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Apresentação dos editores 

Os livros são a chave de acesso para nos tornamos melhores. Sua capacidade 

de provocar essa transcendência suscitou discussões, alegorias e desconstru-

ções sem fim. As implicações metafóricas do ícone hebreu-helenístico do Li-

vro da Vida, do Livro da Revelação, da identificação da divindade com o logos, 

são milenárias e não têm limites. Desde os sumérios, os livros foram os men-

sageiros e os cronistas do encontro do homem com Deus. Muito antes de Cá-

tulo, eles foram os mensageiros do amor. Acima de tudo, assim como algumas 

obras de arte, encarnaram a ficção suprema de uma vitória possível sobre a 

morte. 

George Steiner – Aqueles que queimam livros 

Os livros nunca foram, nem mesmo na tradição judaico-cristã, objetos 

autojustificados por excelência. À desconfiança socrático-platônica da es-

crita somou-se a do Cristo e, ao longo dos séculos e por razões completa-

mente distintas, a daqueles que queimam livros. Se juntarmos a essas exi-

gências outras de natureza mais contextual e contemporâneas, ver-se-á por-

que nos sentimos na iminência de algumas palavras acerca das razões que 

nos mobilizam a, em plena era “da morte e da morte” de Gutemberg, incur-

sionar pelo trabalho editorial. Essas razões são necessariamente intelectuais 

e, por isso, possuem uma acentuada dimensão ético-política. 

O livro que o leitor tem diante de si é parte de uma iniciativa que vem 

a se somar a algumas outras do inconstante mercado editorial brasileiro. 

Trata-se do terceiro livro de uma série sobre Cartografias da Crítica conce-

bida pelo Ateliê de Humanidades Editorial, à qual se acrescentarão outros 

títulos, autores, séries e coleções cuja unidade será buscada nos princípios 

orientadores comuns a todos eles. Como um projeto editorial, o Selo Ateliê 

de Humanidades guarda algumas especificidades que o tornam mais do que 

um simples empreendimento comercial, ou seja, mais do que uma empresa 

voltada para a edição e o comércio de livros – e isso em vários sentidos. Em 

primeiro lugar, o Selo distingue-se por seu caráter de veículo de publicação 
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de pesquisas realizadas no interior de uma instituição de livre-estudo, pes-

quisa, escrita e formação – o Ateliê de Humanidades. Em segundo lugar, pela 

evidente natureza pública e não estritamente comercial do Ateliê e do seu 

Selo. Caracterizando-se por ser uma iniciativa de economia plural, bem pró-

pria às experiências contemporâneas de trocas de dons e economia solidária, 

nossas atividades são concebidas por ideias e valores fortes, tendo o intuito 

de realizar uma atuação pública e uma intervenção cultural, visando a for-

mação de públicos, o esclarecimento coletivo e o fortalecimento de uma cul-

tura democrática. Em terceiro lugar, por causa do seu esforço crítico de co-

nexão com o tempo presente, o que já orienta os trabalhos desenvolvidos 

pelo Ateliê e que se estende, agora, ao nosso editorial.  

O Selo é primariamente o meio de publicização daquilo que é produ-

zido como reflexão e pesquisa no interior dos quadros do Ateliê. Sendo o 

Ateliê de Humanidades um espaço voltado para o desenvolvimento do es-

tudo e da formação com vistas à pesquisa, ele é uma instituição de pesquisa 

liberal, no sentido que essa palavra tem em sua origem etimológica e semân-

tica, isto é, “livre”, em oposição ao “iliberal” relativo às artes ensinadas ao 

homem preso e controlado pelas “guildas” (feudais, burocráticas ou produ-

tivistas). Por isso, o Selo Ateliê de Humanidades diferencia-se do mercado 

editorial em geral por estar organicamente vinculado a uma instituição de 

pesquisa e formação, diferentemente do que ocorre com as editoras estabe-

lecidas, mesmo as universitárias. É a partir da pesquisa tomada como voca-

ção da nossa instituição, com seus problemas delineados nos Planos de Con-

vergência, que o Ateliê de Humanidades Editorial estrutura todas as ativida-

des do Selo, dividindo-as em temas, séries e coleções.  

Dado o caráter público em que se funda a concepção ético-política do 

Ateliê, o seu Selo orienta-se por uma preocupação cultural com a formação 

de um público, diferentemente das tendências do mercado editorial como um 

todo, que se orienta normalmente por nichos mercadológicos e demandas 

pré-estabelecidas. Considerando que a formação do público intelectual e cul-

tural no Brasil possui certo déficit bibliográfico e temático, pensamos que o 

Ateliê, através do seu Editorial, pode vir a cumprir um papel na formação de 

um público tornando acessíveis autores e textos clássicos e contemporâneos.  



III 
 

Além disso, se nos interessa fazer uma contribuição para a elevação do 

nível do debate na esfera pública, não menos importante é o resgate de ele-

mentos de uma cultura clássica, sobretudo aquela que está atrelada ao ato 

fundamental de ler, o qual, segundo o autor de nossa Epígrafe, George Stei-

ner, tornou-se atualmente “uma ‘ocupação’ universitária cada dia mais espe-

cializada”, uma forma de “apanágio de poucos, uma memória distante de 

homens de outras épocas”; e, por isso, para a maior parte dos adolescentes 

resta não muito mais do que uma incapacidade de “ler em silêncio”, uma 

perda da fundamental intimidade e “solidão que permite um encontro pro-

fundo entre o texto e sua recepção, entre a letra e o espírito”; experiência que 

se tornou “uma singularidade excêntrica, psicologicamente e socialmente 

suspeita”. Daí, conclui Steiner, resta-nos uma ”espécie de amnésia planifi-

cada” que prevalece atualmente nas escolas, mas que está presente também 

nas nossas universidades demasiado ocupadas para ler, estudar e pensar. 

Portanto, nossa instituição e nossas atividades editoriais se guiam pelo 

sentimento de necessidade de liberação do pensamento, de cultivo da leitura 
e de difusão da cultura para além do espaço dos iniciados e profissionais. O 

pensamento no Brasil, mas não só nele, foi excessivamente academicizado 

nos limites das universidades, como se não houvesse vida acadêmica fora do 

discurso esotérico, técnico, às vezes de quase novilíngua. O Ateliê se propõe 

a cumprir um papel, ainda que mínimo, na tarefa de liberar as ideias para 

fora das universidades com um exercício de intelectualidade e de formação 

cultural.  

Neste Teoria Crítica da Colonialidade, de Paulo Henrique Martins, 

que é prefaciado com brilho por Joanildo Burity, damos início à coleção de 

teorias críticas pós-coloniais, incluída na série do Cartografias da Crítica, 

vinculada ao Plano de convergência Cartografias da crítica: entre crise, crí-

tica e reconstrução, e em interlocução com outros dois Planos, o Revolução 

do Dom e o Mutações da Democracia: história política, teoria democrática 

e ontologia do presente. O livro, que condensa reflexões teóricas que abar-

cam as teorias críticas europeias, os estudos pós-coloniais e as diversas ex-

periências de pensamento e vida que emergiram no Sul nos últimos séculos, 

tem um tom agradavelmente ensaístico que combina com uma rigorosa sis-

tematização teórica e uma vigorosa interpretação do presente. Isso se evi-

dencia na clareza das questões que persegue e no esforço em realizar uma 

síntese teórica que é, também, uma nova práxis: ao inverso de uma síntese 
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totalitária de certa (teoria) crítica, ele traz uma outra, fundada numa concep-

ção de totalidade aberta capaz de acolher tanto as teorias críticas do presente 

quanto aquelas do porvir. 

Este livro tem uma aderência providencial ao tempo presente. Provi-

dencial na medida em que lança luz sobre fenômenos políticos e sociais con-

temporâneos em um momento de confusão generalizada, tanto intelectual 

(teórica e disciplinar), quanto afetiva, moral e política. Em seu impressio-

nante esforço de diagnóstico do presente, que constatata as crises em curso 

e, ao mesmo tempo, reivindica uma metamorfose epistêmica, metodológica 

e de vida, Paulo Henrique Martins atualiza a crítica decolonial e, ao mesmo 

tempo, efetua uma crítica de seus limites. Ele faz isso concretamente, porque 

trata das insuficiências práticas de um movimento que não conseguiu satis-

fatoriamente conectar-se a uma práxis emancipatória na vida cotidiana, e 

tampouco mostrou-se capaz de impedir a atual ascensão dos movimentos 

populistas de direita e a nova ofensiva de um capitalismo colonial neoliberal. 

O texto, lido no contexto do Brasil e da América Latina em polvorosa, 

com o atual ensaio de novos autoritarismos e de novas formas de dominação 

das subjetividades e dos corpos, enseja mais do que uma agenda de pesquisa; 

ele nos direciona rumo a um programa político-afetivo, com heterotopias 

adequadas às sensibilidades intra- e extranacionais. Com efeito, o leitor en-

contrará aqui a teoria e a prática de uma teoria crítica inspirada na antropo-

logia do dom, mas também nas experiências milenares dos povos do Sul, em 

busca de um reencontro das ciências sociais com um humanismo pluri-uni-

versal, capaz de confluir o humanismo centro-ocidental com aqueles (ances-

trais, atuais e potenciais) do Sul. De um Sul não geográfico, mas epistêmico-

político, apto a ousar saber-se e fazer-se de modo autônomo, solidário e eco-

lógico. Nesta metamorfose, o Sul já não é mais o que era, nem o Norte. Te-

oria Crítica da (Pós-)Colonialidade é Josué de Castro e Bien Viver com He-

gel e Mauss: aqui a geopolítica ficou louca. 

Com a publicação deste Teoria Crítica da Colonialidade damos conti-

nuidade à nossa parceira intelectual e afetiva com Paulo Henrique Martins, 

da qual resultou primeiramente a publicação, neste editorial, de Itinerários 

do Dom: teoria e sentimento (2019). Com isso, reforçamos nosso compro-

misso com a reflexão sobre o tempo presente, com a produção e apresentação 

de pesquisas de excelência e com a abertura de novas perspectivas para o 
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debate acadêmico no Brasil. É assim que entregamos mais um resultado edi-

torial ao público, movidos por uma ética do trabalho bem feito e, tal como 

Steiner, embebidos pela crença de que os livros podem ser uma chave de 

acesso para nos tornamos melhores, desde que, claro, guiados, como esta-

mos, pelo compromisso com a verdade, a liberdade de pensamento, a probi-

dade intelectual, a excelência acadêmica, o cuidado editorial, o esclareci-

mento público e a difusão e tradução de conhecimento especializado ao pú-

blico leigo.  

Rio & Itabuna, 10 de novembro de 2019 

Alberto Luis Cordeiro de Farias 

André Ricardo do Passo Magnelli 
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Prefácio 

Recife, novembro de 2019 

Joanildo Burity 

Como dar conta da complexidade, quando ela é mais do que uma geo-

metria e um entramado, na verdade, um jogo em que certos jogadores im-

põem e mudam as regras e não aceitam perder? Como encontrar os meios de 

uma virada no jogo cujas peças não foram – muitas e algumas decisivas – 

criadas pelos perdedores, e, no entanto, saber que não há jogo, nem vitória, 

sem estes, e não haverá futuro se não começarem a vencer? Como articular 

uma voz desde o Sul, que assume sua particularidade, mas não abdica da 

construção hegemônica do conhecimento e da emancipação, nem se ilude 

sobre uma suposta singularidade intraduzível de si mesma e do outro-Norte.  

Complexidade, jogo desigual, ganhos e perdas, virada, futuro: estas são 

palavras que não necessariamente se encontram no texto que temos à frente, 

mas que traduzem, ainda que parcialmente, os “marcadores” (palavra to-

mada a Bhabha) principais de uma proposta de reencontro entre teoria e prá-

tica que reconhece o poder tanto nos saberes como nas ações, que não se 

envergonha da enorme tarefa de destruição do capitalismo. O encontro entre 

as Teorias Críticas Europeias (TCE) e os Estudos Pós-Coloniais (EPC), 

com referência lateral ao pragmatismo, se pretende reconstrutivo, mobiliza-

tório e disseminativo. Mas aceita passar pela afirmação de um lugar que, não 

sendo universal, e estando historicamente em baixo (não-reconhecido e/ou 

relegado a posição subordinada numa divisão internacional do conheci-

mento), é, no entanto, suficientemente forte em sua busca por uma nova ar-

ticulação entre saber e política, entre teoria e prática. 

Sim, porque no âmago deste projeto intelectual se joga a aposta num 

projeto de radicalização da democracia. Ou, como diz o próprio autor, no 

primeiro capítulo,  

a complexidade ontológica da colonialidade tem a ver com a dificuldade de 

materializar uma narrativa contra-hegemônica que seja capaz de promover 
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uma reação política e cultural articulada através de um ideal democrático que 
valorize as narrativas grupais particulares e, ao mesmo tempo, as integre num 
universo emancipatório mais amplo (p.44). 

“Reação” que borra as fronteiras entre centro e periferia, saberes cien-

tíficos e saberes tradicionais, práticas de conhecimento e práticas de ati-

vismo. Nas palavras do autor, 

Se, na periferia, o espectro da violência colonial se manifesta por narrativas 
de conformismo ou de rebeldia, no centro o processo se dirige sobretudo pelo 
esforço de desconstrução do mito da mercantilização do mundo que se fundou 
durante muito tempo na defesa da impossibilidade de alternativas para o ca-
pitalismo que aí está (p.55). 

O gesto que anuncia, em Martins, a emergência de uma Teoria Crítica 

da Colonialidade (TCC) é solidário, parcialmente superposto e, ao mesmo 

tempo, diferente (ou seja, sendo-de-outra-maneira e produzindo diferença) 

em relação às próprias TCE e EPC. É de outra maneira, porque aceita sem 

dramas a inter-implicação “atlântica” entre as tradições francesa e alemã de 

pensamento crítico e semelhantes tradições latino-americana. Produz dife-

rença, porque encontra no interior de cada uma delas contribuições em que 

o subalterno e o periférico se tornam bases para um saber (contra)hegemô-

nico, via América Latina e Ásia. 

Mas habitando a inter-implicação, essa TCC proposta pelo autor abre 

sendeiros em que os EPC são lidos desde o lugar latino-americano, e não 

tanto de fala inglesa pós-colonial. A TCE não contempla tanto a via angló-

fona, nem as articulações franco-teuto-anglófonas, que receberam e também 

quiseram abrir espaço a outras experiências pós-coloniais, desde os anos de 

1950. Os EPC, por sua vez, são acolhidos pela via franco-anglófona, só que 

traduzidos pela crítica ibero-americana (dos dois lados do Atlântico). 

Assim fazendo, o autor ressalta repetidamente o caráter não estrita-

mente territorial desses diálogos e embates, de modo que as contribuições 

para o novo pensamento se nomeiam (literalmente, vocalizando nomes, re-

presentando-se neles) entre autores do Norte e do Sul, do Sul-no-Norte e do 

Norte-no-Sul. Importante ressalvar que dizer Sul não implica necessaria-

mente em dizer não-ocidental. Não é uma questão de geografia, simples-

mente. E a América Latina é sinal vivo desse fato. A distinção Norte-Sul diz 
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respeito a uma configuração particular do Atlântico Norte (o quadrante no-

roeste de uma partição imaginária do mundo) versus o resto do mundo. Mas 

o Norte (como alcunha desse ocidente contra o qual se alça o pensamento 

descolonial ou a TCC) está no Sul, pela globalização do capitalismo (en-

quanto economia, política, cultura, imaginário, moralidade) e pelas redes de 

conhecimento e de ativismo, e o Sul, no Norte, pela transnacionalização das 

migrações e das práticas acadêmicas. 

Por outro lado, autores que tanto no Norte como no Sul não seriam 

facilmente admitidos como críticos ou como contribuintes a um pensamento 

da descolonização, comparecem nessa proposta de construção ao lado de ou-

tros que sempre se puseram exatamente esses objetivos. Isso indica que se 

trata de uma articulação, mais do que de uma convergência protagonizada 

pelos autores nomeados. Nenhum problema, em si, senão na forma um pouco 

aligeirada como o lugar de algumas dessas autorias, longe de serem perifé-

ricas, como um Comte, um Durhheim, um Weber ou um Habermas, é incor-

porado na empreitada. O mesmo se diria de autores periféricos, no mínimo 

ambivalentes em relação a seu posicionamento entre o lado de cá e o de lá 

do Atlântico geo-político-epistêmico, como um Gilberto Freyre ou um Gino 

Germani.  

Articulação, não mera narrativa de um processo ou de um movimento. 

Nada demais, com a condição de que entendamos a primeira como proposi-

ção que constrói um outro lugar de enunciação. Se neste lugar, abrem-se es-

paços ecumênicos para autores que não se reconheceriam facilmente onde 

Martins os situa, trata-se de um efeito de leitura, mais que de uma confluên-

cia já discernível na obra daqueles mesmos, inclusive na medida em que não 

se tratam de obras ou de interlocutores contemporâneas(os). Mas não há ile-

gitimidade neste gesto. Antes, ele comanda uma nova estratégia, que nivela 

ou achata a assimetria entre “centro” e “periferia”, entre “alto” e “baixo” nas 

lides do ser, do saber e do poder. Estratégia que não deixa de ter a sua própria 

narrativa, recapitulada, de modo (re)construtivo na introdução do livro e, de-

pois, dispersa desigualmente nos capítulos.  

Martins admite as limitações de cada uma dessas proveniências, isola-

damente. Uma das principais é a impotência em traduzir a crítica teórica 

numa prática crítica efetiva. Não apenas apontar analiticamente os pontos de 



X 

 

passagem entre “teoria” e “prática”, mas principalmente mostrar como a per-

formance da crítica deixa suas marcas nas instituições – da política, da eco-

nomia, da cultura. E Martins parece acreditar que o encontro de saberes, o 

diálogo agonístico entre Norte e Sul, a marcação das diferenças entre saberes 

universais e saberes (trans)locais, delineiem um novo mapeamento de forças 

e ensejem uma nova coalizão crítica – na teoria e na prática. No registro do 

saber, diz o autor,  

o desafio é entender a unidade e a diversidade de uma teoria crítica do poder 
imperial no contexto de uma modernização capitalista fundada na autoridade 

do patriarcalismo e na violência da lógica da colonização (p.55). 

O caráter articulatório da TCC torna a análise proposta assumidamente 

pluralista – capaz de discernir a ecologia de um novo regime de verdade, 

uma multiplicidade de lugares de enunciação, uma abertura para o que há de 

incompleto, contingente e construído em todo saber sobre a realidade. Plu-

ralista, também, por admitir que o real é uma textura multidimensional e 

descontínua – tanto na forma de percebê-la como na de avaliá-la. Pluralismo 

epistemológico, enfim, entendido como admissão de saberes do Sul em pé 

de igualdade com saberes do Norte. 

Paulo Henrique Martins não pretende que a tarefa reconstrutiva corres-

ponda a uma prática revelatória originada exclusivamente no Sul. Ele sabe 

que nenhuma história está fechada num destino – quer no Norte ou Sul – e 

que muitos esforços de superação do etnocentrismo se vêm ensaiando no 

Norte há muitas décadas. Ele sabe que os saberes dos povos tradicionais não 

europeus preservam elementos ancestrais, mas em grande parte, na América 

Latina e Caribe, estão há muito penetrados pelo “contato” colonial com o 

Norte e o “Norte-do-Sul” (o pensamento e a política de elites locais), pelo 

contato intelectual, pela idealização e pelas alianças políticas e econômicas. 

Assim, a TCC terá que se haver com um diálogo de saberes que não pode 

supor uma incomensurabilidade pura como ponto de partida da abertura pro-

posta aqui às ciências sociais.  

O sintoma desse diálogo cheio de aproximações e distanciamentos é 

indicado pela repetida evocação da TCE e dos EPC. No intertexto dessas 

referências estão, obviamente, o marxismo, a psicanálise e a sociologia/an-

tropologia de inspiração durkheimiana-maussiana (com sua problemática-

chave da dádiva, retomada no antiutilitarismo contemporâneo, endossado 
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explicitamente pelo autor). Mas aqui a produção de diferença que mencionei 

acima, tende a demarcar uma fronteira com o legado do pós-estruturalismo 

francês, foucaultiano e derridiano, e com a teoria do discurso laclauiana-

mouffeana (com sua articulação pós-marxista de inspiração gramsciana e a 

desconstrução derridiana), mesmo ali onde parece admitir sua produtividade. 

Não me parece certo que o lugar destes saberes situe-se aquém do esforço de 

construção proposto, numa espécie de limpeza do terreno que corresponderia 

à tarefa “desconstrutiva”! Aqueles saberes já tiveram importante impacto no 

imaginário e nos repertórios de ação dos movimentos sociais do Sul, especi-

almente desde os anos 1970, tanto nas lutas democratizantes quanto na emer-

gência de novas identidades e suas políticas, sobre as quais se ampara qual-

quer nova teorização crítica da colonialidade. Isto permanece na penumbra 

quando se realça, como Martins parece fazer, a insuficiência prática da des-

construção como gesto político, “militante”. 

Por vezes, o(a) leitor(a) terá a impressão de uma articulação eclética, 

que em busca das démarches capazes de exibir a qualidade antiutilitarista e 

pós-colonial desse pensamento, acaba pegando muito leve na cumplicidade 

de certas autorias com a colonialidade do saber, do ser e do poder. E não 

creio que essa impressão é sem motivo. Mas, aceitando o dialogismo epistê-

mico assumido por Martins, creio que vale muito a pena o esforço constru-

tivo, em suas linhas mais fortes. Ele atravessa fronteiras nacionais, discipli-

nares, intraesquerdas e de formas de construção do conhecimento cujo per-

curso vale a pena acompanhar. 

A tarefa, à luz dos acontecimentos mais recentes na América Latina, 

torna-se tanto mais pertinente e mesmo urgente quanto mais somos confron-

tados com tendências de reagrupamento da reação, em todos os âmbitos – 

inclusive o do saber. Essas tendências se materializam numa reação ao dis-

curso científico, ideologizado como “marxismo cultural” e recusado como 

“doutrinação ideológica”. Reação articulada desde agências fortemente com-

promissadas com a reafirmação da colonialidade do saber e do poder, aliadas 

ao pensamento da ordem e a uma glorificação da lógica do mercado como 

medida de todas as coisas. Quanto mais força parece adquirir o “antiintelec-

tualismo” das direitas – seu ponto de encontro com uma suposta massa po-

pular de quem pretendem haver-se tornado porta-vozes – maior a pertinência 

do esforço reflexivo, construtivo e politizante encontrado neste livro. Quanto 

maior o perigo de uma regressão calculada, não errática nem fortuita, movida 
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por uma urgência “revolucionária” em cumplicidade com nostalgias do pa-

triarcalismo, do colonialismo e da modernização predatória do meio-ambi-

ente, mais abertura precisamos ter em relação ao que aqui se anuncia. 

Enquanto escrevo, sob o impacto dos desatinos do governo Bolsonaro 

e sua antipolítica educacional e científica, dos protestos populares no Chile, 

da vitória de Alberto Fernández na Argentina, da soltura de Luís Inácio Lula 

da Silva e da renúncia de Evo Morales à presidência da Bolívia, no mundo 

da política somos em quase tudo lembrados de que a proposta de Paulo Hen-

rique está nos antípodas do pensamento dominante. Donde, precisamente, 

sua força propositiva, para quem habita este antípoda. Para quem precisa 

sempre-já combinar desconstrução e reconstrução, crítica e decisão/tomada 

de posição, militância intelectual e pragmatismo frente aos bloqueios políti-

cos e culturais. Uma teoria crítica da colonialidade em tempos nos quais a 

iniciativa de um novo pensamento e prática segue como luz bruxuleante, 

mais que como facho firme e confiante. A América Latina, com suas pro-

messas e reversões, não é singularidade fora da curva, a esse respeito. 

Mesmo o Norte se debate com os sinais de uma desmontagem ou assalto a 

uma história construída por sobre as ruínas das expressões mais paradoxais 

da lógica colonial. O forte tensionamento produzido pela racialização dos 

imigrantes e refugiados e pela resposta autoimunitária da direita euroameri-

cana são sintomas irrecusáveis.  

O discurso que aqui se articula não pode fincar raízes em qualquer lo-

cus sólido ou consolidado de ressonância de experiências que tornariam o 

projeto aqui proposto mais porta-voz do que voz profética. Nem a Bolívia, 

com a qual o périplo analítico se conclui, parece ao largo das tendências re-

gressivas. Talvez nisso tudo uma única certeza parece se aninhar entre os 

proponentes e simpatizantes da TCC: o futuro desse saber está intimamente 

ligado ao desejo de um mundo não-capitalista, descolonizado e despatriar-

calizado. Um mundo erigido por sobre os escombros da derrota do neolibe-

ralismo como ordem moral, econômica, política, militar. Derrota que não 

será ampla nem duradoura o bastante enquanto não for antagonística o bas-

tante. Não há margem de conciliação. A TCC será anticapitalista ou não será 

convivialista, pluralista, pós-patriarcal, pós-colonial. Não importa a quanto 

tempo estejamos disso. 
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Introdução 

A emergência de uma  

Teoria Crítica da Colonialidade 

Deslocamentos das narrativas pós-coloniais na América Latina 

Neste livro, vamos explorar as condições de emergência, as ca-

racterísticas e as possibilidades explicativas do que estamos denomi-

nando de Teoria Crítica da Colonialidade (TCC). Ela vem se manifes-

tando na América Latina e no Caribe como uma resposta à exigência 

de renovação do pensamento social, a fim de explicar e normatizar as 

transformações históricas em curso. 

Os textos publicados aqui constituem reflexões que viemos fa-

zendo há vários anos sobre o tema. Isso foi feito em diversas perspec-

tivas. Uma delas foi a relação da crise do modelo desenvolvimentista 

com a colonialidade; uma outra foi a constatação das dificuldades que 

os países latino-americanos têm de repensar a modernização social 

no contexto do pós-desenvolvimentismo, o que têm contribuído para 

uma expansão mais rápida de ações de recolonização promovidas em 

um patamar midiático pelas forças neoliberais vigentes.1 

                                                             

1 Na minha tese de doutorado defendida na França em 1992 e intitulada “Profetismo 

econômico e mito do desenvolvimento na América Latina” (Universidade de Paris I, 
Panthéon-Sorbonne), procurei desenvolver uma crítica cultural do desenvolvimento a 
partir das contribuições que as teses antiutilitaristas me ofereciam. Nos anos 80, pude 

me aproximar do debate latino-americano sobre desenvolvimento e colonialidade so-
bretudo quando fui convidado para participar da diretoria da ALAS (Associação La-

tino-Americana de Sociologia), em 2007, assumindo a presidência em 2011. Desde en-
tão venho buscando nos meus escritos articular minha discussão teórica do tema da 
colonialidade a partir dos esforços de analisar as conexões entre o desenvolvimento da 

crítica antiutilitarista europeia, sobretudo aquela promovida pelo MAUSS (Movimento 
Antiutilitarista nas Ciências Sociais), ao qual sou associado, com a crítica pós-colonial na 

América Latina. Este esforço de desenvolver a crítica pós-colonial nas interfaces entre 
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Há uma convergência de fatores teóricos e práticos que precisam 

ser elencados para entender os fundamentos do novo giro epistemo-

lógico que está se formando na região como uma resposta do mundo 

intelectual contra o novo movimento de recolonialidade promovido 

pelo neoliberalismo. Esse giro constitui uma narrativa de atualização 

da crítica pós-colonial que foi realizada em giros anteriores tanto na 

Europa, com o giro linguístico dos anos 1980, como na América La-

tina, com o giro decolonial dos anos 1990. De certo modo, o novo giro 

– que vem se materializando e que buscamos sintetizar aqui em uma 

Teoria Crítica da Colonialidade (TCC) – é mais complexo que os anteri-

ores. Porque, agora, o pensamento crítico é obrigado a considerar um 

debate em busca da explicação de novas formas de enunciação e de 

difusão do colonialismo na região. Isto pressiona a favor de um diá-

logo transnacional mais amplo nos planos Sul-Sul e Sul-Norte, que 

seja aberto ao reconhecimento da multiplicidade de lugares e de pro-

duções de narrativas sobre o pós-colonial. Este novo movimento teó-

rico vem se acelerando, mas começa, no momento presente, a ganhar 

institucionalidade na esfera transnacional.  

No interior do campo acadêmico na América Latina e Caribe, a 

emergência da TCC não é casual, pois reflete o desenvolvimento da 

crítica teórica a partir de dois fatores. Um deles tem a ver com o fato 

                                                             

Norte e Sul me levaram progressivamente a entender a importância de reconhecer os 
avanços de uma teoria geral da colonialidade para repensar as narrativas da moderni-
zação e do conservadorismo. Os caminhos do trabalho de organização deste livro sobre 

a Teoria Crítica da Colonialidade ficaram evidentes a partir do artigo intitulado “De-
bates necesarios por las teorías de la colonialidad. Las mutaciones del capitalismo colonial y el 
encuentro con nuevas trilhas históricas”, que escrevi com Alberto Bialakowsky com vistas 

ao congresso da ALAS (Associação Latino-Americana de Sociologia) no Peru, em de-
zembro de 2019 (ver MARTINS; BIALAKOWSKY, 2019j). Também foram importantes 

para tais teses meus diálogos com André Magnelli, diretor da instituição de livre es-
tudo e pesquisa Ateliê de Humanidades, que me trouxe esclarecimentos importantes so-

bre o valor atual da teoria crítica na Alemanha e na França para o avanço do debate 
sobre o neoliberalismo. Segundo ele, o debate francês inspirado pelo antiutilitarismo, 
pelo simbólico e pelo político é a base de uma vertente da teoria crítica que dialoga 

com a alemã, mas que se mostra original. Sobre o assunto, ver: CAILLÉ, Alain. (2014) 
Anti-Utilitarisme et Paradigme du Don. Pour Quoi?. Paris: Le Bord de l'Eau. 
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de que esta região é um caldeirão de ideias, ideais e práticas anticolo-

niais desde o século XIX, que foram fomentadas ao longo do tempo 

tanto pelo campo acadêmico como pelos movimentos sociais e comu-

nitários. O outro se refere ao fato de que esta região vem conhecendo 

drasticamente os impactos da psicopolítica neoliberal, que ameaça a 

sobrevivência dos Estados nacionais, das experiências democráticas 

e, também, do próprio campo científico, sobretudo nas áreas das ci-

ências sociais e da sociologia.  

Consideramos que a TCC está se configurando no debate acadê-

mico da região num contexto de perda de brilho das teses decoloniais. 

Elas tinham conhecido forte influência das abordagens linguísticas, 

que foram sistematizadas sobretudo por iniciativas de intelectuais la-

tino-americanos que viveram nos Estados Unidos a partir dos anos 

1990. O giro linguístico, gerado na esteira dos debates sobre o pós-

moderno, sobre o pós-estruturalismo e sobre os estudos coloniais, 

contribuiu decisivamente para a organização do pensamento decolo-

nial. A French Theory, em geral, e os estudos de Michel Foucault e Jac-

ques Derrida, em particular, foram fundamentais para esse giro no 

pensamento latino-americano e caribenho, embora consideremos que 

a leitura filosófica de Derrida sobre a desconstrução tenha sido usada 

pela crítica decolonial de um modo que merece considerações a res-

peito das relações entre filosofia e sociologia e dos sentidos do deslo-

camento de conceitos.2 

O limite atual desta virada epistemológica que emergiu nos anos 

90 é demonstrado por um fato óbvio, a saber, todos os esforços de 

desconstrução crítica das grandes narrativas da modernidade ociden-

tal, sobretudo aquelas do eurocentrismo e do patriarcalismo, foram 

                                                             

2 Pois quando Derrida fala da necessária inversão de conceitos com vistas a inverter as 

hierarquias ele está propondo não a supressão da estrutura conflitiva, mas sim um 
deslocamento do sistema para um outro lugar, promovendo um outro registro discur-
sivo: DUQUE-ESTRADA, Paulo Cesar (2002) Às margens: a propósito de Derrida. São 

Paulo: Edições Loyola. p.11-12. Na análise das teses decoloniais não vemos este deslo-
camento efetivamente se realizar. 
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insuficientes para deter a emergência da narrativa mais explosiva, a 

do neoliberalismo. Além disso, é de se destacar o fato de que a crítica 

desconstrucionista, nos termos em que foi traduzida pelos intelectu-

ais latino-americanos, ganhou fama no campo acadêmico, mas teve 

pouco efeito prático em termos de deslocamento dos sentidos a fim 

de propor programas reconstrucionistas, teóricos e práticos, isto é, a fim 

de subsidiar os movimentos sociais e comunitários na organização 

dos processos democráticos. Os limites da crítica decolonial se reve-

lam pelas suas consequências políticas, pela sua impotência de des-

mascarar a narrativa formada pela aliança entre interesses neoliberais 

e conservadores, que está influindo na opinião pública e impactando 

negativamente nos alicerces das instituições republicanas e democrá-

ticas.  

Neste novo contexto que se abre entre, por um lado, o abismo 

gerado pela desmontagem feita pelos neoliberais das instituições po-

líticas e institucionais e, por outro, pelos limites do “desconstrucio-

nismo” conceitual dos decolonialistas, o pensamento pós-colonial da 

região é levado a se abrir, necessariamente, para novos horizontes de 

conhecimentos e de práticas presentes na sociologia mundial. Para 

avançarmos em novos entendimentos e práticas, é preciso “despro-

vincializar a sociologia”, como sugere Sergio Costa3, e “descolonizar 

a América Latina”, como sugeri em livro anterior.4 Neste mesmo mo-

vimento, aparece o interesse em resgatar as tradições teóricas do pen-

samento latino-americano, como aquelas do colonialismo interno, da 

dependência e do imperialismo, que tinham ficado relativamente 

marginalizadas nos últimos tempos. 

                                                             

3 COSTA, Sérgio (2006) Desprovincializando a sociologia. A contribuição pós-colonial. 

RBCS Vol. 21 nº. 60 fevereiro. p. 117-182. 
4 Ver MARTINS, Paulo Henrique (2015a) A descolonialidade da América Latina: a hetero-

topia de uma comunidade de destino solidária. São Paulo: Annablume. Publicado antes 

como: (2012) La decolonialidad de América Latina y la heterotopía de una comunidad de des-
tino solidaria. Argentina: CICCUS/ Estudios Sociológicos Editora. 
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A emergência da TCC não é um movimento intelectual isolado 

na América Latina, visto que a busca de novos constructos conceitu-

ais que acolham a pluralidade de abordagens sociológicas é bem mais 

ampla, fazendo parte do que Stéphane Dufoix e Eric Macé denomi-

nam de “as tramas de uma sociologia mundial não hegemônica”.5 

Para esses autores franceses, a questão surge “da importância de se 

pensar uma sociologia internacional que não seja redutível a uma cos-

movisão ocidental, mas que integre as especificidades empíricas e os 

pontos de vista não-ocidentais”.6  

Tal afirmação, vinda de autores de um campo acadêmico como 

o francês, que tradicionalmente aceita com certas reservas o debate 

pós-colonial, contribui para destacar uma mudança de perspectiva 

sobre a sociedade global e o lugar do Sul na produção intelectual. As-

sim, a relevância de se acolher como valor normativo o pluralismo 

epistemológico aparece como espelho das novas tendências da socio-

logia mundial. A abertura do diálogo e a troca de experiências no 

plano transnacional entre Sul-Sul e entre Sul-Norte constitui um fator 

decisivo para a emergência da TCC na América Latina e Caribe. A 

perspectiva de organização do novo debate na região, que envolva as 

várias epistemologias em uso pelas ciências sociais e pela sociologia, 

implica na abertura para uma troca de experiências que ultrapassa o 

                                                             

5 DUFOIX, Stéphane; MACÉ, Eric (2019) Les enjeux d’une sociologie mondiale non-

hégémonique. Confrontations, n.5, p. 88-121. 
6 Ibid., p. 88. A perspectiva de uma sociologia mundial, explicam os autores, nasce da 

necessidade de superar a visão ocidentalocêntrica da sociologia, isto é, de “sua íntima 
associação com um ponto de vista modernista que legitima hierarquias evolucionistas 

e coloniais” (ibid., p. 89), pois “a ideia é menos de propor outra forma alternativa de 
sociologia que se oponha à sociologia ocidental dominante do que transformar a soci-

ologia do interior, conectando à sociologia do ‘Norte’ as teorias e os pontos de vista do 
‘sul’” (ibid., p. 118). Ainda lembram estes autores: “a publicação e o reconhecimento 
científico em sociologia permanecem até hoje dominados por periódicos e centros uni-

versitários ocidentais, em prejuízo de uma real mobilização da sociologia nas socieda-
des do sul” (ibid., p.89). 
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campo regional e inclui outros centros de produção de conhecimento 

sobre a questão colonial. 

É importante ressaltar a importância de se considerar o vasto le-

que de teorias e saberes emergentes nos últimos dois séculos na Amé-

rica Latina e no Caribe, que são articulados dentro de uma lógica de 

reflexão inspirada pelo sentimento anticolonial, e que são abertos 

tanto para os saberes de povos tradicionais e as produções teóricas 

do campo acadêmico regional, quanto para as influências teóricas do 

Norte. Esta unidade lógica na multiplicidade teórica e disciplinar re-

vela as reações ao capitalismo colonial, sobretudo após a II Grande 

Guerra, feitas em duas direções distintas e complementares: a partir 

de temas compartilhados, a saber, os da modernidade, da moderni-

zação e do desenvolvimento, a primeira direção envolveu Sul versus 

Norte; a segunda, Sul versus Sul. 

Na direção Sul-Sul, fazem total sentido os esforços de autores para 

a organização das sociologias a partir do mapeamento das produções 

observadas em diversos países e que não podem ser explicadas sim-

plesmente a partir do Norte, exigindo assim a consideração das par-

ticularidades históricas de cada sociedade. Essas reflexões são suge-

ridas por intelectuais de diferentes sociedades: Raewyn Connell, com 

a tese das Teorias do Sul para explicar a variedade do pensamento 

social em diversos países fora do eixo Norte7; Boaventura de Souza 

Santos, com a proposta de uma Ecologia de Saberes ligada à emer-

gência de saberes não científicos e de novos saberes ecológicos8; Gur-

minder Bhambra, com a proposta de Sociologias Conectadas que 

                                                             

7 CONNELL, Raewyn (2007) Southern Theory: The Global Dynamics of Knowledge in Social 

Science, Cambridge: Polity Press.; CONNELL, R. (2012) A iminente revolução na teoria 
social. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 27, n° 80, p.9-20. 
8 SOUZA SANTOS, Boaventura. (2008a) A gramática do tempo: para uma nova cultura 

política. 2ª. Edição. São Paulo: Cortez Editora. 
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aponta para o trabalho necessário em comum para cumprir a pro-

messa de uma imaginação sociológica revigorada a serviço da justiça 

social em um mundo global, entre outros.9  

Na perspectiva Sul-Norte, como vamos demonstrar no livro, en-

tendo que as perspectivas da TCC na América Latina passam pela 

possibilidade de se aprofundar o diálogo entre, por um lado, as tra-

dições da Teoria Crítica do Norte, sobretudo aquelas alemã e fran-

cesa, que se apoiam numa normatividade emancipatória,  e, por ou-

tro, as críticas do pensamento social no Sul, que apresentam forte nor-

matividade anticolonial, anti-imperialista e antidependentista, e que 

tem na América Latina e no Caribe um lugar de destaque no interior 

do pensamento sociológico. No meu entender, as tradições da Escola 

de Frankfurt e da crítica antiutilitarista francesa – sobretudo aquela 

do M.A.U.S.S. (Movimento Antiutilitarista nas Ciências Sociais) e, em 

particular, da Revue du MAUSS – são preciosas para atualizar a Teoria 

Crítica da Colonialidade. 

Vale lembrar que o sentimento anticolonial na América Latina é, 

desde sempre, um sentimento antiutilitarista, como podemos obser-

var nos sentidos morais e no caráter normativo de teorias como a da 

dependência e a do imperialismo; ou como podemos ver no modo 

como se construiu recentemente a crítica decolonial a partir da in-

fluência da French Theory. No interior do amplo giro epistemológico 

conhecido pelo pensamento francês desde os anos 1980, o MAUSS se 

destaca por oferecer uma reflexão original, de caráter moral e político, 

que deu continuidade às tradições tanto da sociologia do simbolismo 

e da associação de Marcel Mauss10, quanto da filosofia política de 

                                                             

9 BHAMBRA, Gurminder (2014) Connected sociologies. London: Bloomsbury Academic. 

Theory for a Global Age series. 
10 Sobre esta tradição de Marcel Mauss até o M.A.U.S.S., ver meu livro: MARTINS, 

Paulo Henrique. (2019) Itinerários do dom: teoria e sentimento. Rio de Janeiro: Ateliê de 
Humanidades. 
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Cornelius Castoriadis e de Claude Lefort, críticos importantes do to-

talitarismo.  

A releitura recente do fenômeno totalitário leva Alain Caillé, um 

dos fundadores do movimento MAUSS, a propor o entendimento do 

“totalitarismo” neoliberal como um “parcelitarismo”, pois “a forma 

parcelitária que se esboça tende a transformar tudo, todo ser ou todo 

pensamento, em parcelas submetidas à lei do movimento browniano 

das partículas elementares”.11 Mais recentemente, a crítica antiutilita-

rista francesa promoveu um manifesto sobre o convivialismo, já di-

fundido em vários países, e que converge para a produção de novas 

utopias associacionistas e democráticas de valor inestimável para o 

pensamento do Sul.12 Assim, entendemos que, no caso da América 

Latina, uma das vias promissoras de organização da Teoria Crítica da 

Colonialidade passa por este tipo de diálogo.13 

O avanço do giro epistemológico enfrenta dois tipos de dificul-

dades. O primeiro é revelado pelos falsos dilemas postos por iniciati-

vas acadêmicas que buscam reproduzir nos estudos das sociedades 

do Sul certas teorias e certos teóricos, sem preocupações com o fenô-

meno linguístico e cultural da tradução de ideias, respeitando a di-

                                                             

11 CAILLÉ, Alain. (2005b) Um totalitarismo democrático? Não, o parcelitarismo. In: 

MARTINS, P.H.; MATOS, A.; FONTES, B. Limites da democracia. Recife: Editora da 
UFPE, 2008. 

12 CAILLÉ, Alain et al. (2013) Manifeste convivialiste. Déclaration d'interdépendance. Paris: 

Le Bord de L'Eau (em português: CAILLÉ, A.; VANDENBERGHE, F. e VÉRAN, J.-F. 

(2016) Manifesto convivialista. Declaração de Interdependência. São Paulo: AnnaBlume); 
CAILLÉ, Alain et al. (2015) Le convivialisme en dix questions. Un nouvel imaginaire politi-
que. Paris: Le Bord de L'Eau. 
13 Mas há ainda grandes resistências por parte dos intelectuais do Norte para aceitar 

este diálogo; e, quanto a isso, o caso francês é emblemático. Analisando-o, Dufoix e 
Macé esclarecem que “a falta de conhecimento dos textos pós-coloniais ou descoloniais 
explica que, muitas vezes, as intervenções acadêmicas ou intelectuais dos franceses ne-

gam qualquer cientificidade e legitimidade a estas teses que são vistas como leitura 
política e militante” (2019, op. cit. p. 91). 
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versidade contextual e histórica. Isto termina reforçando certa coloni-

alidade do saber, aquela que vê o Sul como extensão do Norte.14 O 

segundo problema, no lado contrário, tem relação com as perspecti-

vas analíticas que buscam rupturas epistêmicas entre o Sul e Norte a 

partir da oposição entre saberes não acadêmicos e conhecimentos 

acadêmicos, sem considerar haver um continuum na organização da 

teoria social no tempo e no espaço da modernidade.15 As duas pro-

blemáticas vão contra o proposto pelo pluralismo sociológico em ex-

pansão ao nível mundial e na América Latina, que entende a impor-

tância de se valorizar a organização do pensamento social nas fron-

teiras de diálogos entre Sul e Norte. Neste sentido, concordamos com 

Sergio Costa, que sugere uma terceira opção que supera as duas difi-

culdades, denominada de programa interferência, que “trata-se de um 

tipo de crítica que não rejeita a ciência nem busca substituir formas 

de conhecimentos científicas por não científicas; ao invés disso, busca 

                                                             

14 A contribuição do MAUSS para a crítica pós-colonial não é consenso entre os autores 

franceses que participam do movimento, como não o é, em geral, para o pensamento 
francês que ainda tem dificuldades de incorporar este debate. Mas ao se analisar o al-

cance teórico da tradição antiutilitarista francesa, em geral, nas ciências sociais, na so-
ciologia e na filosofia, podemos concluir acerca da sua relevância para a crítica do ne-

oliberalismo e para subsidiar os estudos pós-coloniais no Sul. Inclusive porque, no meu 
entender, o próprio Marcel Mauss foi um precursor da crítica descolonial: MARTINS, 

Paulo Henrique (2019e) Ensaio sobre o dom: um texto pioneiro da crítica decolonial. 
In: Itinerários do dom: Teoria e sentimento. Rio de Janeiro: Ateliê de Humanidades, 2019. 
Graças ao MAUSS e à valorização dos estudos sobre a dádiva, podemos igualmente 

entender a importância das ideias associacionistas tão presentes nas obras de 
Durkheim e Mauss para repensar a luta pela democracia no atual contexto. 
15 Walter Mignolo é sempre lembrado como o autor que buscou radicalizar esta ideia 

de ruptura epistêmica entre o pensamento do Sul e do Norte: MIGNOLO, W. (2010) 

Desobediencia epistêmica, pensamiento Independiente y liberación descolonial. 
Yuyaykusun, n.3, p.17-40. Mas, de certo modo, esta ideia de ruptura está presente na 
teoria decolonial no momento em que se preocupa mais em desconstruir conceitos do 

que explorar todas as consequências do processo de deslocamento de sentidos concei-
tuais na reorganização da hierarquia entre Sul e Norte. 
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reconfigurar a ciência por dentro”, ampliando o entendimento das 

racionalidades.16 

A urgência de rearticular as narrativas da crítica teórica na Amé-

rica Latina em um momento de desorganização das instituições soci-

ais e políticas, inclusive dos sistemas universitários que estão amea-

çados pelo anti-intelectualismo sob peso do programa neoliberal, su-

gere a importância de avançar no debate. Uma questão de caráter 

mais operacional está relacionada com a perspectiva inédita, na atu-

alidade, de compartilhamento de informações sobre as produções in-

telectuais de diversos países do Sul graças à multiplicação de especi-

alistas, de pesquisas, de eventos científicos, e também ao incremento 

de revistas e livros nas ciências sociais e na sociologia. Esta multipli-

cação de atores e estudos foi permitida em grande medida pelos re-

cursos tecnológicos mais avançados da Internet, alcançando público 

acadêmico amplo a nível global e incrementando a divulgação de in-

formações por meios eletrônicos e virtuais além dos presenciais. 

Basta ver o peso que as livrarias virtuais, as revistas eletrônicas e os 

e-books ganharam nos últimos anos.  

Temos que lembrar, porém, que esta ampliação das informações 

não significa necessariamente superação do “regime de desigual-

dade” na divisão internacional do trabalho acadêmico com vistas ao 

reconhecimento da produção científica do Sul.17 A reprodução dessa 

desigualdade tem a ver com o fato de que a predominância do inglês 

como língua central para que se justifique a produção científica e os 

eventos internacionais terminou gerando marginalização de outras 

línguas, inclusive o francês e o espanhol. O artigo de Renato Ortiz 

sobre a influência do inglês na organização do poder nas ciências so-

ciais oferece reflexões importantes sobre esta desigualdade do poder 

                                                             

16 COSTA, Sergio (2018), op. cit., p. 24. 

17 COSTA, Sergio (2018) Situando a sociologia. In: MARTÍN, E.; GOBEL, B. (orgs.) De-

sigualdades interdependentes e geopolítica do conhecimento. Negociações, fluxos, assimetrias . 
Rio de Janeiro: 7 Letras, p. 17-30. 
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intelectual ao nível internacional.18 Eloísa Martín, por seu lado, ex-

plica o problema do reconhecimento da produção do Sul, lembrando 

que, atualmente, o mérito é basicamente medido pela produção cien-

tífica internacional e que a publicação em inglês é uma exigência li-

mitativa evidente. Assim, esclarece, “a publicação em inglês e a inter-

nacionalização não necessariamente são índices de abertura, diversi-

dade e democratização...”.19 Apesar dessas restrições acima, o fato é 

que há um processo de difusão da produção científica do Sul que se 

torna visível pela multiplicação dos campos acadêmicos em diversas 

sociedades periféricas, sobretudo nos campos dos estudos pós-colo-

niais. Esta difusão desmonta progressivamente a velha tese eurocên-

trica que organizou a formação da opinião pública especializada nos 

                                                             

18 ORTIZ, Renato (2004) As ciências sociais e o inglês. RBCS, vol. 19, n. 54, p. 6-22. Diz 

Ortiz que “o debate sobre o standard, predominante entre os professores de língua 

estrangeira (eles buscam o “melhor” para suas atividades pedagógicas, reiterando 
sempre a excelência norte-americana e britânica), fundamenta-se num equívoco, cujo 
ocultamento tem dividendos políticos e Culturais. Trata-se da afirmação de uma hege-

monia travestida em verdade linguística” (ibid., p.6). Mais adiante o autor lembra que 
é irrealizável pretender que todos as línguas tenham o mesmo status na biblioteca, 

mas, ”embora isso seja irrealizável, é importante tê-lo em mente, pois o cosmopolitismo 
das ideias somente pode existir quando levamos em consideração a diversidade dos 

contextos e os ‘sotaques’ das tradições sociológicas. Entretanto, o que se observa é um 
movimento na direção contrária a qualquer tipo de diversidade das interpretações” 
(ibid., p.19). 
19 MARTÍN, Eloísa (2018b) (Re)produção da desigualdade e (re)produção de conheci-

mento: a presença latino-americana na publicação acadêmica internacional em Ciên-

cias Sociais. In: MARTÍN, Eloísa; GOBEL, B. (orgs.) Desigualdades interdependentes e ge-
opolítica do conhecimento. Negociações, fluxos, assimetrias. Rio de Janeiro: 7 Letras p.58-59. 

A questão, lembram Eloísa Martín e Bárbara Gobel, é que persiste a preocupação sobre 
como entender e reduzir “o impacto das assimetrias históricas entre o Norte e o Sul 
Global na produção do conhecimento, em particular nas ciências sociais”: MARTÍN, 

Eloísa; GOBEL, Bárbara (2018a) Introdução. Assimetrias persistentes: circulação e 
(in)visibilidade do conhecimento científico In: ibid., p. 9. 
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últimos cem anos, que propunha que a teoria boa se fazia no Norte e 

que a fonte boa de pesquisa estaria no Sul.20 

Outro acontecimento que está contribuindo para dar visibili-

dade à TCC tem a ver com o entendimento, sobretudo no Sul, da im-

portância de uma revisão dos paradigmas científicos nas áreas de ci-

ências sociais e de sociologia, o que vem aparecendo no debate crítico 

sobre a colonialidade do saber. Esse entendimento vem se ampliando 

no campo acadêmico a partir dos novos processos de recolonização 

planetária. Reconhece-se a necessidade de um enfrentamento, de al-

gum modo, dos novos dispositivos de controle e do papel dos movi-

mentos anti-intelectuais na recolonização das sociedades do Sul, me-

lhor dizendo, na gestação de políticas antiemancipatórias, que se 

multiplicam nas redes virtuais e nas iniciativas institucionais dos mo-

vimentos fundamentalistas. 

No campo da sociologia, em particular, há que se destacar o caos 

que se estabeleceu a partir dos deslocamentos sísmicos de narrativas 

como a da modernização e a do desenvolvimento, que ocupavam o 

imaginário da emancipação pós-colonial no Sul, com particular inten-

sidade na América Latina e Caribe. O declínio da razão moderna e da 

matriz do capitalismo colonial que era baseada no papel do poder 

central estatal na organização do mercado, da sociedade civil e da 

produção do conhecimento esclarece parte do problema. Mas outra 

parte é explicada a partir das rupturas programáticas do neolibera-

lismo que reformata o poder na sociedade, não mais a partir de um 

dispositivo externo aos indivíduos, como sugeria Foucault, mas a 

partir do controle interno aos próprios indivíduos.21 Isto vem impac-

                                                             

20 Esta crença, aliás, reproduz no campo científico aquela outra de que a vocação de 

países do “terceiro mundo” seria de exportação de matéria prima e a dos países cen-
trais de produção de manufaturas. 

21 HAN, Byung-Chul. (2014) Psychopolitics. Neoliberalism and new Technologies of power. 

London: Verso, 2017. 
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tando sobre as representações simbólicas, culturais e políticas de vas-

tos setores da população mundial, ameaçando as democracias libe-

rais vigentes. As teorias da modernização se sustentavam apenas na 

perspectiva de produzir, através da intervenção externa do Estado e 

do sistema político, um imaginário social otimista com relação à raci-

onalização do futuro em benefício da sociedade civil. O seu enfraque-

cimento, acompanhado da crise dos dispositivos tradicionais de bio-

política que visavam assegurar o controle externos sobre os corpos22, 

impacta diretamente nas representações do desenvolvimento e da de-

mocracia que nos países do Sul ganharam muito prestígio com as po-

líticas desenvolvimentistas organizadas pelo poder central. 

Mas há o lado positivo desta crise de conhecimentos. O desloca-

mento das narrativas da modernização está liberando novos entendi-

mentos sobre o pós-colonial.23 Na América Latina, a crise contribui 

para liberar desejos de emancipação que ainda se revelam ambiva-

lentes do ponto de vista político, mas que tendem a se unificar à me-

dida que os regimes de direita revelem suas incapacidades de gerir a 

questão social. Aqui, podemos lembrar a relevância simbólica da he-

terotopia do “bien vivir” que se espelha no movimento intelectual bo-

liviano e que aponta para um programa de reorganização da política 

e do Estado a partir das mobilizações dos movimentos comunitários 

e étnicos. No campo acadêmico, devemos enfatizar o valor da crítica 

decolonial nos últimos vinte anos, e o já assinalado Manifesto Convivi-

alista. Também vale assinalar as buscas de novos significados para o 

pós-desenvolvimento, que vislumbram sociedades com Estado mais 

                                                             

22 FOUCAULT, Michel. (2004) Naissance de la biopolitique. Paris: Seuil. 

23 Sergio Costa esclarece que o pós em “pós-colonial” “não significa apenas posterior 

numa cronologia linear; trata-se bem mais de uma reconfiguração do campo discursivo 
no qual as relações hierárquicas são construídas. Colonial, por sua vez, vai além do 

colonialismo e alude a diversas situações de opressão, sejam elas afeitas a gênero, raça, 
classe etc.” (2018, op. cit., p. 21). 
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descentralizado e com maior participação social e popular na organi-

zação do poder local.24 E há, enfim, perspectivas que se abrem no con-

texto atual de crise para programas de valorização do humanismo 

democrático, desenvolvidos pelo deslocamento de narrativas sobre a 

colonialidade e a modernização em um debate ampliado pela circu-

lação de informações entre diversos centros de produção do conheci-

mento nas direções Sul-Sul e Sul-Norte. 

Fontes para a Teoria Crítica da Colonialidade (TCC): mapeando tradições 
e influências teóricas 

A Teoria Crítica da Colonialidade (TCC) constitui um programa de 

pesquisa sociológica que considera haver uma unidade ontológica na 

variedade de experiências intelectuais que, em diferentes momentos 

e lugares, nasce de um sentimento libertário e anticolonial comparti-

lhado. A TCC considera, igualmente, que esta inovação no campo 

acadêmico apenas emerge quando o pensamento social se afasta de 

perspectivas conformistas e conservadoras para aparecer como uma 

atitude intelectual crítica com relação à cultura predatória do capita-

lismo colonial, sobretudo na sua versão neoliberal atual. Neste sen-

tido, a sistematização da TCC é de grande importância por dois mo-

tivos. 

1. Um deles é que se trata de um programa de reflexão que se 

inspira na revisão crítica das tramas da colonialidade do novo regime 

de verdade que o capitalismo neoliberal impõe sobre os arranjos so-

                                                             

24 ESCOBAR, Arturo (2010) Una minga para el postdesarrollo: lugar, medio ambiente y mo-

vimientos sociales en las transformaciones globales. Universidad Nacional Mayor de San 
Marco. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales; ACOSTA, Alberto (2010) 
El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo: Una lectura desde la Constitución de Monte-

cristi. Quito: FES-ILDIS; MARTINS, Paulo Henrique; ARAÚJO SILVA, Marcos; 
SOUZA LEÃO, Eder; FREIRE LIRA, Bruno (2015d) Guia de pós-desenvolvimento e novos 
horizontes utópicos. Recife: Editora da UFPE; MARTINS, Paulo Henrique; ARAÚJO 

SILVA, Marcos (2016b) Democracia, pós-desenvolvimento e bem comum. São Paulo: Editora 
Annablume. 
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cietários existentes até aqui. Ou seja, trata-se de um programa de resis-

tência e de liberação do pensamento crítico que emerge nas fronteiras do 

“capitalismo colonial”, incorporando tanto as contribuições da Teoria 

Crítica européia, como aquelas diversas teorias sobre colonialismo 

que surgiram nos espaços periféricos nas Américas, na África, na Ásia 

e na Europa. 

No campo vasto da Teoria Social do Norte-Global, a TCC tem 

identificação particular com as teses da Teoria Crítica, nas versões 

alemã e francesa.  

No diálogo com a Teoria Crítica Alemã, que tem como referência 

fundadora o texto de Max Horkheimer, ilustre representante da Es-

cola de Frankfurt, “Teoria Tradicional e Teoria Crítica” (1937)25, a TCC 

aprende que o pensamento cartesiano de base dualista, contrapondo 

homem e natureza, tem impactos diretos na organização da moder-

nidade capitalista. Este modelo dualista se materializa na organiza-

ção de sistemas de dominação hierárquicos como aqueles voltados 

para diferenciar moralmente homens e mulheres, brancos e não bran-

cos, proprietários e não proprietários, cristãos e não cristãos, ricos e 

pobres, e, no caso do capitalismo colonial, especificamente, aqueles 

entre colonizadores e colonizados. Além disso, ela apreende, com a 

teoria crítica alemã, a importância de uma valorização dos homens 

como produtores de sua história no contexto de uma racionalidade nor-

mativa emancipatória, que está presente sobretudo nas gerações poste-

riores que pregam a inclusão e o reconhecimento, como vemos em 

Jürgen Habermas26 e Axel Honneth.27  

                                                             

25 HORKHEIMER, Max. (1937) Teoria Tradicional e Teoria Crítica. In: HORKHEI-

MER, Max et al. Textos Escolhidos. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p. 31-
68. 
26 HABERMAS, Jürgen (1996) A inclusão do outro. Estudos de Teoria Política. São Paulo: 

Editora UNESP, 2018. 
27 HONNETH, Axel (1996) Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais . 

São Paulo: Ed. Editora 34, 2003. 
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Esta tradição oferece especulações metodológicas relevantes so-

bre a importância do lugar de enunciação de experiências de lutas 

morais e políticas. Ela se volta para o sujeito “localizado” sobre si 

mesmo e na relação com outrem, sobre o lugar da produção de saber 

na práxis social mais ampla, mas sem perder de vista a perspectiva de 

uma universalidade cognitiva e normativa, o que se revela funda-

mental em um momento em que temos que repensar a tese proble-

mática do universalismo da ciência. O declínio da narrativa hegemô-

nica da modernidade ocidental, representada metaforicamente pelo 

eurocentrismo, conduz à emergência de um pluralismo epistemoló-

gico que responde à visibilidade de vários campos de produção teó-

rica e contribui para valorizar um pluriversalismo comprometido com 

uma abordagem normativa intersubjetivista.28 Este deslocamento de 

sentidos ocorre no contexto de esgotamento da filosofia do progresso 

que se sustentava na matriz do tempo linear, liberando novas pers-

pectivas de revalorizar as experiências do cotidiano e do fazer prático 

com vistas à refundação histórica de instituições sociais emancipató-

rias. 

O diálogo com a Teoria Crítica Francesa se inspira, como já dis-

semos, na tradição antiutilitarista da escola de sociologia fundada por 

Durkheim e Mauss e que se realizou no projeto do M.A.U.S.S. Esta 

tradição antiutilitarista francesa se abre, na verdade, para um diálogo 

mais amplo de caráter interdisciplinar que envolve, de modo implí-

cito ou explícito, nomes ilustres da filosofia francesa como Sartre, 

Merleau-Ponty, Castoriadis, Lefort, Serres, Foucault, Derrida, De-

leuze etc., mas é no campo sociológico, e particularmente com o 

M.A.U.S.S., que a TCC encontra espaço decisivo de interlocução para 

se pensar os fundamentos simbólicos e morais das identidades emer-

gentes, das sociabilidades e das instituições sociais e políticas.  

                                                             

28 PEREIRA DA SILVA, Josué (2016) O que é crítico na sociologia crítica?. RBPC - 

ANPOCS, vol.32 no.93, p. 1-18. 
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Em diálogo com o antiutilitarismo francês, a TCC aprende que o 

neoliberalismo reflete uma narrativa mercadológica mesquinha que 

reduz a vida social a um problema de cálculo econômico, negligenci-

ando a complexidade de motivos que influenciam as subjetividades 

coletivas e as perspectivas de formação de pactos afetivos, morais e 

políticos duradouros. Instruída pelos “itinerários do dom”29, enten-

dendo que a dádiva é um sistema de ação fundado em trocas ambi-

valentes – livres e obrigatórias, gratuitas e interessadas –, a TCC con-

tribui para revelar a complexidade da dinâmica de formação dos pac-

tos sociais e políticos. A consciência da dádiva como modalidade de 

interação nos convida ao desenvolvimento de uma ética de auto-res-

ponsabilidade e de solidariedade na vida social e nos campos da in-

timidade, da associação, do trabalho e da política. Numa perspectiva 

pós-colonial podemos dizer que a dádiva aparece como a base para a des-

construção da colonialidade como crença e como destino. 

2. O segundo motivo que justifica a sistematização da TCC diz 

respeito à importância de uma conexão entre as diversas teorias 

emergentes sobre colonialidade, oriundas do pluralismo de campos 

de reflexão sobre a sociedade e também da liberação de um senti-

mento anticolonial que vem se firmando em diferentes lugares, em-

bora ainda de modo difuso. O sentimento anticolonial que motiva as 

diversas gerações de pesquisadores da América Latina e do Caribe 

cria perspectivas de avanço no programa de descolonialidade do sa-

ber; mas é necessário, desde logo, esclarecer que a TCC não inclui to-

das as teorias que se produzem no Sul, pois há várias narrativas que 

ali são sistematizadas e que não se referem à colonialidade. Várias 

delas, incluindo o campo das ciências sociais, estão comprometidas 

                                                             

29 Cf. MARTINS, Paulo Henrique (2019), op. cit. 
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com a reprodução da lógica colonial, como vemos atualmente nas te-

ses defensoras da globalização liberal.30 

De todo modo, a TCC tem como fontes teóricas para sua siste-

matização distintas correntes intelectuais. Em primeiro lugar, temos 

as teorias pós-coloniais tradicionais surgidas das vivências intelectuais 

nas fronteiras imperiais (Frantz Fanon, Aimé Césaire, Albert Memmi 

e Edward Said)31 e na crítica cultural do colonial (Homi Bhabha e Stuart 

Hall).32  

Além disso, ela se alimenta do progressivo desenvolvimento do 

pluralismo sociológico, decorrente, inicialmente, de autores como Syed 

                                                             

30 R. Connell vem desenvolvendo um trabalho importante para demonstrar que exis-

tiram vários intelectuais do Norte que usaram dados empíricos de realidades estuda-
das no Sul, sem preocupação de citar adequadamente autores não europeus que estu-
daram as mesmas realidades: CONNELL, R. (2007), op. cit. 

31 FANON, Frantz. (1952) Peles Negras, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008; CÉ-

SAIRE, Aimé (1958) Discurso sobre el colonialismo. Espanha: Akal, 2006; MEMMI, Albert 
(1973) Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. Brasil: Paz e Terra, 

1977; SAID, Edward (1978) Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
32 BHABHA, Homi (2010) Nación y narración. Entre la ilusión de una identidad y las dife-

rencias culturales. Argentina: Siglo Veintiuno; HALL, Stuart (1998). A identidade cultu-
ral na pós-modernidade. Brasil: DP&A Editora. 
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Hussein Alatas na Malásia33 e Guerreiro Ramos no Brasil34 e, mais re-

centemente, das Sociologias do Sul.35 Importa registrar, igualmente, a 

contribuição do debate sobre a subalternidade na Índia36, que influen-

ciou a renovação do pensamento decolonial na América Latina e os 

                                                             

33 ALATAS, Syed Hussein (1977) The Myth of the Lazy Native. London: F. Cass., 2004; 

ALATAS, S. H. (1986) The problem of corruption. Singapore: Times Books International. 
34 GUERREIRO RAMOS, Alberto (1953) O processo da sociologia no Brasil (esquema de 

uma história das idéias). Rio de Janeiro: Estúdio de Artes Gráficas;  GUERREIRO RA-

MOS, A. (1958) A redução sociológica (introdução ao estudo da razão sociológica). Rio de 
Janeiro: ISEB. João Marcelo Maia considera um exemplo típico de intelectual brasileiro 

que oferece relevante contribuição para articular a sociologia brasileira com ideias al-
ternativas ao eurocentrismo no Sul Global: MAIA, João Marcelo (2011) Ao Sul da Teo-
ria: A atualidade teórica do pensamento social brasileiro. Revista Sociedade e Estado – 
Volume 26 Número 2 Maio, p. 71-94. 
35 CONNELL, R. (2007), op. cit.; COMAROFF, Jean (2011) Theory from the South: or how 

Euro-America evolving toward Africa. London: Paradigm Publishers; SANTOS, Boaven-
tura de; MENESES, Maria Paula (orgs.) (2009a) Epistemologias do sul. Coimbra: Edições 

Almedina. Esta classificação provisória aqui apresentada conhece, na prática, desdo-
bramentos mais complexos. É o que demonstra Marcelo Rosa analisando três nomes 
representativos da “Sociologia do Sul”, B. Santos e M. P. Meneses, R. Connell e John e 

Jean Comaroff: ROSA, Marcelo (2018) Sociologias do Sul: sobre limites e perspectivas 
de um campo emergente MARTÍN, Eloísa; GOBEL, B. (2018b), op. cit. p. 108-131. As-

sim, segundo Rosa, se Santos e Meneses  entendem que promover o Sul “significa tra-
zer outras formas de conhecimentos, típicas ou genuínas destas regiões para o escopo 

de uma epistemologia geral...” (ibid., p.123), Connell se interessa em saber a forma 
como as “sociedades colonizadas e periféricas produzem pensamento social sobre o 
mundo moderno” (ibid., 120) e o casal Comaroff se volta para valorizar a possibilidade 

de uma “teoria aterrada” historicamente contextualizada, que seria produzida pelas 
sociedades do Sul como reação de sobrevivência às práticas coloniais. Ou seja, “o Sul 

como sendo o objeto de ação e reação aos processos sociais originados pela colonização 
do Sul como sendo o lugar do caos” (ibid.,p.124). 
36 SPIVAK, G.C. (2016) Can the subaltern speak?. In: ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; 

TIFFIN, H. (Eds.) The postcolonial studies reader. London/New York: Routledge; GUHA, 
Ranajit (1997) A Subaltern Studies Reader (1986-1995). Minnesota: Minnesota University; 

CHATTERJEE, Partha. (2008) La nación en tiempo heterogêneo y otros estudios subalternos . 
Argentina: Siglo XXI Editores. 
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usos de Foucault para descrever o biopoder como necropolítica na 

África.37  

Na linha de produções histórico-nacionais e étnicas, devemos as-

sinalar as contribuições do movimento intelectual e indigenista bolivi-

ano38 e do feminismo indígena e comunitário da América Central.39 Fi-

nalmente, temos que lembrar, no plano Sul-Norte, do avanço de uma 

crítica da colonialidade na Europa.40 

No caso particular da tradição pós-colonial latino-americana, a TCC 

busca resgatar e valorizar todas as contribuições anteriores às teses 

pós-coloniais mais recentes; reflexões que, em diferentes tempos, co-

laboraram para o desenvolvimento de um campo de reflexão antico-

lonial. 

Do pensamento pós-independentista, que emerge na região ainda 

no século XIX, quando ocorrem os processos de independência naci-

onais, a TCC herda o sentimento de perplexidade em relação à novi-

dade geográfica, cultural e social do universo da colonização, que foi 

revelada pelos primeiros cronistas, literatos e intérpretes. Neste con-

texto, quando a sociologia profissional ainda não tinha se afirmado 

                                                             

37 MBEMBE, Achille (2011) Necropolítica, seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. 

Madrid: Melusina. 
38 DE MARZO, Giuseppe (2010) Buen vivir. Para una democracia de la tierra. La Paz: Plu-

ral Editores; FARAH, Ivonne; VASAPOLLO, Luciano (2011) Vivir bien: ¿paradigma no 
capitalismo?. La Paz: Cides-UMSA/Sapienza/Oxfam. 
39 HERNÁNDEZ, Rosalva (2008). Descentrando el feminismo, lecciones aprendidas de 

las luchas de las mujeres indígenas. In: HERNÁNDEZ, R. (ed.) (2008) Etnografías e his-
torias de resistencia. México: UNAM. p.15-44. 
40 DUSSEL, Enrique (1993) 1492: O encobrimento do outro. A origem do mito da moderni-

dade. Petrópolis: Vozes.; CAIRO, H. E.; GROSFOGUEL, R. (2010) Descolonizar la moder-

nidad, descolonizar Europa; un diálogo Europa-América. Madrid: IEPALA; TURUNEN, Jo-
hanna (2019) A Geography of Coloniality: Re-narrating European Integration. In: 
LÄHDESMÄKI, Tuuli; PASSERINI, Luisa; KAASIK-KROGERUS, SIGRID E VAN 

HUIS, Iris (orgs.) Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe. Suíça: Pal-
grave Macmillan. 
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na região, o espírito sociológico era conduzido pelas curiosidades de 

intelectuais, escritores e poetas interessados pelo fenômeno do indi-

genismo ou da nacionalidade. No Brasil, vemos esta manifestação 

histórica, dentre outros, na poesia de Gonçalves Dias (1858)41, no re-

lato classificatório de Olavo Bilac e Manoel Bonfim (1910)42 e na des-

crição das fronteiras geopolíticas internas em Os Sertões de Euclides 

da Cunha (1902).43 

Do pensamento estrutural-desenvolvimentista da CEPAL, presente 

em Raul Prebisch e em Celso Furtado, a TCC herda a valorização do 

Estado como dispositivo estratégico na organização de políticas pú-

blicas promotoras da modernização econômica e social.44 

Do pensamento sobre dependência e imperialismo, a TCC herda a 

compreensão dos problemas das sociedades periféricas no interior do 

sistema-mundo e, igualmente, a importância de se valorizar, interna-

mente, a política com o fim de organizar pactos independentistas vol-

tados para programas de soberania.45  

Das tradições da teologia e da filosofia da libertação, a TCC herda o 

entendimento de que a mobilização das massas na promoção da ci-

dadania ativa depende diretamente da capacidade de articulação de 

                                                             

41 GONÇALVES DIAS, Antonio (1858) Dicionário da Língua Tupi, Leipzig: Brockhaus. 

42 BILAC, Olavo; BOMFIM, Manuel (1910) Através do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras. 
43 CUNHA, Euclides (1902) Os Sertões. Rio: Laemmert & Editores. 

44 PREBISCH, Raúl (1949) El desarrollo económico en la América Latina y algunos de sus 

principales problemas. México: Fondo de Cultura; FURTADO, Celso (1966) Subdesenvol-

vimento e estagnação na América Latina. Rio: Civilização Brasileira; FURTADO, C. (1985) 
A fantasia organizada. Brasil: Paz e Terra. 
45 GUNDER FRANK, André (1967) Capitalism and Underdevelopment in Latin America: 

Historical Studies of Chile and Brazil. New York: Monthly Review Press; CARDOSO, Fer-
nando Henrique; FALETTO, Enzo (1970) Dependência e desenvolvimento na América La-

tina. Brasil: Zahar; SANTOS, Theotonio dos (1972) Dependéncia y cambio social. Chile: 
CESO; MARINI, Rui Mauro (1973) Dialéctica de la dependencia. México: Ed. Era. 
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setores populares, laicos e religiosos, em favor de ações democráticas 

no continente.46 

Do pensamento do colonialismo interno, a TCC herda o entendi-

mento da importância de se considerar a pluralidade de motivos da 

ação social, envolvendo aqueles de classes, de etnias e de nacionali-

dades diversas, a fim de explicar o modo de funcionamento do poder 

colonial e das resistências políticas.47  

Do pensamento decolonial, a TCC herda o aprendizado de que ca-

tegorias como eurocentrismo, colonialismo, patriarcalismo e desen-

volvimento são frutos de narrativas culturais colonizadoras. Ou seja, 

não são categorias históricas substantivas, mas narrativas voltadas 

para a construção de modos de dominação colonial. Neste sentido, se 

tais categorias não são meta-históricas, mas sim produções culturais 

localizadas, é possível desconstruí-las através de uma abordagem crí-

tica radical.48  

                                                             

46 GUTIERREZ, Gustavo (1971) Teología de la liberación. Perspectivas. Lima: Centro de 

Estudios y Publicaciones; DUSSEL, Enrique. (1972) Teología de la liberación y ética. Cami-

nos de liberación Latinoamericana, II. Argentina: Latinoamérica Libros; ZEA, Leopoldo 
(1974) Dependencia y Liberación en la Cultura Latinoamericana. México: Editorial Joaquín 
Mortiz; FREIRE, Paulo. (1967) Educação como prática da liberdade. Rio: Paz e Terra, 2000. 
47 GONZÁLEZ Casanova, Pablo (1963) Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo, 

UNESCO; STAVENHAGEN, Rodolfo (1963) Clases, colonialismo y aculturación. Amé-

rica Latina: Revista del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales, VI (4), 
Río de Janeiro; RIVERA CUSICANQUI, Silvia (1992a) La raíz: colonizadores y coloni-

zados. In: ALBÓ, X.; BARRIOS, R. Violencias encubiertas en Bolivia. La Paz: CIPCA, p. 
27-39. 
48 QUIJANO, Aníbal (2003) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina 

In: LANDER, E. (org.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspecti-
vas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso; (2009a) Colonialidade do poder e classifica-

ção social In: SANTOS, Boaventura de; MENESES, Maria Paula (orgs.) (2009a) Episte-
mologias do sul. Coimbra: Edições Almedina. p. 73-118; MIGNOLO, Walter (2008); 

GROSFOGUEL, Rámon. (2008) Para descolonizar os estudos de economia política e os 
estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade 
global. Revista Crítica de Ciências Sociais. Portugal: CES, p.115-147; MALDONADO-

TORRES, Nelson (2009) A topologia do ser e a geopolítica do conhecimento: moderni-
dade, império e colonialidade. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80 | 2008, 71-114. 
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*** 

Este mapeamento geral provisório foi feito para ilustrar a com-

plexidade do campo acadêmico no Sul. Ele é importante para escla-

recer que a Teoria crítica da colonialidade resulta do esforço de articular 

as várias produções já existentes ou emergentes, em particular na 

América Latina e no Caribe. 

Entendemos, assim, que a TCC vem emergindo como resultado 

do aumento da circulação de informações sobre a colonialidade, que 

tem ressonância particular na América Latina e no Caribe e se apre-

senta como um laboratório de experiências muito particular no con-

texto de uma recolonialidade planetária. Existe aqui um interesse de 

organizar e articular as diversas orientações e tradições teóricas pós-

coloniais com vistas a descrever e explicar as mutações do pensamento 

crítico no contexto de continuidades e rupturas com os modos moder-

nos de representação da política, da economia, da cultura e da socie-

dade. 

Nesta perspectiva, o dilema maior para a emancipação de uma 

TCC se dá no nível de compartilhamento das ideias pós-coloniais. To-

davia, ainda não é satisfatória a criação de dispositivos de equaliza-

ção e de reconhecimento da produção intelectual não hegemônica no 

nível da relação Sul-Sul e, sobretudo, na relação Sul-Norte. As resis-

tências são grandes não apenas para realizar outro modo mais equâ-

nime de pensar moralmente as sociedades nacionais no centro e na 

periferia, mas, sobretudo, para aceitar o pensamento pós-colonial 

como um recurso fundamental de superação do regime de desigual-

dade no interior do campo acadêmico. 

Uma dificuldade considerável para este esforço de superação da 

desigualdade é que, tradicionalmente, o pensamento do Norte se co-

locou como expressão de uma racionalidade universal, o que Imma-

nuel Wallerstein define como uma retórica de poder denominada de 
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“universalismo europeu”.49 Tal retórica contribuiu historicamente 

para relegar os campos científicos das sociedades periféricas à condi-

ção de produtores de conhecimento não-universais, isto é, regionais. 

Esta representação equivocada da sociologia que nega o valor do plu-

ralismo do geoconhecimento se fortaleceu, como já dissemos, com a he-

gemonia do inglês como idioma mais prestigiado no campo acadê-

mico, o que significou, por conseguinte, a valorização no topo da pi-

râmide do campo acadêmico das revistas e dos livros publicados em 

inglês nos países centrais. 

Nesta direção, entendo que é importante a proposta de Eloísa 

Martín para a superação do modo colonial de produção do conheci-

mento no que toca às publicações científicas. Segundo a autora, exis-

tem três estratégias que disputam o poder da informação entre o que 

ela chama de a corrente principal (internacional) e a periférica (naci-

onal). A primeira, que ela denomina de “estratégia imitativa”, propõe 

como meta central a publicação internacional. “Para isso, absorve os 

problemas, as teorias e as metodologias das academias hegemôni-

cas...”.50 Na linguagem pós-colonial, podemos dizer que esta estraté-

gia imitativa reforça a colonialidade do saber. A segunda estratégia é a 

do “hiperlocalismo”. Aqui, no sentido contrário da anterior, a produ-

ção intelectual centra-se nos níveis regionais e nacionais, revelando, 

frequentemente, uma reação culturalista defensiva que se contenta 

com publicações para uma audiência doméstica. Aqui, podemos falar 

de um reforço da provincialização do saber. A terceira estratégia, a “dia-

lógica”, diz ela, é aquela em que “se reconhece a existência de especi-

ficidades locais em termos de problemas, debates teóricos e estilos de 

escrita”, mas que se valoriza, igualmente, a importância das publica-

ções internacionais para o desenvolvimento das sociologias nacionais 

                                                             

49 WALLERSTEIN, Immanuel (2006) O universalismo europeu. A retórica do poder. São 

Paulo: Boitempo, 2007. 
50 MARTÍN, Eloísa (2018), op. cit., p.77. 
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no programa global mais amplo.51 Aqui, podemos nos referir à desco-

lonização e desprovincianização do saber.52 

Este é o contexto da emergência (in)certa da Teoria Crítica da Colo-

nialidade (TCC) na América Latina e Caribe. Antes de tudo, há uma 

certeza no contexto: a de que a revisão dos paradigmas é urgente, até 

para evitar o desaparecimento da sociologia como disciplina crítica. 

Há, porém, uma outra incerteza: a de que as disputas atuais entre 

narrativas coloniais, ressignificadas pela desigualdade dos dispositi-

vos de reconhecimento científico dados pelo inglês e por aqueles que 

controlam as publicações e o debate internacional, contribuam para 

reproduzir, ainda por um tempo, o supramencionado “regime de de-

sigualdades”. 

Este livro é apenas uma contribuição para o debate relativo à 

emergência da Teoria Crítica da Colonialidade. Inegavelmente, a pro-

dução pós-colonial na América Latina já está bem avançada, preci-

sando apenas que sejam criados novos dispositivos de articulação e 

valorização de um conhecimento de interesse prático no mapeamento 

e explicação da crise e no encaminhamento das vias de sua superação. 

O fato de que a maioria dos países da região fala o espanhol constitui 

um recurso importante para que, ao menos, seja estabelecido um re-

gime de igualdade entre as sociologias nacionais da região, com vis-

                                                             

51 Ibid. 

52 Considero muito esclarecedora a reflexão da antropóloga sul-africana Jean Comaroff 

sobre a contextualidade do trabalho teórico entre o Norte e o Sul: “Assim, enquanto a 
Europa se tornou descentralizada, provinciana, no nosso mundo atual, sob muitos as-

pectos, persiste uma percepção de que o trabalho ‘teórico” de relevância global é feito 
no Norte; que o Sul é fonte de ‘dados’, ‘matéria-prima’, ideias locais. Ao mesmo tempo, 

os que somos privilegiados para poder circular entre o Norte e o Sul com regularidade 
logo aprendemos que muito do que está sendo debatido em universidades e fóruns 
públicos intelectuais do Sul é mais dinâmico, de ponta, inovador do que o que está 

acontecendo nos contextos equivalentes do ‘velho mundo’”: COMAROFF, Jean (2011) 
Teorias do sul. Entrevista com Jean Comaroff. MANA 17(2): 467-480. 
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tas ao sucesso de uma geopolítica do conhecimento continental que ins-

pire os novos desafios paradigmáticos necessários para se repensar 

nossas sociedades. 

Plano do livro 

O presente livro está organizado em três partes. A primeira, in-

titulada Epistemologias pós-coloniais, busca situar os fundamentos 

de emergência na América Latina dos elementos de uma Teoria Crítica 

da Colonialidade (TCC). Ela emerge, nesta segunda década do século 

XX, a partir de novas e antigas contribuições teóricas, que surgem 

como novidades epistemológicas ou ressignificam contribuições an-

teriores acerca de temas como imperialismo, dependência e democra-

cia. Essa atual reorganização do campo intelectual, que ocorre na 

América Latina e no Caribe em diálogo com outros campos culturais 

no Sul e no Norte, não corresponde a mero exercício de aperfeiçoa-

mento lógico. Como já dissemos, ela responde à necessidade de atu-

alizar a crítica teórica num contexto de mundialização em que pros-

peram e se tornam publicamente visíveis variados campos de conhe-

cimento nacionais, internacionais e transnacionais, em um momento 

em que assistimos a um programa neoliberal de recolonização plane-

tária. 

A segunda parte do livro, intitulada Poder e saber nas socieda-

des periféricas, objetiva demonstrar a natureza oligárquica do poder 

na América Latina e no Caribe, mostrando como a simbiose entre in-

teresses e bens públicos e privados revela um modo ao mesmo tempo 

moderno e tradicional de organização do poder. Esta forma peculiar 

de construção da dominação não se refere apenas ao modelo dos con-

flitos políticos gerados pelas contradições entre capital e trabalho, 

como foi próprio das sociedades mais industrializadas, pois reflete, 

também, a complexidade da composição populacional e das esferas 

públicas destas sociedades periféricas, entre interesses diversos de 

classes e, também, de grupos étnicos, religiosos e culturais. A radio-
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grafia do poder pós-colonial permite que se entenda melhor a natu-

reza biopolítica dos modelos de desenvolvimento, vistos como uto-

pias redentoras do “subdesenvolvimento”. Ele permite, além do 

mais, que sejam entendidos os desafios sociológicos apresentados 

atualmente, com vistas a se repensar os rumos e os sentidos do pós-

desenvolvimento, da democracia e das questões sociais e étnicas 

neste subsistema da sociedade mundial denominado de América La-

tina. 

A terceira parte, intitulada Utopias democráticas, volta-se para 

a discussão das duas grandes heterotopias que se apresentam neste 

século XXI. Uma delas, a heterotopia convivialista, emerge ainda como 

projeto intelectual nos campos europeus e como resposta ao declínio 

da modernidade capitalista, com a necessidade de abrir um entendi-

mento mais complexo, transdisciplinar e ecológico da sociedade pós-

industrial. A outra, a utopia dos povos do altiplano boliviano é uma hete-

rotopia que se materializa guiando agenciamentos práticos da polí-

tica. Esses dois casos são relevantes para que a teoria crítica observe, 

contemple e entenda as respostas que as sociedades centrais e perifé-

ricas estão oferecendo como solução da crise da modernidade capita-

lista no centro e na periferia do sistema mundial. A constatação do 

caráter ilusório de um progresso histórico e econômico linear e irre-

versível, que marcou a ideologia do capitalismo ao nível mundial, en-

contra limites na degradação econômica, social e ambiental, impondo 

a necessária busca de saídas. As ameaças ambientais, o crescimento 

da pobreza e da exclusão, os ataques à democracia, as ondas de refu-

giados, o aumento da violência e do flagelo social são sintomas que 

provam que o tempo do otimismo científico, que já incomodava 

muito a Nietzsche ainda no século XIX53, parece ter se curvado a uma 

era de incertezas que, para alguns, significa o que é viver na era do 

Antropoceno; ou seja, em uma era em que o humano deixa de ser 

                                                             

53 NIETZSCHE, Friedrich (1872) O Nascimento da Tragédia: ou Helenismo e Pessimismo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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mera testemunha das transformações geohistóricas e passa a ser 

agente ecossocial ativo que interfere diretamente na reprodução do 

planeta e das espécies vivas.54 Face a essas ameaças catastróficas que 

revelam o fim da modernidade, surgem no centro e na periferia do 

sistema-mundo reações intelectuais voltadas para desenhar heteroto-

pias (sonhos possíveis) e para materializar utopias (sonhos realizá-

veis). 

A primeira parte, Epistemologias pós-coloniais, está estrutu-

rada em três capítulos. No primeiro capítulo, “Capitalismo Colonial e 

Crítica Teórica: intersecções entre o Sul-Global e o Norte-Global”, aprofun-

damos o debate que já havíamos iniciado em outro livro55, que se re-

fere à importância de que se compreenda que a crítica pós-colonial 

não representa um programa de trabalho próprio dos campos inte-

lectuais do Sul. Tal crítica ocorre concomitantemente no Sul e no 

Norte, respondendo aos desafios de uma crítica teórica mais ampla 

que conecta diferentes campos de conhecimento. Ou seja, embora as 

experiências do Sul tenham trazido elementos muito importantes 

para entender o pluriversalismo teórico e prático, o desenvolvimento 

da crítica na periferia se faz em estreita articulação com os avanços 

da crítica filosófica, social e humana no Norte. Portanto, o trabalho de 

revisão das teses da colonialidade com vistas a estruturar a Teoria Crí-

tica da Colonialidade (TCC) a partir da América Latina e do Caribe con-

vida que seja aprofundada a observação do caráter complexo das in-

tersecções entre intelectuais no Norte e no Sul. Trata-se de analisar a 

aproximação dialógica entre autores para o desenvolvimento tanto 

do pensamento social em geral, como das teorias pós-coloniais em 

                                                             

54 DANOWSKI, Déborah; E VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. (2014) Há mundo por 

vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Desterro. 
55 MARTINS, Paulo Henrique (2015a) A descolonialidade da América Latina: a heterotopia 

de uma comunidade de destino solidária. São Paulo: Annablume (Publicado antes como: 

(2012) La decolonialidad de América Latina y la heterotopía de una comunidad de destino soli-
daria. Argentina: CICCUS/ Estudios Sociológicos Editora). 
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particular, tendo o objetivo de produzir projetos abertos e interdisci-

plinares, explorando novas temáticas e revisando antigos dogmas. A 

novidade desse tipo de problematização está em compreender que a 

colonialidade não pode ser reduzida a um efeito funcional da expan-

são do capitalismo, o que esvazia a dimensão política da questão. En-

tender o capitalismo na sua relação com o processo de colonização, o 

capitalismo colonial, é importante para que a crítica seja avançada. 

No segundo capítulo, “Teoria Crítica da Colonialidade e Colonia-

lismo Interno”, pretende-se aprofundar os elementos epistemológicos 

e epistêmicos da teoria crítica nos movimentos dialógicos Sul versus 

Sul e Sul versus Norte, a partir do modo como o pensamento social e 

histórico latino-americano e caribenho se desenvolveu como plurali-

dade epistemológica. Consideramos que a Teoria do Colonialismo In-

terno (TCI), que teve grande repercussão desde os anos 1950 com os 

processos de independência nacional e com as reações étnicas nas 

fronteiras internas e externas da sociedade capitalista, conheceu par-

ticular impacto na América Latina e no Caribe. Esse impacto se deve 

à importância do cruzamento de fatores de classe, de etnicidade, de 

nacionalidade e de ecologia na organização das lutas anticoloniais. 

No caso da América Latina, as lutas étnicas conduzidas pelos povos 

tradicionais tiveram grande peso na organização da TCI. Mas, recen-

temente, sob o peso das estratégias neoliberais de recolonização da 

região, o debate sobre colonialismo interno tem revelado interesse 

muito maior quando se amplia o entendimento do étnico como inter-

étnico, permitindo que sejam entendidas as características mais com-

plexas do poder na região. Ao enfatizar a discussão sobre coloniali-

dade a partir das experiências de lutas e de resistências, o Colonia-

lismo Interno ajuda no entendimento do padrão de reprodução do 

capitalismo colonial e da colonialidade do poder. Esse debate pode 

ser a conexão necessária para unir as diversas abordagens existentes 

sobre o pós-colonial, inclusive aquelas do imperialismo, da depen-

dência, da democracia e da decolonialidade. 
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O terceiro capítulo, “Narrativas da crise: entre a recolonialidade   ne-

oliberal e as diversas versões em disputa”, busca explorar as narrativas da 

crise a fim de demonstrar que a desconstrução e a reconstrução de 

narrativas revela os processos atuais de desinstitucionalização da so-

ciedade e da política na América Latina e no Caribe dentro do con-

texto das metamorfoses do capitalismo colonial: de um lado, a reco-

lonialidade promovida pelo neoliberalismo e, de outro, a reação anti-

colonial pela busca de uma reinstitucionalização através de outras re-

ferências utópicas. A crise revela um processo de deslocamentos de 

narrativas sobre a modernização periférica, levando a Teoria Crítica da 

Colonialidade (TCC) emergente a agrupar a crítica pós-colonial nas 

suas diversas vertentes disponíveis, com o fim de vislumbrar as me-

tamorfoses da colonialidade. A complexidade do tema “crise” revela 

diversas leituras possíveis dos processos de crise, que disputam he-

gemonias e são fundamentais para orientar as lutas sociais e as refor-

mas políticas. 

A segunda parte, Poder e saber nas sociedades periféricas, está 

organizada em dois capítulos. No quarto capítulo, denominado “Crí-

tica sociológica do poder oligárquico”, buscamos explorar o entendi-

mento das oligarquias regionais como um modo particular de orga-

nização do poder político e econômico, no qual os interesses de classe 

se imbricam com interesses étnicos herdados do modo de organiza-

ção da colonização ibérica. Esta radiografia do poder colonial e pós-colo-

nial é fundamental para entender o sentido da democracia oligár-

quica e os limites da participação democrática. No estudo das oligar-

quias, a dimensão econômica não se apresenta como um elemento 

motor prioritário na organização da dominação, porque ela está im-

bricada necessariamente com representações étnicas e relacionada 

com compromissos familiares, de amizades e de favores. No caso em 

questão, o poder funciona através de mediações culturais e históricas 

que contribuem para organizar a hegemonia, ao mesmo tempo em 

que produz narrativas míticas e promove processos sociais, culturais 

e políticos de fragmentação. Essa discussão é importante para pensar 

as possibilidades de resistência das instituições democráticas e dos 
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movimentos sociais, no contexto recente de mudanças em que os pac-

tos do poder oligárquico vem se transnacionalizando. 

No quinto capítulo, “Impasses do desenvolvimento, saberes socioló-

gicos e incertezas das sociedades periféricas”, procuro explorar um tema 

que venho estudando há muito tempo, o da crise do modelo de desen-

volvimento que moldou a organização da sociedade nacional, ten-

tando explorar as perspectivas incertas que se abrem para o presente. 

A genética do capitalismo colonial impõe regras de natureza não eco-

nômicas que desfazem as conjecturas utilitaristas abstratas dos eco-

nomistas que valorizam o entendimento reduzido da sociedade pela 

ótica mercantil. Existem, na verdade, texturas culturais e exigências 

históricas variadas que definem as possibilidades de definição das re-

lações entre economia, sociedade, política e meio ambiente na orga-

nização do capitalismo global nos planos regionais e nacionais e que 

extrapolam as leituras economicistas reducionistas. Assim, a crise do 

Estado como agente central da modernização periférica abre as possi-

bilidades para as grandes empresas internacionais ampliarem suas 

estratégias de manipulação do sistema político e administrativo, re-

forçando o processo de recolonização planetária. Mas a crise contri-

bui também para liberar novos modos de invenção da política (e do 

político) que apontam, em última instância, para a reorganização das 

práticas democráticas. Certamente, as mudanças em curso interferem 

diretamente nas possibilidades de revisão do campo sociológico, con-

tribuindo para sua autonomização relativa no interior da sociologia 

mundial. 

A terceira parte, Utopias democráticas, está dividida em dois ca-

pítulos que exploram a busca de novos horizontes civilizacionais 

neste contexto de declínio da modernidade capitalista e de abertura 

para novos giros epistêmicos, no Norte e no Sul. O sexto capítulo, 

“Pensando a heterotopia convivialista: território, amor e bem comum”, ex-

plora a busca de heterotopias (horizontes ainda sendo desenhados) 

por parte da crítica teórica no Norte através do reconhecimento da 

exaustão dos modelos disciplinares usados até agora, que tentavam 
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explicar o desenvolvimento do capitalismo fundando-se, em larga 

medida, na perspectiva do racionalismo universalista europeu. Na 

verdade, este tipo de racionalismo é um produto histórico e cultural 

específico que justificou o desenvolvimento do capitalismo colonial, 

como já foi largamente demonstrado pelos estudos pós-modernos, 

pós-estruturalistas e pós-coloniais. Agora, amplia-se o entendimento 

por parte de autores do Norte sobre a importância de se adotar uma 

leitura pluri-universal da realidade que facilite ressignificar a relação 

entre o humano e a vida.  

Neste capítulo, vamos explorar a emergência do movimento 

convivialista que surge, inicialmente, na França, mas que se estende 

por vários outros países, inclusive da América Latina. O Manifesto 

Convivialista, que funda doutrinariamente tal movimento, conta com 

a adesão de dezenas intelectuais de diversos continentes e se inspira, 

em última instância, nas críticas que Ivan Illich desenvolveu contra a 

expansão ilimitada do capitalismo industrial desde os anos 70. Para 

ele, o crescimento ilimitado geraria sua própria destruição e a única 

saída seria aquela de uma sociedade convivencial. Neste capítulo, me 

debruço na análise das possibilidades do Manifesto como recurso ca-

talizador de uma práxis teórica ampliada que vem sendo acolhida fa-

voravelmente em diversos países. No meu entender, ele constitui 

uma ponte interessante para a renovação do diálogo da teoria social 

e da teoria crítica entre o Norte-Global e o Sul-Global. Em particular, 

com o intuito de visualizar a emergência de uma Teoria Crítica da Co-

lonialidade (TCC), acentuo os pontos de convergência entre, de um 

lado, as críticas antiutilitaristas que visam a desconstrução da mer-

cantilização do mundo e, de outro, as críticas pós-coloniais que desa-

fiam os fundamentos do capitalismo colonial. 

Enfim, o oitavo capítulo, denominado “Bien Vivir e democracia 

pós-colonial: a experiência da Bolívia”, busca explorar, em diálogo com 

o capítulo anterior, o tema dos novos horizontes utópicos e democrá-

ticos (heterotopias já desenhadas) a partir da experiência inédita das 
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transformações políticas e culturais ocorridas na Bolívia desde a se-

gunda metade do século XX, permitindo-se elaborar o programa eco-

lógico e histórico do Bien Vivir. Minha hipótese é que o debate sobre 

esta utopia que vem se realizando na prática política daquele país 

consiste numa elaboração intelectual consistente da memória histó-

rica e ecológica dos povos originários da região, os Aymará e os 

Quechuas. O caso boliviano nos parece emblemático para se refletir 

sobre um tipo de reação peculiar ao processo de fragmentação do Es-

tado nacional unitário herdado da expansão do capitalismo colonial. 

Embora tenha suas particularidades históricas e culturais, o caso bo-

liviano é muito útil para pensar soluções locais dentro da sociedade 

global, sobretudo por constituir uma experiência inédita de democra-

cia pós-colonial. Ele merece ser estudado para que os movimentos so-

ciais e comunitários democráticos reflitam sobre os desafios de pen-

sar “formas primordiais específicas”, como o sugeriu o sociólogo bo-

liviano René Zavaleta, que servem como base para estratégias contra-

hegemônicas.56 

Enfim, sendo o resultado de anos de reflexão sobre a questão da 

colonialidade e das lutas anticoloniais e democráticas, pensadas a 

partir de um contexto forte de recolonialidade neoliberal, econômica 

e cultural, da América Latina, do Caribe e, em particular, do Brasil, 

esperamos que o presente livro sirva de estímulo para um compro-

misso diante da emergência e sistematização de uma Teoria Crítica da 

Colonialidade (TCC). 

                                                             

56 ZAVALETA, René. (1982) Problemas de la determinación dependiente y la forma 

primordial. In. América Latina: desarrollo y perspectivas democráticas. San José de Costa 
Rica: FLACSO, p. 55-83. 
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