda se faz presente a influência de outros autores de

diversas áreas do conhecimento que se lançam no debate da globalização, da modernidade, e

seus efeitos. Para fazer a crítica à modernidade iremos utilizar Sousa Santos, Carneiro,

Dussel, Fanon, Grosfoguel, Lugones, Quijano, Walsh, entre outros autores como base para a

nossa argumentação e exposição histórica da modernidade/colonialidade, e como tal

fundamentou toda a filosofia como se conhece, se re-conhece, e se ensina ainda hoje. Este

trabalho visa, então, de modo inicial, desconstruir a falsa ideia de modernidade que temos em

nossas mentes, e de certo modo (mas não completamente) solidificadas no inconsciente dos

colonizados há muito tempo, se atentando aos fatos que ela implica: uma história da

humanidade que pretende ser homogeneizada, mas não é (assim como na crítica de Dussel, o

qual aponta de que está, parte da construção da modernidade que tenta fazer tal processo de

homogeneização), e supõe, a divisão, classificação, racialização dos corpos, povos,

classificação e divisão dos espaços colonizados segundo os interesses dos colonizadores.

Introdutoriamente, para enriquecer nossa relação da crítica de Dussel à modernidade, e

a utilidade que faremos desta mais a frente, podemos usar da exposição feita por Quijano, o

qual dirige uma denúncia voltada à Colonialidade do Poder e Classificação Social e ao

fazê-lo afirma o seguinte:“ O eurocentrismo não é exclusivamente, portanto, a perspectiva

cognitiva dos europeus, ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também do

conjunto dos educados sob a sua hegemonia” (QUIJANO, 2009 p.74-75); o outro, e os

constituintes da história da modernidade, porém marginalizados pelo eurocentrismo.

Relembremos que o eurocentrismo é ainda mais passível de assimilar como já pontuado sobre

as ideias que temos solidificadas, pois “naturaliza a experiência dos indivíduos neste padrão

de poder. Ou seja, fá-las entender como naturais, consequentemente como dadas, não

susceptíveis de ser questionadas” (QUIJANO, 2009, p.75).
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1.1. Origem do Mito da Modernidade

Já no prefácio do livro aqui anteriormente citado de Enrique Dussel é dito que: “A

modernidade, para muitos é um fenômeno só e exclusivamente europeu” (DUSSEL, 1993, p.

7). Isto é, Dussel pretende introduzir se fundamentando na história (e no lugar, mais

especificamente o não lugar, da América Latina), o que ele chama de Mito da Modernidade

que, “por um lado, se autodefine a própria cultura como superior, mais desenvolvida, por

outro lado, a outra cultura é determinada como inferior, rude, bárbara, sempre sujeito de uma

imaturidade culpável” (DUSSEL, 1993, p. 75), mito que carrega dentro de si uma ideia de

emancipação racional, tendo a Europa como pólo/destino desse movimento de progresso. Em

que as outras nações deveriam se espelhar. Tida como exclusivamente a matriz fundadora

desta modernidade, que aqui é, na verdade, sinônimo de colonialidade, pois: “A Modernidade

aparece quando a Europa se afirma como centro de uma História Mundial que inaugura, e por

isso a periferia é parte de sua própria definição” (DUSSEL, 1993, p.7). Já quanto a seu

sinônimo assim como apontamos, no atual contexto podemos resgatar seu conceito em

Quijano que afirma o seguinte sobre a colonialidade:

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão
mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação
racial/étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão
de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e
subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal. Origina-se e
mundializa-se a partir da América…Em pouco tempo, com a América
(Latina) o capitalismo torna-se mundial, eurocentrado, e a colonialidade e
modernidade instalam-se associadas como eixos constitutivos do seu
específico padrão de poder, até hoje. (QUIJANO, 2009, p.73-74)

Antes de continuar a estruturação do argumento, se faz pertinente expor as diferenças

(e características) entre os termos, que aqui na primeira secção do texto serão mais presentes

(mas se estendem durante todo o texto), para isso utilizaremos da exposição de Quijano que é

similar e se alinha em muitos quesitos à tese de Dussel.

Colonialidade é um conceito diferente de, ainda que vinculado a,
Colonialismo. Este último refere-se estritamente a uma estrutura de
dominação/exploração onde o controlo da autoridade política, dos recursos
de produção e do trabalho de uma população determinada domina outra de
diferente identidade e cujas sedes centrais estão, além disso, localizadas
noutra jurisdição territorial. Mas nem sempre, nem necessariamente, implica
relações racistas de poder. O colonialismo é, obviamente, mais antigo,
enquanto a Colonialidade tem vindo a provar, nos últimos 500 anos, ser mais
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profunda e duradoura que o colonialismo. Mas foi, sem dúvida, engendrada
dentro daquele e, mais ainda, sem ele não poderia ser imposta na
intersubjectividade do mundo tão enraizado e prolongado.(QUIJANO,
2009, p.73)

Como podemos constatar, assim como na tese de Dussel, a modernidade e a

colonialidade têm idades próximas e são muito ligadas à história do mito europeu. A Europa

foi o único continente que se auto nomeou “Com a constituição da América (Latina)... o

emergente poder capitalista torna-se mundial… e como eixos centrais do seu novo padrão de

dominação estabelecem-se também a colonialidade e a modernidade” (QUIJANO, 2009,

p.73), é o primeiro a constituir a ideia de um Outro (Ásia, África, e o mais afetado pelo

processo, a primeira periferia da Europa global, a América Latina) como dominado, e a si

como o conquistador. Segundo Dussel após 1492 a cerca de 1507 , e escalando para a

gestação final da modernidade de fato em 1520, pois seguindo os passos de Dussel que afirma

segundo o Cosmographiae Introductio “em 1507, explicitamente, se fala da Quarta parte da

terra, a desenham em seu mapa e a chamam América em honra de Américo Vespúcio, seu

descobridor”(DUSSEL, 1993, p.35) passam da invenção de uma Ásia a priori, como no caso

de Colombo, à descoberta pós Vespúcio, de um Mundus Novus (assim como demonstrado no

globo possivelmente de, Da Vinci de 1504): “A Europa se constitui como o centro do mundo

(em seu sentido planetário). É o nascimento da Modernidade e a origem de seu Mito”

(DUSSEL, 1993, p. 15).

Dussel ao discorrer sobre o Mito e para estruturar seu texto faz a apresentação de oito

conferências dadas por ele em Frankfurt (das quais às quatro primeiras se vinculam a

produção violenta de alteridades), ainda cita alguns trechos de Hegel4 , dos quais não iremos

nos aprofundar além de suas noções introdutórias que guardam algumas características

importantes para entender a modernidade. “A história universal vai do Oriente para o

Ocidente” (HEGEL apud DUSSEL, 1993, p.17); tal conceito do movimento Leste-Oeste aqui

inserido por Dussel é um ponto-chave para demonstrar a dimensão que a colonialidade atinge.

Não apenas na política colonial e pós-colonial, mas também na filosofia. Este mesmo

movimento Leste-Oeste anuncia uma imaturidade em continentes como Ásia5, mas não o

5 Sueli Carneiro, discutindo sobre a antropologia kantiana diz que: “os asiáticos seriam tipos humanos
civilizados, mas sem espírito e estáticos, enquanto os africanos seriam tipos humanos que representam a cultura
dos escravos, posto que aceitam a escravidão, não têm amor à liberdade, e seriam incapazes de criarem sozinhos
uma sociedade civil ordenada. Essas características seriam da ordem do caráter moral dos seres humanos, no
qual se inscreve o mundo da liberdade do qual os africanos estariam excluídos, por sua natureza individual afeita
á escravidão.”(CARNEIRO, 2005, p .98-99)

4 Aqui Dussel cita alguns trechos da Filosofia da História Universal de Hegel para demonstrar como o
colonialismo atinge as dimensões da filosofia.
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exclui visto que ainda segundo Hegel “A Europa é absolutamente o fim da história universal6.

A Ásia é o começo” (HEGEL apud DUSSEL, 1993, p.17). Já nos casos dos continentes mais

afetados pela política colonial, o que se afirma é que “este movimento Leste-Oeste [...] teve

antes que eliminar da História Mundial a América Latina e a África” (DUSSEL, 1993, p.17).

A ideia do mito da modernidade europeia que caminha do oriente para o ocidente já

exclui de imediato importância da África e América Latina, e tem em uns de seus primeiros

fundamentos , no proto-racismo, o qual, no contexto deste trabalho será tido como uma

espécie de preconceito religioso com caráter fortemente xenofóbico, normalmente, dos

cristãos para com os povos judaicos e muçulmanos (no contexto da re-conquista de Al

Andaluz, de 1492). Aqui se trata como proto, utilizando-se da tese apresentada por

Grosfoguel, em um de seus artigos, sobre um dos epistemicídios culturais históricos

ocorridos, o epistemicídio na conquista de Al-Andaluz: “No final do século XV, foi realizada

sob o lema da 'pureza do sangue, que era um discurso protorracista, contra as populações

muçulmanas e judias durante a conquista colonial do território” (MALDONADO TORRES

apud GROSFOGUEL, 2006, p.32). O qual partia da monarquia cristã da Espanha para contra

os judeus e muçulmanos de Granada. No que concerne a origem do mito, e no que se

relaciona com os passos de Grosfoguel, Dussel afirma que: “é importante incluir a Espanha no

processo originário da Modernidade, já que ao final do século XV era a única potência

europeia com capacidade de conquista territorial externa (e tinha provado isso na reconquista

de Granada)” (DUSSEL, 1993, p.15).

Segundo o ideal cristão, estes (de Granada) teriam a religião errada. Porém, se

abandonassem sua fé teriam a possibilidade de salvação (com a conversão à religião certa,

como se denominava a tradição católica). “Os judeus e muçulmanos que ficaram no território

foram assassinados (genocídio físico) ou forçados a se converterem ao cristianismo

(genocídio cultural)” (GROSFOGUEL, 2006, p.32).

O mesmo destino, exceto pelos genocídios físicos e culturais, não foi partilhado nos

mesmos moldes pelos povos originários indígenas da América Latina e os nativos do

continente africano. A modernidade, por via do seu processo histórico, teve durante sua fase

gestacional o custo de muitas vidas, e a fundamentação das bases para problemas estruturais

6 Para Dussel, este caminho que pretende a História Universal de Hegel, faz o uso da noção de
“Ilustração/Iluminação” concebida em 1784 por Immanuel Kant. A qual é um fenômeno exclusivamente
Europeu.
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atuais que continuam a cobrar milhares de vidas todos os anos7. “A América Latina é, sem

dúvida, o caso extremo da colonização cultural da Europa.” (QUIJANO, 1992, p.3). Para

demonstrar tal efeito dos genocídios no colonialismo, e o genocídio velado (introduzido na

nota de número 5) estruturado na colonialidade (que se estende por 500 anos, mas em

diferentes escalas e situações para cada território) utilizaremos de informações presentes no

texto de Quijano para evidenciar os dados que apontam o seguinte: “se considera que entre a

área asteca-maia-caribe e a área tawantinsuyana foram exterminados em torno de 35 milhões

de habitantes em um período inferior a 50 anos” (QUIJANO, 1992, p.3)8

1.2. Projetos de poder: A Estrutura da Modernidade

Além das notas introdutórias , os genocídios que vinham sendo apresentado tendo sido

fundados no colonialismo se estendem mesmo apesar do fim deste, por meio da colonialidade,

que perdura também nas estruturas da modernidade/colonialidade. Como podemos notar, toda

a narrativa contada pelo mito da modernidade de Dussel, apresentado no capítulo anterior, se

faz entorno de uma supervalorização de algumas culturas e epistemologias em detrimento de

várias, esta imposição forçada que se faz na colonialidade, é proposital, pois funda as

estruturas de poder na atualidade, que giram entorno desta ideia de: nós e eles; o ego cogito e

o outro; o ser e o não ser.

Os habitantes das novas terras descobertas não aparecem como Outros, mas
como o Si-mesmo a ser conquistado, colonizado, modernizado,
civilizado[...]E foi assim que os europeus (particularmente os ingleses) se
transformaram, como dizia antes, nos missionários da civilização em todo o
mundo, especialmente com os povos bárbaros[...] A Europa tornou as outras
culturas, mundos, pessoas em ob-jeto: lançado (-jacere) diante (ob-) de seus
olhos. O coberto foi des-coberto: ego cogito cogitatum, europeizado, mas
imediatamente en-coberto como Outro. O outro constituído como o
Si-mesmo[...]O Outro é a besta de Oviedo, o futuro de Hegel, a
possibilidade”de O'Gorman, a matéria bruta para Alberto Caturelli: massa
rústica descoberta para ser civilizada pelo ser europeu da “Cultura Ocidental,
mas en-coberta em sua Alteridade. (DUSSEL, 1992, p.36)

O que podemos afirmar segundo a história é que: O colonialismo (político, direto e

cultural), já superado (porém substituído pelo imperialismo) fundou a modernidade como

colonialidade e com ela a primeira periferia da Europa, além de definir as classes dominantes

8 Checar anexo 2 sobre situação da população indígena no Brasil.

7 Checar infográfico de anexo 1. No informativo sobre Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil, podem
ser acessados vários dados estatísticos que comprovam a violência herdada da estrutura de poder colonial da qual
discorremos aqui, além da falta de acesso, a saúde e educação nítida naqueles marginalizados pelo colonialismo,
pela colonialidade, e pelo imperialismo: “A violência constitui, portanto, outra dimensão em que a desigualdade
se manifesta de forma grave, com efeitos de curto e longo prazos sobre os indivíduos e a sociedade em que estão
inseridos.”(IBGE, 2019, p.10)

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681
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no sentido Global. Já a colonialidade “é ainda o modo mais geral de dominação no mundo

atual, uma vez que o colonialismo… foi destruído. Ela não esgota, obviamente, as condições

nem as formas de exploração e dominação existentes entre as pessoas” (QUIJANO, 1992,

p.4). Ela funda, arrastando a América Latina consigo, (destituída de alteridade, como o outro,

porém necessária para a auto-afirmação do ser europeu) como parte deste processo uma série

de “novas identidades societais da colonialidade – índios, negros, azeitonados, amarelos,

brancos, mestiços – e as geoculturais do colonialismo, como América, África, Extremo

Oriente” (QUIJANO, 2009. p. 74).

Um exemplo prático de seus efeitos é o Racismo de Cor (que também tem

característica fortemente mercantil, epistemológica, e ontológica, a medida que o ser europeu

se direciona a seu objeto, o outro). Suas estruturas seguem fortalecendo ideias em torno deste

mito que coloca a Europa num pedestal como centro do mundo.

Outro exercício mental que ajuda a situar mais ainda seus moldes é: notar que atinge a

política, no âmbito de que, reforçou um viés sexista e machista que jaz presente em toda

história da humanidade pós século XV. Basta um exemplo prático, os primeiros movimentos

feministas que foram ganhando destaque, eram movimentos onde o coletivo de mulheres eram

de brancas e burguesas, excludentes da mulher negra e/ou indígena no próprio conceito.

Ilustrados de modo breve os exemplos do racismo de cor, e do machismo, podemos

relacionar com a colonialidade, e o mito europeu (e posteriormente ao epistemicídios como

será ilustrado no segundo capítulo). Já que a periferia de povos e epistemologias que se

formam no colonialismo europeu não concebem espaço aos colonizados (como no caso dos

exemplos do machismo e racismo)9, isto é, somente os que participaram do mito da

modernidade são os eletivos para desfrutar do mundo moderno global em uma posição de

poder, ou até, de quem cede o poder “de modo parcial e seletivo, para cooptar alguns

dominados em algumas instâncias do poder dos dominadores. Então a cultura europeia se

converteu, além do mais, em uma sedução; dava acesso ao poder” (QUIJANO, 1992, p.3).

Ou seja, a etapa fundante da modernidade, ou melhor, a primeira fase colonial (ou o

colonialismo) implicará em uma: “dominação direta, política, social e cultural dos europeus

sobre os conquistados de todos os continentes. Essa dominação é conhecida como

colonialismo” (QUIJANO, 1992, p.1), este, assim como seu legatário, o imperialismo, do qual

9 Checar pág. 21, paragrafo 1 e referência de Grosfoguel sobre racismo/sexismo .
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trataremos adiante, são todos construídos em torno de projetos de poder que caracterizam a

modernidade. Por exemplo, o imperialismo é uma extensão, pelo menos em suas bases

teóricas e discriminatórias, do colonialismo, visto que este ainda se sustenta na ontologia de

que uma sociedade (europeia) que dá a si mesmo, uma missão falaciosa de civilizar o resto do

mundo, “o imperialismo, é uma associação de interesses sociais entre os grupos dominantes

(classes sociais ou etnias) de países desigualmente colocados em uma articulação de poder,

mais do que uma imposição a partir do exterior” (QUIJANO, 1992, p.1).

A escravidão moderna10 dos povos originários da África e da América, por exemplo, é

um fator histórico determinante, e extremamente importante, no entendimento dos seus efeitos

na atualidade e na compreensão do mito, pois é constituinte da política colonial (de

dominação direta), e tem seus efeitos extremamente enraizados na noção pós mundo que a

maioria das pessoas afetadas pela colonialidade em seu auge tem; como é o caso da própria

América Latina. Por exemplo, neste exato momento você leitor, lê este texto escrito em língua

portuguesa. Isto porque, a colonialidade segue agindo também no “imaginário dos

dominados” consequência de “uma sistemática repressão não só de específicas crenças, ideias,

imagens, símbolos ou conhecimentos que não serviram para a dominação colonial global”

(QUIJANO, 1992, p.2).

Os movimentos coloniais/modernos, como a experiência da escravidão, da exploração

das Américas, e dos genocídios de povos marginalizados no processo, juntamente as diversas

culturas e sociedades que diferentemente do caso do proto-racismo (no contexto específico

aqui colocado, xenofóbico, negação por aversão), para o racismo moderno (aqui já há a

classificação, racialização, e negação do outro, negação necessária para a afirmação do ser

europeu, enquanto ser). O outro, era destituído de maturidade e razão, era um não-ser11. A

fundação das colônias portuguesas e espanholas na América latina, e como seu processo foi

violento. Estes são pontos importantes que fundamentam o terreno para a Conquista europeia,

inicialmente física e depois ideológica e espiritual, conquista que resultou hoje em diversos

problemas estruturais, além de acarretar epistemicídios no passado, e no presente. Conceito o

qual trataremos mais profundamente no segundo capítulo. Mas, de modo introdutório, se

genocídio é o extermínio de um povo (dotado de características diversas, porém únicas),

11 O termo não-ser , e sua relação ao outro, recorre à construção feita por Sueli Carneiro, em sua tese, intitulada
como “A construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser”.

10 Aqui trataremos como moderna visto que a escravidão é um fenômeno da experiência societal humana que
existe a longa data.
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segundo Boaventura de Sousa Santos (na introdução conjunta com Maria Meneses)

epistemicídio, se constitui na “supressão dos conhecimentos locais perpetrada por um

conhecimento alienígena” (SANTOS; MENESES, 2009, p.10). É o extermínio da episteme,

um genocídio cultural, mas também de um determinado grupo, descartando ou inferiorizando

os saberes e crenças que sejam perigosas para o projeto da conquista, diversos e diferentes dos

avanços da razão colonial e imperialista. “A Modernidade tem um conceito emancipador

racional que afirmaremos, que subsumimos… em simultâneo, desenvolve um mito irracional,

de justificação da violência, que devemos negar, superar” (DUSSEL, 1993, p.7).

A modernidade aparece, segundo Dussel, nos contos dos europeus, para os europeus,

como é o caso de seus exemplos, onde o cartesianismo ou a Ilustração kantiana12 não tomam

noção do outro em suas considerações, - se a tomam, os colocam numa posição de

imaturidade, justificando a violência denunciada por Dussel na modernidade - e teses, apenas

a Europa tem espaço. Influenciando as teses posteriores a estes (como no caso do

Imperialismo), encobrindo a cultura, a espiritualidade e o conhecimento do outro como

sub-saberes, e classificando quaisquer que não sejam as teorias aceitas tradicionalmente,

como inferiores ou indignas de caráter epistemológico13 e humano.

O colonialismo político (de dominação direta) repleto de projetos de poder, funda

então o primeiro momento da modernidade, como é difundida pelo mito da mesma.

Entretanto, seu efeito é inegável14, e se faz intrínseca no mundo atual. Grande parte dos

problemas do mundo de hoje se dão pela experiência colonial europa-mundo. Para demonstrar

tais efeitos destes projetos de poder, basta recorrer aos documentos e livros referentes aos

índices (como o Síntese de indicadores sociais SIS), e das pesquisas (Como a PNAD:

14 Devido à natureza mitológica, de como a história da primeira colonização (euro-centrada) é contada, em torno
do ideal de conquista, do descobrimento.

13 Eleitos mais adiante com base na tese de Boaventura de Sousa Santos, que em uma de suas notas afirma o
seguinte: “El epistemicidio es el proceso político-cultural a través de cual se mata o destruye el conocimiento
producido por grupos sociales subordinados, como vía para mantener o profundizar essa
subordinación.”(SANTOS, 1998, p. 208, nota 206). Além das influências indiretas e diretas no contexto deste
trabalho, do sociólogo Grosfoguel. Contando com outros pensadores de áreas diversas, que complementam o
argumento, mas não tratam diretamente dos epistemicídios, como é o caso da crítica a colonização do
pensamento apontada por Gordon na tese de Fanon.

12 Ainda para enriquecer a importância de Kant na colonialidade e seus efeitos podemos citar Sueli Carneiro que
afirme que. “Em sua antropologia, Kant identifica diferenças inatas entre as raças. Elas abrigariam capacidades e
inclinações que seriam grandemente devidas ao meio ambiente. Assim, os trópicos seriam inibidores do
desenvolvimento de tipos laboriosos como seria o caso dos negros, ao contrário do que ocorreria nos climas
temperados, fator explicativo da propensão dos povos brancos ocidentais, que neles tendem a serem mais
laboriosos. O foco das preocupações de Kant é determinar as condições de possibilidade de desenvolvimento da
espécie humana da cultura e da civilização e identificar os grupos humanos mais aptos para a realização dessa
tarefa”(CARNEIRO,p .98)
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Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) periódicas feitas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística:

A desigualdade racial, histórica na estruturação da sociedade brasileira, é
evidenciada na análise da desigualdade de rendimentos. O rendimento
domiciliar per capita médio da população preta ou parda, ao longo do
período compreendido entre 2012 e 2019, permaneceu cerca de metade do
observado para a população branca. (IBGE, 2020, p.65)

Assim como evidenciado nos dados estatísticos do Estado brasileiro, as desigualdades

atuais, são frutos destes projetos de poder que reprimem diversas culturas, as destituem de

alteridade, racializam, e as classificam, e elegem uma apenas, eurocentrada (assim como nas

teses de Dussel e Quijano, que chegam a conclusões similares de que a Modernidade como

conhecemos não existiria sem a colonialidade). Ainda segundo Quijano, a repressão para com

os oprimidos os atingem em seus “modos de conhecer, de produzir conhecimento, de produzir

perspectivas, imagens, sistemas de imagens, símbolos, modos de significação; sobre os

recursos, padrões e instrumentos de expressão formalizada e objetivada, intelectual ou visual”

(QUIJANO, 1992, p.2).

Isto é, as desigualdades, referentes à produção e validação do saber, aos espaços de

poder e sua distribuição são evidentes na atualidade, fazem parte destas estruturas de poder

constituídas a partir do marco de quando a Europa passa por sua racionalização, e pretende

universalizar tal razão “suas teorias são supostamente suficientes para explicar as realidades

sócio-históricas do restante do mundo”(GROSFOGUEL, 2013, p. 27). Ora, pode-se parecer

que o assunto de sua origem, ou toda sua história ficará incompleto, mas se faz impossível a

tarefa de narrar toda a história da colonização em poucas palavras e em tão pouco tempo, mas

o que fizemos aqui inicialmente foi tentar resgatar os alicerces presentes da estrutura da

história da modernidade assim como apresenta Dussel e sua leitura do mito moderno, para

passar então para outro conceito importante já mencionado, os epistemicídios nas estratégias

de negar e eliminar, destituir e destruir os conhecimentos e a alteridade contidas e atingidas

pelo colonialismo.
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CAPÍTULO II

Papel dos Epistemicídios na construção da Modernidade

2. Notas introdutórias acerca dos Epistemicídios

O genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um
epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de
conhecimento estranho e eliminaram-se formas de conhecimento estranho
porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o
epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre
que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ou ilegalizar
práticas e grupos sociais que podiam constituir uma ameaça à expansão
capitalista, ou durante boa parte do nosso século, à expansão comunista
(neste domínio tão moderna quanto a capitalista); e também ocorreu tanto no
espaço periférico, extra europeu, e extra-norte-americano do sistema
mundial, como espaço central europeu e norte-americano, contra os
trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral
(étnicas, religiosas, sexuais) (SANTOS, 2013, pp. 344-345)

Para melhor compreender como os epistemicídios contribuíram para a colonização

filosófica, e como resultou no extermínio ou marginalização de outras filosofias que não a

eurocêntrica (criando minorias), podemos partir da crítica da colonização do pensamento (ou

colonialismo epistemológico assim como classifica Gordon, visto que Fanon faz o uso de uma

linguagem bem autoral, e não se prende a uma etimologia acadêmica pré estabelecida),

inserida por Fanon, para remontar a um dos efeitos daquilo que chamamos de epistemicídio,

com intuito de criticar a ideia de alienação que se engendra no esquecimento de como nos

tornamos quem somos (isto é para a posição do outro, um não-ser que deveria se espelhar no

ser, ou o colonizado, como faz a ontologia colonial e seus projetos de poder). Em seu livro

Pele negra, máscaras brancas, Fanon critica o modelo em questão (o do colonialismo

epistemológico/colonização do pensamento). Para o autor (FANON, 2008), a colonização

primeiro se dava pela força e depois pela cultura, subordinando o dominado/colonizado a

cultura do colonizador. Não podendo excluir o fato de como, tais processos que fazem parte

da história da experiência europeia-moderna, foram violentos tanto em âmbitos físicos como

culturais, psicológicos e mentais.

A experiência europeia-moderna deixou diversas marcas históricas e estruturadas no

mundo atual, as quais nos afetam no modo de pensar. Tanto a primeira etapa da colonialidade

(que mais trataremos e se sustenta no colonialismo moderno - do século XVI), quanto a

segunda etapa (ocorrente durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial) advinda do

imperialismo, este que pode se considerar a extensão das bases divisoras presentes na
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primeira etapa de 1492. Estende a colonialidade como principal estrutura de poder à

atualidade, (em moldes diferentes do passado, porém com a mesma matriz eurocêntrica) e do

nacionalismo de sua época, além das disputas por colônias na Ásia e na África. A história do

ponto de vista do colonizador como é contada, o mundo renascentista moderno, a reforma

protestante, a Revolução francesa, a corrida imperialista do século XIX ao XX, até mesmo o

Imperialismo euro-estadunidense na atualidade são partes de uma visão antropocêntrica que

tem a Europa (e os EUA) como centro de um progresso a ser buscado, como o ser modelo, a

ser seguido e mimetizado pelo não-ser, o outro. Assim como na corrida armamentista e

colonizatória tida durante a Primeira Guerra Mundial (DUSSEL, 1993).

Porém, a própria colonização, é tratada como uma narrativa histórica que reforça o

mito da modernidade, quando pretende descobrir um novo mundo (que sempre esteve ali,

povoado de indivíduos e culturas que antes não dependiam da existência da Europa, nem de

suas classificações ou de sua universalização, mas passaram a mimetizar devido a seu caráter

opressor, e sedutor no sentido de distribuição do poder que ela funda), no que concerne a

missão civilizatória, já que é impossível negar que a colonização não tenha acontecido (no

sentido de opressão dos corpos e mentes dos colonizados) ao se sustentar nos dados

apresentados, e com enfoque eurocentrista que descarta a posição do Outro e o destitui de

alteridade. Cria, e depois remove seu contraste de imediato, mas falha ao fazer, pois, cria

espaço (não propositalmente) após e durante a opressão, para a crítica à modernidade, e para a

afirmação de espaços de saberes antes marginalizados e culturas resistentes à colonialidade.

A questão da língua também levanta outras questões mais radicais sobre seu
papel na formação dos sujeitos humanos. Fanon argumentava que a
colonização requer mais do que a subordinação material de um povo. Ela
também fornece os meios pelos quais as pessoas são capazes de se
expressarem e se entenderem. Ele identifica isso em termos radicais no cerne
da linguagem e até nos métodos pelos quais as ciências são construídas.
Trata-se do colonialismo epistemológico (GORDON, 2008, p.15).

Ainda acerca da natureza deste colonialismo epistemológico apontado por Gordon, em

Fanon, podemos identificá-lo, e utilizar da tese de Fanon para fazê-lo, pois, este afirma que:

“Todo povo colonizado - isto é, todo povo no seio do qual nasceu um complexo de

inferioridade devido ao sepultamento de sua originalidade cultural - toma posição diante da

linguagem da nação civilizadora isto é, da cultura metropolitana” (FANON, 2008, p.34). Para

relacionar o pensamento de Fanon aos epistemicídios que aqui pretendemos tratar, podemos

usar a noção de assimilação cultural trazida por Sueli Carneiro (que se remonta a

branquificação que será exposta mais adiante) como esta tentativa de mimetizar a cultura do
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dominador, pois segundo ela, o epistemicídio “É uma forma de seqüestro da razão em duplo

sentido: pela negação da racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural que em outros

casos lhe é imposta” (CARNEIRO, 2005, p. 97). Nota-se, então, que são vastos os problemas

(ou melhor, suas estruturas de manutenção) deixados pela colonização e pela constante

colonialidade, assim como a hegemonia, da língua, da cultura e religiosa, por imposição ou

opressão de pensamentos distintos. Podemos usar o recurso dos dados levantados por

pesquisadores do IBGE novamente para comprovar tais efeitos, no que tange ao número de

pessoas cristãs (tratando apenas do número de pessoas cristãs).

Nota-se, portanto, que os cristãos (católicos apostólicos romanos +
evangélicos tradicionais e pentecostais) são o grupo religioso amplamente
majoritário. Mas o aumento da pluralidade religiosa fez o percentual de
cristãos cair de 97% em 1970, para 89,3% em 2000 e para 86,8% em 2010.
Além disso, dentro desse grupo há um movimento acelerado de queda dos
católicos e de crescimento dos evangélicos. (ALVES et al., 2017, 216)

Esses dados apontam para além do número de pessoas cristãs, pois o número indica

que este acompanha o poder e o atravessamento cultural e político que essa hegemonia projeta

no mundo social, buscando converter outras pessoas para o contato e a subordinação à

hegemonia. Os efeitos estão arraigados, sejam eles relacionados às áreas da linguagem,

espiritualidade e cultura que nos submetemos (e somos submetidos pela colonialidade). Isto é,

somos produtos da modernidade/colonialidade, pois conforme os dados estatísticos e,

baseando-se na maior parte da população alcançada pelas pesquisas, depreende-se, ainda,

dados que convergem para uma predominância na difusão da cultura, religião, e língua do

colonizador, deixando muitas vezes de lado a ancestralidade de povos nativos e povos

africanos pertencentes a esta história da modernidade, em proveito da cultura hegemônica

euro-estadunidense. “O problema da colonização comporta, assim, não apenas a intersecção

de condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições”

(FANON, 2008, p. 84).15 Vale ressaltar que este ensaio foge da análise exclusivamente

filosófica, mas se fortalece na análise histórica não canônica, para tentar entender o que

somos agora (frente a essas noções de identidades empurradas para dentro das mentes e

corpos dos oprimidos, a força, pela naturalização da colonialidade e pelos epistemicídios),

15 No cenário atual, é difícil para a maioria tentar se abstrair dos pré-conceitos herdados à força pela
colonialidade, sem que haja auxílio, para tentar entender as culturas dos diversos milhares de povos nativos que
viviam na América Latina, a sociedade é tão colonizada que não conhece a própria história (dos povos latino
americanos do presente, mas não homogêneos no passado, como tal classificação pretende), preferindo se
manter no comodismo eurocêntrico. Este que é ensinado desde criança, e o que torna a ideia de colonização
como violência, difícil de conceber no imaginário dos colonizados, assim como apontado no trecho de Fanon
(2008, p. 84), discutindo com Mannoni, frente ao complexo de inferioridade causado pelo processo em questão.
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baseado nas experiências que o Mundo sofreu nos últimos 600 anos de história, e seus efeitos

pós-colonização.

Não se pode esquecer ou deixar de lado os fatos sociais que se engendram devido às

experiências vividas. Atualmente, convivemos com diversas situações de inferiorização de

uma cultura em benefício de outra, que vão desde o racismo até perseguições de minorias

religiosas (estas que existem, devido à resistência dos oprimidos a colonialidade), situações às

quais suas raízes não são atuais, pelo contrário, é a própria experiência da colonização e suas

implicações posteriores no imaginário dos dominadores e dominados. Da qual surge o mito da

modernidade que nutrem essas raízes.

A experiência do eurocentrismo hierarquizou, deu nome, definiu raças, dividiu

espaços físicos em continentes e nações, pela via de fatos que se deram tanto nos séculos

XV/XVI como na experiência de colonização das Américas, assim como no século XIX/XX

no continente Africano e na expansão territorial e comercial do imperialismo europeu,

presente nas duas Guerras Mundiais16 e nas Guerras do Ópio. Nota-se que o próprio conceito

de Raça e racialidade surge também desta experiência brutal que foi e segue sendo o

Colonialismo, e podemos identificar alguns alicerces em um trecho onde Dussel está tratando

de Cortez o qual se tornou um capitão geral da conquista. Recorrendo a Dussel temos o

aparato para a entender as dimensões dos efeitos causados pelo processo aqui tratado:

A conquista é um processo militar, prático, violento que inclui
dialeticamente o Outro como si mesmo. O Outro em sua distinção, é negado
como Outro e é sujeitado, subsumido, alienado a se incorporar à Totalidade
dominadora como coisa, como instrumento, como oprimido, como
encomendado, como assalariado, ou como africano escravo [...] A conquista
é a afirmação prática do Eu conquisto e a negação do outro como outro. Essa
conquista era sumamente violenta. Dos primeiros aliados de Cortés em
Zempoala não sobrou ninguém (DUSSEL, 1993, p. 44-49).

Já Grosfoguel ao discorrer sobre o tema dos epistemicídios, junta os conceitos

apresentados por Dussel à lógica do epistemicídio que aqui se discorre, ao inserir o ego

extermino, como condição para haver essa conexão, já dita entre ego conquiro (conquisto) e o

ego cogito (penso) de Descartes anteriormente citado no texto, além disso, ele facilita a

visualização de um desses efeitos (ou condição sócio-histórica segundo Grosfoguel) na

atualidade, que viemos indicando como frutos do colonialismo e do epistemicídio, este é, o

racismo/sexismo epistêmico (principalmente no caso das universidades ocidentalizadas, e na

produção de conhecimento e epistemologia presente nestas). Segundo ele:

16 A demarcação se deu em sua grande maioria por influência europeia, e temos exemplos nítidos, como a
situação da guerra civil instaurada por conta dos ideais europeus que reforçaram ideias de castas dominantes em
Ruanda.
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O que conecta o “conquisto, logo existo” (Ego conquiro) com o idolátrico
“penso, logo existo” (Ego cogito) é o racismo/sexismo epistêmico produzido
pelo extermino, logo existo (Ego extermino). É a lógica conjunta do
genocídio/epistemicídio que serve de mediação entre o “conquisto” e o
racismo/sexismo epistêmico do “penso” como novo fundamento do
conhecimento do mundo moderno e colonial. O Ego extermino é a condição
sócio-histórica estrutural que faz possível a conexão entre o Ego conquiro e
o Ego cogito (GROSFOGUEL, 2013, p. 29).

Pelo que foi percebido nos textos, pode-se afirmar que a conquista militar (e

ideológica) nos casos da América implicam genocídios e epistemicídios no decorrer de sua

história. Isto é, “a destruição de conhecimentos ligada à destruição de seres humanos”

(GROSFOGUEL, 2013, p. 26). A experiência da colonização e da conquista criaram então a

noção do eu (do cogito/conquiro cartesiano assim como aponta Dussel, e ligado pelo ego

extermino de Grosfoguel) como homem europeu branco e do outro, a qual também originou a

modernidade, sendo assim qualquer outro que não seja, por essência, europeu e se encaixe nos

padrões (estes normalmente dados segundo normas que se nutrem no racismo/sexismo como

classificado por Grosfoguel) por ela imposta é marginalizado, classificando, racializando,

generalizando e estruturando o poder segundo seus interesses (e em diferentes instâncias para

cada espaço-tempo geopolítico específico, diferentes entre si, mas com similaridades).

Tais acontecimentos que orbitam o tema do eurocentrismo seguem agindo atualmente,

impedindo-nos de construirmos uma identidade própria, que vá além das que nos tenham

dado, esses efeitos se estendem até mesmo nas práticas filosóficas. Em toda nossa formação

filosófica fica claro que estamos voltados para um estudo e ideal eurocêntrico, nos privamos

de fazer filosofia latino-americana (assim como já apontado, a própria criação de uma

identidade latino americana é implicada pela classificação europeia de América) e brasileira,

e antes destas identidades modernas, a principal é a nativa.

Ainda hoje, grande maioria dos autores que são estudados são do continente que hoje

chamamos Europa, mesmo que estes territórios não fossem conhecidos como tal, pois a

própria filosofia como nós conhecemos (nos parâmetros modernos adiante, sem pretender um

anacronismo ao citar Tales, o qual praticava uma filosofia diferente daquela pós século XV e

XVI), e que tantos dariam a vida para afirmar que tem origem essencialmente grega, surgiu

com Tales de Mileto, cidade grega (antiga polis) a qual se situa hoje no território da atual

Turquia (que, por acaso, tenta ingressar na União Europeia há anos), antigamente, na Ásia

menor.

Decerto, a maneira como fomos ensinados a pensar o mundo (essencialmente

eurocêntrica/ocidental), nos priva de diversos conhecimentos e modos de pensar, os quais
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sofrem um bloqueio que emana da colonialidade. Por ventura da experiência da colonização,

criamos identidades de quem somos no mundo moderno (por exemplo, latinos), não que seja

um movimento errôneo em todos os seus pontos, mas sim no sentido de que precisamos

entender o que levou a esse movimento de ser, afirmado como, para depois se auto afirmar

como latinos, indígenas, negros (identidades fruto da colonialidade), ou nativos.

Nota-se então que nossa própria identidade provém de uma experiência colonial e de

demarcação territorial violenta. Ainda assim não podemos negar a história, ou no mínimo suas

implicações, em nossa constituição de identidades durante ela. O processo de colonização

deixou vários vestígios negativos, e excluiu várias culturas e povos da convivência normal

que elas tinham; mas para podermos melhorar no presente é necessário a compreensão dos

eventos que se decorreram até sermos quem somos, como se chegaram as identidades

modernas dos outros no sistema colonial (latinos, brasileiros, indígenas, negros)? O mundo

moderno é contado via um mito, pois tem o europeu como centro da cultura dita superior, e

dizem serem detentores do processo civilizatório, algo que por si, é contraditório, pois já

existiam muitas civilizações como os Maias, Aztecas e Incas, representantes dos grandes

impérios da América Latina, pois os pequenos grupos que não resistiram foram praticamente

exterminados ou calados.

Não podemos deixar de lado as identidades dos povos nativos da América Latina nem

dos diversos povos africanos trazidos como escravos para este continente. Devemos tentar

vencer os males da experiência colonial, e extinguir estruturas de privilégios, ideologias

separatistas/classificatórias externas (ou até mesmo cair no erro de pretender uma humanidade

homogênea, até no contexto da América Latina); algo que obviamente não é imediato, pois é

inegável à toda história que diversos povos ou foram exterminados por completo, ou sofreram

e sofrem, pois, o processo não se deu unicamente pela violência física como também pela

imposição da cultura, religião, língua entre diversas outras formas de opressão, as quais são

presentes até hoje justo pelo fato de como a história se decorreu e sempre se voltou à Europa

moderna e Global.

Devemos entender a história para entender os fatos sociais negativos ou positivos que

nos circundam; mas precisamos nos atentar ao falso mito da modernidade e os males

causados pelo processo colonizador, o qual não é exclusivo à América (mas sem dúvidas foi

onde tal processo se fez mais notável, além de constituinte da identidade moderna, visto que

falharam nas cruzadas, e falharam nas guerras mundiais, não inteiramente, mas parcialmente,

no sentido de dominação direta e disseminação do cristianismo, ou da razão europeia, como

ocorreu entre os nativos da América), e que se diz por essência civilizador, outro erro
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cometido, o qual aumenta nossa preocupação com a produção de filosofia na América Latina,

problemática que é igualmente grande para ser concretizada. Como tal devemos compreender

o processo que nos tornou quem nós somos (pelo menos na lógica perpetuada pela

modernidade/colonialidade); não podemos esquecer de todos os males que o processo causou

e segue causando, e devemos lutar a favor do não esquecimento de nossas histórias (pois os

povos são plurais) em detrimento da exclusividade europeia e norte-americana que já

vivenciamos.

2.1. Os epistemicídios

O novo paradigma considera o epistemicídio como um dos grandes crimes
contra a humanidade. Para além do sofrimento e da devastação indizíveis
que produziu nos povos, nos grupos, e nas práticas sociais que foram por ele
alvejados, significou um empobrecimento irreversível do horizonte e das
possibilidades de conhecimento (SANTOS, 2013, p. 344).

Como já salientado, esse ensaio foge da análise puramente histórica ou filosófica de

um objeto e pretende denunciar fatos e seus efeitos que surgiram (e persistem) na experiência

colonial durante a história, fatos polêmicos, porém corriqueiros em nossa sociedade, como o é

o caso do racismo, e do racismo/sexismo epistêmico que será tratado mais a frente (assim

como classificado por Grosfoguel quando vincula a crítica de Dussel ao mito, com a noção de

epistemicídio de Sousa Santos; aos epistemicídios que Grosfoguel elege como sendo os

principais para a formação do racismo/sexismo epistêmico nas universidades

ocidentalizadas17); além da hierarquização eurocêntrica, econômica-social que aqui são

denunciadas como fruto deste processo de colonialidade/modernidade (não somente, mas

depende em grande parte dele); e como barreiras que devemos vencer, mas não antes de

entender por que elas existem e como se deram, como já viemos acompanhando pela

articulação de vários autores. Podemos desvelar a conexão dos epistemicídios aqui citados, à

nova produção de conhecimento, recapitulando o que foi articulado até agora por via da

conceituação que faz Walsh (a qual está mais ligada a uma pedagogia decolonial, da qual não

nos aprofundaremos, além da sua síntese) sobre o tema da modernidade/colonialidade; para

entender a relação dos fatos históricos de violência e inferiorização epistêmica, e sua relação

com as estruturas de poder (e de produção de conhecimento) vigente.

A modernidade foi uma invenção das classes dominantes europeias a partir
do contato com a América…não foi fruto de uma autoemancipação interna

17 A pergunta que Grosfoguel pretende responder neste artigo ao recorrer aos epistemicídio é a seguinte: “Quais
os processos históricos que produziram as estruturas do conhecimento fundadas no racismo/sexismo
epistêmico?” (2016, p.28).
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europeia que saiu de uma imaturidade por um esforço autóctone da razão que
proporcionou à humanidade um pretenso novo desenvolvimento humano…
foi inventada a partir de uma violência colonial… as classes dominantes
europeias inventaram que somente sua razão era universal, negando a razão
do outro não europeu…. A Colonialidade implica na classificação e
reclassificação da população do planeta, em uma estrutura funcional para
articular e administrar essas classificações, na definição de espaços para
esses objetivos e em uma perspectiva epistemológica para conformar um
significado de uma matriz de poder na qual canalizar uma nova produção de
conhecimento (WALSH; OLIVEIRA; CANDAU, 2018, p. 3-4)

No que pode-se afirmar até agora, a modernidade implica na necessidade do

dominador de justificar seus genocídios, por via da violência física, psíquica e espiritual para

legitimar a cultura e a razão do dominador, a colonialidade vai além da modernidade e atinge

também as epistemologias diversas da eu penso (o ego cogito assume uma posição que diz:

penso e independo do que pensam para validar ou duvidar de meu pensamento), no que se

concerne aos epistemicídios, estes contribuem para a anulação da epistemologia diversa

daquela do dominador, além de que o epistemicídio é de facto: uma destruição de povos,

saberes e conhecimentos, estranhos como já apontado segundo Boaventura de Sousa Santos, e

este (o epistemicídio) , é uma das principais ferramentas de manutenção da colonialidade e da

dominação, pois legitima o conhecimento do dominador por via da negação do conhecimento

do outro, o dominado destituído de razão. “A formulação de Boaventura Sousa Santos acerca

do epistemicídio torna possível apreender esse processo de destituição da racionalidade, da

cultura e civilização do Outro” (CARNEIRO, 2005, p.96). Podemos identificar ainda

características além das apontadas por Sousa Santos, segundo a tese de Sueli Carneiro, a qual

vai além de uma noção de que o epistemicídio apenas anula ou anulou o outro, isto é, sua

crítica não se resume ao epistemicídio produziu, mas sim o epistemicídio persiste e produz

ainda uma série de condições e efeitos, pois segundo ela “o epistemicídio é, para além da

anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente

de produção da indigência cultural” (CARNEIRO, 2005, p.97).

Podemos relacionar tal processo de persistência a uma série de fatores, já

mencionados, dos quais fazem parte das estruturas de poder, colonialista, imperialista, e

neoliberal.18, a falta de acesso à educação, e o maior índice de violência contra os jovens

negros do Brasil, além da menor renda e expectativa de vida19 se dão por conta do racismo

19 Todos os dados aqui mencionados podem ser encontrados e comprovados nos informativos do IBGE aqui
citados como referência. Mas para ter tal conclusão não se faz necessário o uso de dados, pois acreditem, estes
podem ser maiores que o estimado, dado a negligência e/ou a falta de alcance do estado, para chegar a tal
conclusão, basta olhar a sua volta com olhos críticos.

18 Neoliberal no contexto do capitalismo, isto é, o caráter neoliberal surge na América do Norte, especificamente
nos EUA, garantindo sua hegemonia numa estrutura de poder tardia ao colonialismo direto aqui trabalhado.
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que atinge todas essas esferas visíveis, e outras não tão aparentes, mas também por conta do

epistemicídio que este implicou e implica. Para montar sua tese, Sueli Carneiro faz o uso da

noção de Biopoder20 em relação à racialidade, segundo ela “o dispositivo de

racialidade/biopoder um instrumento de produção e reprodução sistemática de hierarquias

raciais e, mesmo produção e distribuição de vida e de morte” (CARNEIRO, 2005, p. 95), isto

é, pode-se entender como uma categoria de estruturação do poder soberano, normalmente

vindo do Estado para com os indivíduos, desenvolvida por Michel Foucault. Sueli Carneiro

identifica como tal dispositivo da racialidade/biopoder opera no Brasil, para então aplicar as

noções de epistemicídio de Boaventura de Sousa Santos e as relacionar como um elemento

constitutivo da racialidade/biopoder segundo a autora.

… o biopoder instala os segmentos inscritos no pólo dominado da
racialidade numa dinâmica em que os "cídios" em suas diferentes expressões
os abarca, os espreita como ação ou omissão do Estado, suportado pela
conivência, tolerância ou indiferença da sociedade. Extermínios, homicídios,
assassinatos físicos ou morais, pobreza e miséria crônicas, ausência de
políticas de inclusão social, tratamento negativamente diferenciado no acesso
à saúde, inscrevem a negritude no signo da morte no Brasil.[...]Demonstrada
a existência de um dispositivo de racialidade/biopoder operando na
sociedade brasileira como instrumento articulador de uma rede de elementos
bem definida pelo Contrato Racial que define as funções (atividades no
sistema produtivo) e papéis sociais, este recorte interpretativo localiza neste
cenário o epistemicídio como um elemento constitutivo do dispositivo de
racialidade/biopoder. (CARNEIRO, 2005, p. 94-96)

No âmbito de seus efeitos e condições que implicam, que já viemos construindo desde

a noção de colonialidade/modernidade e em relação à população negra e ao racismo de cor

moderno, ainda segundo a autora o epistemicídio persiste permanece e se sustenta pela:

…negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela produção da
inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do
negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da
capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da
auto-estima pelos processos de discriminação correntes no processo
educativo. (CARNEIRO, 2005, p. 97)

O epistemicídio opera, como pode-se constatar, principalmente nas populações

marginalizadas (como a população negra, como investigado por Sueli Carneiro) pelo processo

do colonialismo e do imperialismo. O capitalismo e o neoliberalismo são modelos que surgem

20 “Em Foucault a biopolítica e o biopoder tem como característica a forma de governar a vida, criando corpos
economicamente ativos, como base para o capitalismo. Explorando as relações entre a biopolítica e a evolução
tecnológica observa-se a possibilidade de controle unificado das diversas atividades do indivíduo, nas múltiplas
situações de vida, permitindo o conhecimento por instituições de como manipular a vontade da
sociedade.”(FACHINI e FERRER, 2019, trecho retirado de artigo mencionado nas referências, presente na
Revista DIREITO UFMS)
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na lógica operante da colonialidade, do poder, do saber. A distribuição do poder do capital e

de fazer conhecimento é nitidamente disponível para poucos, devido também à influência da

colonialidade e destes epistemicídios persistentes, juntamente a subjugação da razão diferente

da hegemônica euro-estadunidense na sociedade atual. O epistemicídio foi, e segue sendo,

uma das principais ferramentas dos mecanismos de manutenção da colonialidade, da

imposição das diferenças e do silêncio, da classificação do outro. Podemos 3remontar à tese

de Grosfoguel (assim como já apresentada sobre os epistemicídios, como o de Al-Andaluz)

para deixar mais claro ainda esta exclusividade do conhecimento que viemos expondo,

principalmente no caso das universidades ocidentalizadas e o racismo/sexismo epistêmico que

opera nestas. “Os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI aqui discutidos

trouxeram à tona a criação do poder racial e patriarcal e as estruturas epistêmicas em escala

mundial emaranhadas com o processo da acumulação global capitalista” (GROSFOGUEL,

2013, p. 31). Estes quatro eleitos por ele, são, respectivamente (além do já mencionado de

número 1, em Al-Andaluz):

2. contra os povos indígenas do continente americano, primeiro, e, depois,
contra os aborígenes na Ásia; 3. contra africanos aprisionados em seu
território e, posteriormente, escravizados no continente americano; e 4.
contra as mulheres que praticavam e transmitiam o conhecimento
indo-europeu na Europa, que foram queimadas vivas sob a acusação de
serem bruxas (GROSFOGUEL, 2013, p.31).

E no que se remonta ao mito da Modernidade e sua relação com estes quatro

epistemicídios além de sua visão sobre os efeitos do cartesianismo já antes denunciado por

Dussel, Grosfoguel afirma que:

Quando, no século XVII, Descartes escreveu “penso, logo existo”, em
Amsterdã, no “senso comum” de seu tempo, o “Eu” não poderia ser um
africano, um indígena, um muçulmano, um judeu ou uma mulher (ocidental
ou não ocidental). Todos estes sujeitos eram considerados “inferiores” ao
longo da estrutura de poder global, racial e patriarcal e seu conhecimento
considerado inferior, resultando nos quatro genocídios/ epistemicídios do
século XVI.O único ser dotado de uma episteme superior era o homem
ocidental. Os quatro genocídios/epistemicídios são constitutivos das
estruturas epistêmicas racistas/sexistas que produziram um privilégio e uma
autoridade para a produção de conhecimento do homem ocidental, com a
inferiorização dos demais. (GROSFOGUEL, 2013, p.42)

Entre estes, 3 podem ser listados como os mais afetados, no caso específico do Brasil,

pois estão ligados ao epistemicídio e normalização destes, frente à razão dos negros, indígenas

e mulheres. Nota-se no trecho a seguir, como os epistemicídios que seguem acontecendo, e

atingindo estes, assim como apontado por Sueli Carneiro quando trata do epistemicídio para
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com os negros e o “processo de branquificação do colonizado por um sistema colonial de

educação”(CARNEIRO, 2005, p.117) que estes sofrem:

“Mesmo quando o negro alcança o domínio dos paradigmas da razão
ocidental, ele está diante do epistemicídio, embora esse domínio seja a
negação de um dos seus pressupostos (o da incapacidade cognitiva inata dos
negros) por ausência de alternativa a esse campo epistemológico
hegemônico, pela redenção que a aculturação promove dos paradigmas da
razão hegemônica, pela destituição de outras formas de conhecimento”
(CARNEIRO, 2005, p. 117).

De fato, o que se nota imediatamente é que a colonialidade permanece no fazer

filosófico, persiste nesse epistemicídio constante assim como identificado por Sueli Carneiro.

Além da população negra há os outros dois grupos que compõem a posição de

marginalizados, assim como também evidenciado por Grosfoguel, o da razão feminina e da

razão indígena; estes são os mais visíveis, dada a inferiorização ou não evidenciação destes,

no meio de produzir saber(e capital, a não ser assim como identificado no texto, quando se

curvam aos moldes impostos pelos dominantes em troca de uma parcela de participação e

reconhecimento na cultura do dominado), estes epistemicídios e seus efeitos também são

evidentes em outros lugares do mundo, entretanto são os principais para o caso específico do

nosso país.

Quanto ao primeiro epistemicídio listado por Grosfoguel, (menos evidente no caso do

Brasil, mas não menos importante) podemos entender seu efeito na atualidade fazendo uma

relação distante e não muito precisa ou evidente como no caso dos já citados anteriormente.

Essa relação busca ver influência do epistemicídio de Al-Andaluz e como este atinge o

imaginário do povo brasileiro, e da estrutura de conhecimento das universidades, este tem

relação com uma intolerância religiosa, fruto da naturalização deste racismo/sexismo (que se

estrutura e surge por via destes epistemicídios) operante em nossas estruturas de produzir

saber. Basta se atentar aos esforços que a maior parcela academia empreende em replicar, e

até mesmo em entender e se mostrar entendedor da tão sonhada cultura, epistemologia e

ciência europeia, ou como classificado por Sueli Carneiro, um esforço que implica num

processo de branquificação que deve ser combatido.”

A exclusão escolar comumente reportada nas pesquisas sobre raça e
educação, sobretudo no ensino fundamental, assumem novas configurações
quando os negros adentram os níveis superiores de educação, em que uma
trajetória escolar tumultuada e um processo cumulativo de inseguranças em
relação à própria capacidade intelectual confrontam-se em toda a sua
dramaticidade[...] Adentrar à universidade, longe de constituir-se em
superação dos estigmas e estereótipos, é o momento da confrontação final,
no campo do conhecimento, em relação a esses mecanismos que assombram
os negros em sua trajetória escolar. Aí a branquitude do saber, a profecia
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auto-realizadora, a autoridade exclusiva da fala do branco, são os fantasmas
que têm de ser enfrentados sem mediações (CARNEIRO, 2005, p. 118-123).

Podemos nos nortear para tal questão dos desafios colocados para os marginalizados

nas universidades e no contexto de produção de saber (que não sejam o dos dominantes)

recorrendo novamente a Grosfoguel, pois segundo sua tese, afirma-se, em relação aos

epistemicídios, que “As universidades ocidentalizadas, desde o início, internalizaram as

estruturas racistas/sexistas criadas pelos quatro genocídios/epistemicídios do século XVI.

Essas estruturas eurocêntricas de conhecimento se tornaram consensuais” (GROSFOGUEL,

2013, p. 43), consenso eurocêntrico que deve ser combatido. Vale relembrar, que aqui não se

faz uma aversão, ou uma destruição (ou mesmo um epistemicídio) dos cânones, mas sim uma

denúncia dessa exclusividade presente em nosso modo de consumir e produzir saber e

conhecimento.
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CAPÍTULO III

Mas afinal, o que é o decolonialidade?

3. A via Decolonial

Apesar dos epistemicídios e da colonialidade que, como viemos acompanhando,

aconteceram e seguem acontecendo e deixando seus efeitos, existem saídas, como é o caso do

pensamento decolonial. Podemos listar algumas conclusões/possíveis saídas de teor

decolonial para combater tais efeitos, assim como já apontado por Sueli Carneiro (2005): o

processo de branquificação deve ser combatido, o processo de universalização, criação de

uma imagem deturpada de modernidade e subjugação denunciado por Dussel deve ser

combatido, assim como se deve combater a naturalização do racismo/sexismo nas

universidades ocidentalizadas (e na sociedade) denunciados por Grosfoguel. Para isso

podemos contrapor e questionar a colonialidade e seus efeitos, por via da decolonialidade.

Que só se faz possível graças a resistência dos afetados negativamente, pela colonialidade e

pelos epistemicídios como veremos a seguir.

Se, por um lado, o projeto colonial ocidental de genocídio/epistemicídio foi,
em alguma extensão, bem-sucedido, em espaços particulares do mundo, por
outro, fracassou totalmente. O pensamento de indígenas, muçulmanos,
judeus, negros e mulheres críticos deste projeto continua vivo, ao lado do
pensamento de outros críticos do Sul. Após 500 anos de colonização do
saber, não existe qualquer tradição cultural ou epistêmica, em um sentido
absoluto, que esteja fora da Modernidade eurocêntrica. Tudo foi afetado pela
Modernidade eurocêntrica e muitos aspectos do eurocentrismo foram
engessados nessas novas epistemologias. Entretanto, isto não significa que
cada tradição está contida, em um sentido absoluto, e que não há uma saída
da epistemologia ocidental. Ainda existem perspectivas epistêmicas não
ocidentais, que guardam uma exterioridade relativa da Modernidade
eurocêntrica. Elas foram afetadas pelo genocídio/epistemicídio, mas não
foram completamente destruídas. É esta exterioridade relativa que, de acordo
com Enrique Dussel, propicia esperança e possibilidade de um mundo
transmoderno: “um mundo onde muitos mundos são possíveis”, para usar o
slogan zapatista .(GROSFOGUEL, 2013, p.44)

O tema levantado pela posição da decolonialidade ou da filosofia decolonial, é uma

das principais vertentes para entender o processo da colonialidade, e suas implicações no

mundo atual, a ideia de exterioridade e transmodernidade de Dussel, apontada por

Grosfoguel, é uma dessas possibilidades decoloniais. É relativamente nova a ideia de que se
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possa pensar de outra ótica que não a eurocêntrica, é a prova de que, mesmo após 500 anos de

genocídios, epistemicídios, colonialidade, marginalização, subjugação dos corpos e mentes

dos oprimidos, que estes resistiram, e resistem a lógica opressora da colonialidade, entretanto

decolonialidade não se faz antes de desmistificar os mitos que discorremos (e outros ainda não

desvelados envoltos pela colonialidade), como é o caso do mito da modernidade, e sua

perspectiva histórica, diferente do que a canônica faz. Já viemos empenhando no texto

algumas destas possíveis soluções como o amadurecer diferentemente do cânone,

mencionado no primeiro capítulo, isto é, dos pontos de vistas que nos foram ensinados, como,

por exemplo, entender a formação de uma identidade multicultural, não homogênea, e de uma

modernidade não universal.

Podemos pensar diversas possibilidades que nutrem a esperança de soluções (ou no

mínimo problematizações de questões antes naturalizadas), mas nenhuma delas não passa do

possível para o tangível, sem autonomia e a afirmação do que aqui antes classificado como

outro (o não-ser). Isto é, não se faz possível sem a liberdade da autoafirmação de cada povo e

grupo marginalizado. Entretanto, não temos como foco remontar a autoafirmação como

ocorre no cogito, mas sim uma que não pretenda universalizar seu saber (por mais que se

tratem como universais, como na pergunta: do que o mundo se constitui? Ou, do que o

espírito se constitui?); mas sim uma afirmação que pretende como primeiro passo apenas ter o

reconhecimento de igualdade e diferença em moldes próprios de sua episteme sem ser tratado

como inferior, “as pessoas e os grupos sociais têm o direito a ser iguais quando a diferença os

inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a igualdade os descaracteriza” (SANTOS, 2003.

p.56).

Antes mesmo de se pensar em abrir o espaço para produzir o conhecimento próprio,

deve-se pensar em se libertar das amarras eurocêntricas, pois não existe, um abrir, mas sim,

um reestabelecer da normalidade de convivência epistêmica no contexto global atual (mas

sem um anacronismo, como já citado no primeiro capítulo e na incapacidade de partir de um

ponto colonial para um não colonial). Isto é, os dominadores não devem apenas abrir espaço

(que foram tomados), mas devolver o espaço antes sequestrado desses grupos, abdicar da

dominância. E quanto aos dominados, por mais que queiram fazer conhecimento nos moldes

herdados da Europa não precisariam (nem devem precisar) do aval dos dominantes para ser

válido ou inválido. Como abdicar da dominância é algo incomum na história da humanidade,

e que dificilmente pode e poderia ser visto acontecendo, dado o histórico do mundo até hoje,

então, essa recusa a deliberação dominante (ou a branquificação, e a assimilação cultural

forçada denunciadas por Sueli Carneiro) pode parecer, a princípio, uma saída que imita o
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cogito conquiro/extermino, de fato, é um penso logo produzo conhecimento, e tal

conhecimento não é inferior. Conhecimento que não dependente do pensamento dos

dominantes, muito menos do extermínio deles (apenas a resistência a deliberação e opressão

dominante já deve bastar como ponto de partida), mas sim do diálogo entre os dominados e

suas epistemologias diversas, com espaço apenas como observador, ou comentador para

ilustração e decolonização também dos dominadores, e não atribui-los o papel de juízes, como

já é o caso. Não se remonta ao cogito que independe do diálogo social para existir; pelo

contrário, é um modo fazer saber que não existe sem o diálogo, mas que não é inferior por não

aceitar dialogar com o veredito dos dominadores, pois tal recusa (não exterminante) a uma

decisão dos Opressores, é um ato de resistência, e não um ato de egoísmo. É egoísmo quando

tal pretensão parte dos dominadores, que não dialogam com o outro, e o faz para se afirmar

como superior, independente do aval da heterogenia social, que fora oprimida e

homogeneizada como o outro.

A resistência que ainda garantiu e garante a sobrevivência e a diversidade epistêmica,

e faz com que esse diálogo seja possível. Tal resistência dos oprimidos à colonialidade é

identificada por Grosfoguel, em sua análise sobre a proposta de Dussel, sendo apresentado

então uma dessa possibilidade de trabalhar (e abrir caminho para um futuro que visa a

possibilidade de solucionar) o problema da modernidade/colonialidade sob óticas novas,

como é o caso da transmodernidade de Dussel.

A transmodernidade pede por diálogos interfilosóficos para produzir a
pluralidade de sentidos, onde o novo universo também é plural. Entretanto, a
transmodernidade não é, de modo algum, equivalente a uma celebração
liberal e multiculturalista da diversidade epistêmica do mundo, onde as
estruturas de poder permanecem intactas. A transmodernidade é um
reconhecimento da diversidade epistêmica sem o relativismo epistêmico. O
chamado por uma pluralidade epistêmica, como uma oposição ao
universalismo epistêmico, não é equivalente a uma posição relativista. Ao
contrário, a transmodernidade reconhece a necessidade de um projeto global
compartilhado contra o capitalismo, o patriarcado, o imperialismo e o
colonialismo. Mas ele rejeita a universalidade das soluções, onde um define
pelos outros qual é a “solução”. Universalidade, na Modernidade europeia,
significava “um define pelos outros”. A transmodernidade clama por uma
pluralidade de soluções, onde “muitos decidem por muitos”. A partir de
diferentes tradições epistemológicas e culturais surgirão também respostas
diferentes para os mesmos problemas (GROSFOGUEL, 2013, p. 45).

A diversidade que resistiu apesar dos diversos métodos de extermínio e domínio

infligidos sobres os marginalizados da colonialidade, abre espaço para essas novas saídas

(saídas do ciclo de produção implicado pelo colonialismo, porém entradas para possibilidades

de novos fazeres de saber antes oprimidos).
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A existência de diversidade epistêmica garante o potencial para os esforços
de decolonização e de “despatrialização” que não mais estão centrados nas
epistemologias e visões de mundo eurocêntricas. Para nos movermos além
da Modernidade eurocêntrica, Dussel propõe um projeto de decolonização
que utiliza continuamente o pensamento crítico das tradições epistêmicas do
Sul. É a partir dessas tradições diversas que podemos construir processos
que vão trazer ideias diferentes e instituições apropriadas pela Modernidade
eurocêntrica para decolonizá-las, em diferentes direções. Na Modernidade
eurocêntrica, o Ocidente sequestrou e monopolizou as definições de
democracia, direitos humanos, libertação da mulher, economia etc. A
transmodernidade implica uma redefinição desses elementos, em diferentes
direções, de acordo com a diversidade epistêmica do mundo, em direção a
uma multiplicidade de sentidos até um mundo pluriversal (GROSFOGUEL,
2013, p. 44).

O reconhecimento de todos os fatos históricos que circundam os temas do mito da

modernidade e dos epistemicídios, é o primeiro passo imprescindível para um fazer

decolonial. Para então, por final, poder pensar nas possibilidades decoloniais, sem tal aparato

não se faz possível nem o entendimento, nem a crítica à modernidade/colonialidade, nem as

possibilidades como a transmodernidade “Por isso tudo, para a superação da Modernidade

será preciso negar a negação do mito da Modernidade” (p.181) de Dussel, que segundo ele

Somente quando se nega o mito civilizatório e da inocência da violência
moderna, se reconhece a injustiça da práxis sacrificial fora da Europa (e até
da própria Europa), e então se pode também superar a limitação essencial da
“razão emancipadora”. Supera-se a razão emancipadora como “razão
libertadora” quando se descobre o “eurocentrismo” da razão ilustrada,
quando se define a “falácia desenvolvimentista” do processo de
modernização hegemônico. Isto é possível, mesmo para a razão da
Ilustração, quando eticamente se descobre a dignidade do Outro (da outra
cultura, do outro sexo e gênero, etc.); quando se declaram inocentes as
vítimas a partir da afirmação de sua Alteridade como Identidade na
Exterioridade como pessoas que foram negadas pela Modernidade. Desta
maneira, a razão moderna é transcendida (mas não como negação da razão
enquanto tal, mas da razão violenta eurocêntrica, desenvolvimentista,
hegemônica). Trata-se de uma “Transmodernidade” como projeto mundial de
libertação onde a Alteridade, que era co-essencial da Modernidade, se realize
igualmente. A “realização” da Modernidade não se faz numa passagem da
potência da Modernidade para a atualidade da referida modernidade
européia. A “realização” seria agora a passagem transcendente, onde a
Modernidade e sua Alteridade negada (as vítimas) se realizarão por mútua
fecundidade criadora.” (DUSSEL, 1993, p.181)

Para este fazer decolonial, é necessária a condição de que cada um deve ser livre em

sua capacidade de decidir o que é melhor para si, existindo sim uma noção de unidade do sul,

entretanto, não universalizadora21, ou até mesmo que independe-se de uma constatação social

21 Um destes projetos decoloniais é desenvolvido por Boaventura como é o caso da teses presente sobre
epistemologias do sul (aqui que me refiro a unidade, não homogeneizante) “A epistemologia do Sul aparece
como uma refundação radical da relação entre o epistemológico, o ontológico e o ético-político a partir, não de
uma reflexão centrada na ciência, mas em práticas, experiências e saberes que definem os limites e as condições
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dos diversos de uma filosofia determinada.

Por exemplo, dar dupla validade, e não somente a validade já dominante para todo

saber, pois ele é certo dentro de si e dos seus parâmetros, mas não precisa ser necessariamente

certo para a comunidade heterogênea que compõe aquela comunidade de uma unidade,

múltipla e diversa, como é o caso da noção de nacionalidade, que compõe uma unidade,

porém plural em indivíduos diversos.

Para um fazer decolonial é necessário também fortalecer as identidades (inclusivas, e

não excludentes, e que respeitem a pluralidade de culturas, etnias, pessoas), com liberdade

para que grupos que se identifiquem em uma série de fatores não classificados de modo

homogêneo (como uma cartilha de quem somos, pré-definida, mas sim com definição

autônoma dos envolvidos), possam dar nomes a si mesmos. Criar a identidade de que não

somos o Outro do europeu “o Ser constrói o Não-ser, subtraindo-lhe aquele conjunto de

características definidoras do Ser pleno: auto-controle, cultura, desenvolvimento, progresso e

civilização” (CARNEIRO, 2005, p. 99). É necessário Restituir este “conjunto de características

definidoras” que neste processo dos epistemicídios acaba por subtrair-se a força pelas mãos

dos dominadores. Somos nós em plenitude de ser (nós somos plurais, plurais na unidade de

ser, ente nós, e não diferentes, muito menos homogêneos ou idênticos no conceito de outro,

pois a noção instaurada no conceito outro destitui-os, identificados assim da sua identidade e

alteridade múltipla, pois implica uma alteridade homogênea, como aconteceu com os negros e

indígenas, e em menor escala, com os asiáticos e seguidores do islã reduzidos a tais termos,

mesmo sendo diversos em cultura, línguas e diversas características identitárias); não somos o

outro em nossa essência, seja com a influência ancestral dos povos originários da América, e

dos negros trazidos da África pela escravidão, seja com a influência colonial sobre estes (pois

a dimensão que a modernidade/colonialidade atinge é inegável); somos nós, os inúmeros de

marginalizados representados (principalmente no contexto geopolítico atual da América do

Sul) pelo(a)s os centro/sul-americanos, latinos, mulheres, negros e indígenas.

Deixar de lado a noção herdada de outro é um passo necessário para a

des-marginalização das minorias e restituição da posição de ser pensante e dono do próprio

destino. Quando se fala sobre minorias, estas o são apenas no sentido de minoritários em

reconhecimento, em poder, em espaço de fala e reconhecimento desta, em produção de capital

e inserção igualitária (em referência aos grupos dominantes) no mercado de trabalho e na

em que um dado modo de conhecimento pode ser ‘traduzido’ ou apropriado em novas circunstâncias, sem a
pretensão de se constituir em saber universal.” (SANTOS e NUNES, 2009, p.235)
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educação pois, na verdade, os marginalizados são a maioria numérica no sistema capitalista. O

poder se concentra na mão de uma elite muito específica, representada por homens brancos,

héteros, europeus e estadunidenses, ou indivíduos selecionados por suas afinidades aos

dominadores (ou interesse deles), que cooptam nas posições de poder criadas por estes nos

países marginalizados. Podemos usar como exemplo as diversas ditaduras (a de 1964 no

Brasil é um exemplo, a de 1973-1990 do Chile é outra) financiadas por governos em posições

de poder no sistema mundial (porém o governo ou a noção de Estado perdeu espaço e se

tornou apenas uma extensão dos interesses do mercado, neoliberal, global, que segue usando

das estruturas de poder criadas como seu alicerce de funcionamento), com o objetivo velado

de suprir os próprios interesses ou medos, mas não há pré requisito que o governo seja uma

ditadura para ceder ao interesse dos grupos dominantes (como é o caso de ceder ao mercado).

Podemos citar, por exemplo, a tendência de desestatização das empresas e indústrias nacionais

em benefício do mercado internacional privado; normalmente, as empresas buscam o

barateamento da mão de obra em países com abundância de marginalizados, e com legislações

trabalhistas mais fracas, elas buscam também a exploração dos recursos naturais destes,

implicando que são sempre medidas que visam ampliar cada vez mais o lucro,

tendenciosamente, mas não por engano, os países e territórios, povos e etnias, marginalizados

que já viemos trabalhando até aqui são os mais atingidos por essas medidas que resumem o

interesse do mercado privado.

3.1. Considerações finais acerca da decolonialidade

Para se fazer um caminho que visa uma decolonização do saber e do poder deve-se

com urgência considerar a necessidade de que a pluralidade seja respeitada. Deve-se combater

a normalização e a internalização das estruturas que reforçam uma dominância, e uma

exclusividade do homem branco, euro-estadunidense, assim como denunciado por

Grosfoguel22, mas não somente na esfera das universidades, e sim de tudo que é estranho à, ou

constitutivo da modernidade/colonialidade23, e/ou afetado negativamente por ela.

Como exercício de conceituação acerca da necessidade de restituir a condição de ser

dos indivíduos marginalizados, proponho que pense na seguinte metáfora,(aqui a metáfora usa

23 “...a perspectiva MC não faz sentido somente no restrito espaço acadêmico, mas se constrói em diálogo com as
diversas realidades educacionais e de movimentos sociais e políticos, ao longo de séculos, que se constituem
como um pensar/ser/fazer/sentir de forma distinta à práxis e a retórica da modernidade (WALSH, p.10)

22 “Considera-se normal haver homens ocidentais de cinco países que produzem o cânone de todas as disciplinas
daquela universidade. Não há um escândalo nisso, é tudo um reflexo da naturalização das estruturas epistêmicas
racistas/sexistas de conhecimento que imperam no mundo moderno e colonial.” (id, p. 43)
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conceito de organismo ou corpo humano como sinônimo do corpo social global, e da sua

matéria-prima, a humanidade) imagine algo como um organismo vivo (por exemplo, o corpo

humano), onde o corpo/organismo é somente um (porém não é independente das suas

estruturas mais simples que o compõe, como seus átomos (estrutura de dentro e fora do

organismo, também compõe o mundo externo ao seu redor, o qual é também pré requisito

para que o organismo existe, pois ele não existe fora do seu meio, aqui neste caso, os átomos e

a máteria), há uma unidade orgânica, mas está só existe devido ao conjunto de átomos, que

formam toda estrutura da matéria dentro e fora do organismo, como as células das mais

diversas possíveis, que formam os tecidos, que formam os órgãos, que compõem os sistema e

assim por diante, vale ressaltar que não se pretende extrair esse conceito de modo literal

(como fez a taxonomia da herdada da biologia, aplicada a divisão raças humanas segundo

traços físicos), mas parte se da noção implicada por este, como fonte de inspiração, para

compreender cadeias maiores, que compõe um organismo não excludentes ou universalizador

de suas partes. Por exemplo, um conjunto de pessoas forma um grupo, grupos formam uma

sociedade, um conjunto de sociedades a humanidade, a qual possui do ponto de vista da

ciência apenas uma raça, a “raça humana”. Apontando para a importância de não fazer como

a taxonomia extrapolada para a raça fez. Optamos por não hierarquizar, como, por exemplo,

classificar o corpo, órgãos e tecidos de modo hierárquico, a metáfora aqui está mais focada

em um mutualismo das partes que o compõe, e não uma classificação desse organismo e suas

funções, ou ausência destas, por isso usamos a metáfora dos átomos para apontar pra essa

característica estruturante de toda realidade dentro e fora do organismo.

A questão aqui não é o número de classificações, ou hierarquia de classificações e

funções, mas a divisibilidade da unidade do organismo em células e átomos, isto é, da

humanidade em pessoas, plurais, ricas em diversidade, porém colocadas até agora em uma

perspectiva da diferença, e não da igualdade para com os dominadores. A unidade

“humanidade” não implica necessariamente numa homogeneidade ( a não ser como a matéria

prima do organismo), pelo contrário, ela implica, assim como na noção do corpo orgânico

uma diversidade atômica (relativa aos átomos) e celular complexa, na qual o organismo não

existe sem suas estruturas mais básicas, aonde cada elemento, cada célula, não é melhor ou

pior que outra, mas sim fruto da mesma matéria-prima, assim como a cultura, isto é, a cultura

humana depende da ideia de humanidade (matéria prima das sociedades, grupos e suas

culturas), mas tem suas singularidades, não é universal. O que a aconteceria se você

removesse qualquer conjunto inteiro de elementos, células, órgãos, e sistemas do organismo?

Decerto, a morte! O mesmo ocorre quando se pratica os epistemicídios, aquele corpo
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(humanidade) perde matéria, perde possibilidades, indivíduos essenciais para a diversidade

epistêmica, que aquelas unidades possibilitavam, perde riqueza epistêmica. O epistemicídio

relacionado a metáfora de organismo novamente, é uma prática comparável a natureza de um

câncer no organismo, neste caso, da humanidade contra si mesmo (ou como qualquer outra

condição auto-imune, na qual uma parte do organismo predispõe ou acarreta falência deste

inteiro), são células que acreditaram ser parte, além do organismo, e passaram a matá-lo, e o

fazer mal a ele, juntamente com tudo que toca e está a seu redor; células que saíram de

controle e ocasionaram a morte de outras células e diminuição de sua diversidade e, na pior

das hipóteses, do organismo inteiro.

Para descentralizar da epistemologia hegemônica, podemos, por exemplo, sugerir

adotar uma identidade antes marginalizada, e alterar para uma identidade com natureza de ser

auto-consciente, e auto-gerador de sua episteme, visões de mundo e identidade. Isto é, a

identidade de nativos, negros e latinos, de modo ressignificada (isto é, sem ser pejorativa

como a colonialidade o fez), são as que encontro como ponto de partida para uma possível

saída para se afirmar em si, e não como outro, pois assim como proposto, ela não nega a

existência da colonialidade, mas também não deverá negar a ancestralidade, e a

modernidade/colonialidade que a tange, aliás, se nutre delas, mas cria espaço para

auto-afirmação de uma América não homogênea, de latinos, negros, nativos diversos e

plurais, e não só latinos, negros ou nativos pejorativamente (como no termo índio), assim

como normalmente avaliados pela comunidade euro-estadunidense, somos mexicanos,

brasileiros, argentinos, chilenos, salvadorenhos, bolivianos entre outras centenas. Entretanto,

acima de tudo, nossa identidade latina e nossa nacionalidade ou pátria ainda não é suficiente e

nem deve ser, para se definir a unidade do corpo orgânico que é a humanidade, e sua

diversidade epistêmica. Por exemplo, no país (região geográfica de um estado) Brasil há

várias etnias (nações, isto é, um conjunto de indivíduos que se identifica como um povo)

indígenas que não se limitam a classificação de estado como Brasil, ou de latinos.

Pelo contrário, estas 3 identidades, de latinos, indígenas e negros são apenas um ponto

de partida dos marginalizados, para o reconhecimento, e o respeito à sua auto-afirmação, pois

cada um deve ser livre para aceitar ou recusar essa possível saída, pois além da noção herdada

da divisão de espaços de terra em países, as quais por via da nacionalidade brasileira, não

resumem nem dão conta da pluralidade antes assentada naqueles espaços, como podemos

comprovar, somos, em todo território brasileiro, não somente latinos, ou brasileiros, mas sim

tupis, guajajaras, ianomâmis, quíchuas e inúmeras outras denominações dos povos sobre si

que não cabem em uma única identidade que se vincula a um estado-nação (estado é o aspecto
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político, já país é o aspecto físico). Logo o país Brasil possui várias nações indígenas.

Ao menos como ponto de partida deve haver liberdade plena para que cada grupo se

afirme enquanto ser e não como outro ao seu próprio modo, na sua própria linguagem, sem

temer ser subalternizado e inferiorizado ou marginalizado pela dominância epistêmica de um

determinado grupo. Garantindo assim um mundo plural com diversidade epistêmica, sem o

domínio de uns sobre outros, em todas as esferas que tangem a colonialidade, como o fazer

saber, poder, o capital, direito a vida e a morte, e outras inúmeras características que

constituem o ser enquanto ser, e não como o não ser, o outro dominado, ou como parte de

uma estrutura herdada da colonialidade, como ocorre nos próprios informativos estatais do

IBGE aqui24 já mencionados, e que se relaciona com o tema no que concerne ao universo do

trabalho capitalista, que reflete diretamente(e indiretamente) os efeitos da escravidão

moderna, da constância da colonialidade e dos epistemicídios, além da naturalização da

branquificação (associação cultural forçada) e do racismo/sexismo que estes implicam.

Logo, o tema da decolonialidade não deve ser considerado uma vaidade da academia,

mas uma urgência da academia, e principalmente da sociedade como um todo. Jamais deveria

se resumir ao ambiente acadêmico, e para tal, não se faz necessário somente ressignificar os

moldes coloniais, frente a crítica decolonial nas esferas de produção de conhecimento e saber,

mas sim, em todas já citadas juntamente as esferas de produção e disseminação de poder.

24 Segundo este: “O recorte tanto por nível de instrução, quanto por hora trabalhada, reforça a percepção da
desigualdade por cor ou raça. Em 2018, enquanto o rendimento médio das pessoas ocupadas brancas atingiu R$
17,0 por hora, entre as pretas ou pardas o valor foi R$ 10,1 por hora.[...] Em suma, no que tange ao mercado de
trabalho, os resultados mostraram que é grande a diferença que separa esses dois grupos populacionais: brancos e
pretos ou pardos. A relativa desvantagem da população de cor…preta ou parda se verifica, também, em outros
temas[…]As desigualdades étnico-raciais, reveladas na breve série temporal considerada neste informativo, têm
origens históricas e são persistentes. A população de cor ou raça preta ou parda possui severas desvantagens em
relação à branca, no que tange às dimensões contempladas pelos indicadores apresentados – mercado de
trabalho, distribuição de rendimento e condições de moradia, educação, violência e representação
política[…]Sendo assim, fica evidente neste informativo que a superação das desigualdades raciais, em suas
variadas dimensões, permanece um desafio. A partir dos dados do Censo Demográfico 2020, será possível
subsidiar com informações também sobre indígenas e amarelos o planejamento de ações destinadas a este fim”
(IBGE, 2019, p.4-12)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após elucidar os conceitos necessários para entender os problemas do presente, e suas

implicações, condições e efeitos frente à colonialidade e ao imperialismo de modo histórico, e

apresentar os epistemicídios como constituintes de uma lógica de extermínio e

subalternização do outro, conclui-se que devemos entender que o movimento decolonial é

uma saída da hegemonia global dominante, pretende combater e dar espaço aos grupos

marginalizados pela colonização ressignificar e reestruturar as estruturas do poder cheia de

vícios, e não voltar a um período não colonial, ou uma universalidade epistêmica decolonial,

como já viemos apresentando, assim como faz Catherine Walsh, pois segundo ela, não há a

possibilidade de se esquecer ou de regressar ao período não colonial, visto que todo o

processo se deu em escala global, e tornou as sociedades e identidades atuais como elas são

hoje. Walsh então propõe substituir o termo de descolonial por decolonial (ou de-colonial).

Visto que a investida decolonial não é uma regressão ao passado, mas um combate a seus

efeitos e condições no presente, a vertente decolonial deve ser não uma regressão, mas uma

revisita a história, e fora do contexto presente nas narrativas canônicas euro-estadunidenses.

Além de tentar evitar mimetizar a cultura colonial, o viés decolonial se faz presente no sentido

de garantir a independência dos marginalizados, a independência do outro frente ao

colonizador, e a revalorização de juízos sociais e culturais perdidos, exterminados (que

resistiram) ou marginalizados pela colonialidade. A urgência de restabelecer a condição de ser

do outro é um dos primeiros passos, para que então se possa passar para os termos desejados,

de auto afirmação e liberdade.

De todo modo, conclui-se que mesmo no empenho decolonial não há como se

desvincular por inteiro dos efeitos da colonialidade, não há como reviver os povos

exterminados. Mas há como revisitar e trazer as memórias destes para o agora, dos que

resistiram, para que noções herdadas a força sejam desconstruídas, abrindo espaço para a

liberdade dos que resistiram. A alteridade, ou a diferença universalizada e supressiva, deve

deixar de ser motivo de exclusão, e passar a ser uma alteridade múltipla que considera a

diferença não como uma característica excludente, mas sim uma característica que demonstra

a riqueza de indivíduos e pensares da humanidade, que não separem as populações entre

superiores ou inferiores, mas sim em iguais plurais (porém só após a superação da hegemonia

presente). Deve-se recusar a alteridade como elemento que aponta diferença vista de modo

negativo como era de costume. Mas sim, admitir que a diferença (que tem limites, visto que

assim como na metáfora, o organismo/humanidade é um só, mas plural), é somente um
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detalhe que aponta o quão tamanha é a riqueza epistêmica que a humanidade perde ao

classificar as populações como tal (inferiores ou superiores se sustentando nas diferenças, e

não plurais e ricas devido as suas diferenças). De todo modo, é nítido que os esforços visando

a decolonialidade, devem se voltar para estas minorias marginalizadas pela lógica colonial

apontadas no texto, seguindo esta linha, é importante mencionar que as classes médias e as

elites intelectuais e financeiras, tem um papel-chave no reestabelecimento das condições de

dignidade e de ser, de autonomia e auto-controle, tendo para isso como seus primeiros passos,

foco no reconhecimento e o segundo na ação para a mudança (assim como na

transmodernidade de Dussel) devolver e enaltecer cada vez mais o espaço tomado dos negros,

indígenas e mulheres, que fora sequestrado. E permanecer resistindo e combatendo a

colonialidade e seus efeitos até que está esteja extinta no modus-operandi da sociedade. Até

que todos sejam reconhecidos como plurais e considerados iguais enquanto ser, vencendo as

hierarquias produzidas por ela entre os diferentes povos. De todo modo ainda há um grande

caminho a ser trilhado no que tange as pesquisas sobre colonialidade e decolonialidade, e

definir todas as nuances e acontecimentos futuros que tangem suas áreas de estudo é uma

tarefa árdua e incerta, para isso o objeto de estudo se faz em cima do presente e do passado

não canônico, além da releitura do canônico.
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ANEXOS

ANEXO 1

Fonte do anexo 1:

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf

ANEXO 2

Fonte do anexo 2:

https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/quem-sao

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101681_informativo.pdf
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/quem-sao
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/povos-indigenas/quem-sao

