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                                                                                          Matheus Hein Souza et.al 
Uma Semana Acadêmica que versa sobre a temática da Filosofia Latino-

Americana? Parafraseamos Alejandro Korn, em “Filosofia Argentina”, ao imaginar o 

sorriso surpreso do leitor e da leitora que por muito pode ter acreditado não se fazer 

filosofia nesta América.1 Temos um comunicado: a filosofia americana (ainda para a 

surpresa de muitos) é tópico de pesquisa desde Juan Bautista Alberdi – conhecido 

como primeiro filósofo americano e do século XIX – e assim permanece até hoje. Há 

livros sobre a nossa filosofia, ainda que escondidos, enchendo as nossas bibliotecas. 

Em todo o continente são ministrados cursos e realizados colóquios e congressos 

sobre o pensamento latino-americano. Neste 2020, ano marcado pela pandemia, foi 

este o tema que norteou a Semana Acadêmica da Graduação em Filosofia, realizada 

de 9 a 13 de novembro, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, por 

videoconferência  

Imaginamos que juntamente ao sorriso venha a dúvida: fazer filosofia 

americana é abdicar da filosofia grega, europeia, alemã, italiana, estadunidense? 

Claro que não! – respondemos. É preciso estudar as filosofias europeias, mas não 

de qualquer maneira. Devemos seguir a advertência de Alberdi em seu curso Ideas 

para un curso de filosofía contemporánea 2 , acerca do que nós (americanos) 

precisamos fazer com estes estudos, que muitas vezes são estéreis, para que nos 

tragam alguma vantagem positiva. Sugeria ele que estudássemos a filosofia 

aplicada a objetos de interesse mais imediato. Sugestão que ainda faz muito sentido, 

pois o campo filosófico da América Latina apresenta a busca por soluções criativas 

aos nossos problemas. José Gaos em Pensamiento en lengua española afirma que 

“americana será a filosofia que os americanos, isto é, os homens em meio à 

circunstância americana, enraizados nela, façam sobre a sua circunstância, façam 

sobre América” 3 . Fazer uma filosofia própria significa atender as suas 

                                                     
1 KORN, Alejandro. El pensamiento argentino. Buenos Aires: Ediciones Solar, 1983.  
2  ALBERDI, Juan Bautista. Ideas para un curso de filosofía contemporánea. Montevideo, 1842. 
Disponível em: http://www.hacer.org/pdf/Ideas.pdf.  
3 GAOS, José. Pensamiento en lengua española. México: Stylo, 1945, p. 368. 
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circunstâncias, ou seja, segundo Gaos a circunstância é o México em particular e a 

América Latina em geral. Para Miró Quesada4 a filosofia da América Latina consiste 

em interpretar essa realidade, desvendando o que significa ser latino-americano, de 

modo que o filosofar permanece embutido no próprio cerne da nossa realidade.  

Seguindo essa tradição, a Semana Acadêmica foi realizada pelo Curso de 

Filosofia da Escola de Humanidades da PUCRS, em busca das raízes e das reflexões 

contemporâneas sobre a filosofia latino-americana. O evento foi concebido e 

organizado através da comissão formada pelos alunos Assis Heinzenreder Hendler, 

Pâmela Ferreira da Silva, Diowattson Almeida Dourado e Larissa Lunkes de Souza. A 

organização do evento e do presente volume contou com a parceria do Programa de 

Pós-graduação em Filosofia da PUCRS, através do prof. Fabio Caprio Leite de Castro 

e da doutoranda Valentinne da Silva Serpa.  

O evento não teria sido possível sem o apoio constante do Decano da Escola 

de Humanidades, prof. Draiton Gonzaga de Souza, do Coordenador do Curso de 

Filosofia, prof. Luciano Marques de Jesus, e do Coordenador do Curso de 

Especialização em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, 

prof. Leonardo Agostini, a quem dirigimos nosso afetuoso agradecimento. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 

 

Fabio Caprio Leite de Castro. 

Valentinne Serpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
4 QUESADA, Francisco Miró. Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1969, p. 104. 



 

1. PERSPECTIVAS DA FILOSOFIA LATINO-AMERICANA: 

UMA QUESTÃO SEMPRE ABERTA 
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Castor M.M. Bartolomé Ruiz1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prolegômenos de um questionamento histórico 

 

O mero fato de existir a pergunta se há uma filosofia latino-americana revela 

que há um outro questionamento implícito, qual seja a dificuldade ou negação de que 

possa existir uma filosofia latino-americana. Esta negação apoia-se, entre outros, 

em dois grandes argumentos. O primeiro argumento diz que não há possibilidade de 

regionalizar a filosofia, pois o objeto da filosofia é sempre universal e quaisquer 

forma ou denominação regionalizada significa um atentado contra o escopo do 

próprio fazer filosófico, pois a filosofia é por definição universal. Falar em filosofia 

latino-americana seria uma espécie de contradição performativa, uma petitio 

principii, que nega o essencial da filosofia – seu universalismo – o invocar uma 

determinada filosofia regional, neste caso latino-americana. 

Um segundo questionamento que nega a possibilidade de uma filosofia latino-

americana apoia-se no argumento de que aquilo que sob a denominação de filosofia 

latino-americana se está produzindo seria uma espécie de sociologia superficial ou 

                                                     
1 Doutor em Filosofia pela Universidade de Deusto (Espanha). Professor Titular do Programa de Pós-
Graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. Contato: 
castor@unisinos.br. 
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descritiva da realidade latino-americana. Falar em filosofia latino-americana, 

segundo este questionamento, significa reduzir a filosofia a uma mera sociologia 

descritiva de fatos e eventos ocorridos no continente latino-americano. Segundo 

este questionamento, a filosofia latino-americana cairia numa espécie de bairrismo 

temático que reduz a filosofia ao estudo de problemas sociais latino-americanos. 

Para responder aos questionamentos anteriores, pode-se argumentar que se 

levássemos a sério, até as últimas consequências, os princípios teóricos desses 

questionamentos, haveríamos de concluir que também não se pode falar com 

pertinência de uma filosofia alemã, francesa ou anglo-saxã. Por outro lado, parece 

consagrada e aceita a opinião de que existe uma filosofia alemã, francesa ou anglo-

saxã. Sendo assim, podemos nos aproximar um pouco mais desta questão 

perguntando-nos o que seria uma filosofia alemã, por exemplo? Olhando o conjunto 

dos pensadores mais conhecidos da filosofia alemã como Leibniz, Kant, Hegel, 

Schopenhauer, Nietzsche, Marx, Husserl, Heidegger, Adorno, Benjamin, Arendt, 

Gadamer, Habermas, entre outros, cabe questionar o que têm em comum para que 

se possa afirmar que todos eles produziram uma filosofia alemã? Levando em conta 

a pluralidade temática destes autores, não podemos dizer que a filosofia alemã se 

identifique com uma linha única de pensamento ou uma metodologia filosófica, já 

que os autores citados mantêm perspectivas de pensamento muito diferentes e até 

contrárias entre si.  

Mantendo ainda o exemplo da filosofia alemã, poder-se-ia dizer que há três 

critérios sob os quais a pluralidade destes pensadores se reconhece como filosofia 

alemã. Primeiro, pode-se dizer que todos eles têm em comum terem produzido 

filosofia na Alemanha, o que tornaria sua produção filosófica alemã. Nesse caso, 

seria possível identificar uma filosofia alemã em razão de ter sido produzida nesse 

território2.  

                                                     
2 Segundo Ferrater Mora o adjetivo geográfico, nacional ou plurinacional depois de " filosofia " pode 
significar duas coisas. Uma é que se trata da filosofia produzida em tal âmbito geográfico, em tal 
nação ou grupo de nações. Outra é que, além de se produzida em um âmbito geográfico, em uma 
nação ou grupo de nações, a filosofia de que se fala tem certas características que a distingue da 
produzida em outros lugares ou por outras comunidades. (Mora, 1984, p. 1186). 
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 Um segundo critério para pensar a possível identificação de uma filosofia 

alemã levaria em conta uma outra divisão de filosofia a partir da diferença 

metodológica no modo de fazer filosofia. Este segundo critério é muito utilizado, por 

exemplo, para diferenciar entre filosofia continental e analítica. Com base neste 

segundo aspecto, até hoje se promovem longos debates e escritos sobre as 

diferenças entre a filosofia continental e a analítica. A primeira seria mais franco-

alemã e a segunda mais anglo-saxã. Em qualquer caso, a partir desta diferença 

metodológica se têm diferenciado e identificado filosofias regionais. Este critério 

parece aceito e consagrado no conjunto do pensamento filosófico contemporâneo. 

Um terceiro critério para poder estabelecer uma espécie de identidade 

regionalizada de uma filosofia seria a diferenciação específica dessa filosofia em 

virtude de influências temáticas regionais e dos aspectos culturais ou metodológicos 

de grande calado que qualificam e diferenciam o tipo de filosofia produzida. Assim 

se fala de filosofia árabe ou filosofia oriental como aquela que não somente se 

produz nos países árabes ou no oriente, mas que incorpora a influência cultural 

dessas áreas como o islamismo ou culturas orientais para um modo de fazer uma 

filosofia, o que a torna diferenciada dos outros tipos de filosofia produzida. 

Levando em conta os três critérios anteriormente elencados, a partir do 

primeiro critério geográfico, poderíamos ainda interrogar se a filosofia latino-

americana é idêntica ou é diferente de fazer filosofia na América Latina (Dussel, 

1977). Se respondemos afirmativamente, toda filosofia produzida na América Latina 

seria filosofia latino-americana (Guldberg, 1983). Sem podermos alongar-nos em 

argumentos, por falta de espaço, podemos dizer que dada a pluralidade de temas, 

metodologias e referenciais teóricos, há um certo consenso de que fazer filosofia na 

América Latina não torna ipso facto a filosofia latino-americana. Embora seja um 

aspecto importante, não é a mera localização geográfica comum que poderia 

caracterizar a singularidade ou especificidade de um tipo de filosofia como a latino-

americana (Dussel, 1979). 

 Contudo, entendemos que resulta mais fecundo pensar a possibilidade de 

uma filosofia latino-americana a partir do terceiro critério anteriormente exposto, ou 

seja, o de fazer filosofia a partir das influências temáticas regionais, culturais ou 

metodológicas de grande calado que qualificam o tipo de filosofia produzida. 
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Levando em conta este critério, ainda caberia perguntar o que há de específico na 

influência cultural e metodológica da produção filosófica latino-americana para que 

possamos pensar em uma filosofia latino-americana? (Zea, 1988). 

Esta última questão tem várias possibilidades de resposta. Uma resposta 

mais tradicional identifica a filosofia latino-americana com o momento ou 

circunstância histórica em que se faz a pergunta sobre a possibilidade da existência 

da filosofia latino-americana. Nesta hipótese, o momento histórico em que foi 

colocada a questão da existência de uma filosofia latino-americana deveria ser 

identificado como a origem da produção de uma filosofia especificamente latino-

americana. Segundo este argumento, a problemática latino-americana como tal só 

aparece explicitamente na filosofia no momento histórico em que surgiu o 

questionamento. Nesta perspectiva, a filosofia latino-americana existiria a partir do 

momento que se problematiza a si mesma como tal, e começa a querer ser e existir 

como latino-americana. 

Levando em conta este critério cronológico, haveríamos de nos reportar ao 

pensador argentino Juan Bautista Alberdi, que foi o primeiro pensador latino-

americano que colocou explicitamente a questão da existência de uma filosofia 

latino-americana. Tal questionamento está datado em sua já famosa aula inaugural 

de 18423. Segundo Juan Bautista Alberdi até esse momento não existia uma filosofia 

latino-americana, mas era urgente criá-la a partir da adequação dos pensadores 

europeus à realidade do continente. "Ela haverá de aplicar-se a resolver nossos 

problemas e a promover nossa civilização. Será uma filosofia nacional apesar da sua 

origem no estrangeiro, porque a filosofia não se nacionaliza por seus objetos ou seus 

métodos, mas por suas aplicações especiais às necessidades próprias de cada país 

e cada momento.” (Bondy, 1988, p. 35). 

 De nossa parte, propomos pensar a possibilidade de uma filosofia latino-

americana, não só a partir do surgimento da pergunta, como fez Juan Bautista 

Alberdi, mas a partir do momento em que a filosofia teve que se confrontar com a 

realidade deste continente e se sentiu interpelada a pensar, com toda a tradição 

                                                     
3 “'Ideias para presidir à confecção do curso de filosofia contemporânea, assim como em alguns 
artigos polêmicos da época de seu exílio em Montevideo, ele se pregunta se há filosofia americana, 
como ela deve ser e que missão deve cumprir.’” (Bondy, 1988, p. 33). 
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filosófica, as novas questões que emergiam da complexa e plural realidade latino-

americana (Zea, 1975). Propomos pensar a possibilidade de uma filosofia latino-

americana a partir da pluralidade do fazer filosófico que, de várias formas, foi 

influenciada pela realidade cultural deste continente (Guldberg, 1983). Não só uma 

filosofia feita em latino-americana, mas uma filosofia que pelas influências culturais 

e socioambientais características deste continente tão plural tem produzido um 

pensamento filosófico diferenciado em vários aspectos (Kusch, 1973). É importante 

destacar que o propósito de pensar uma filosofia latino-americana haverá de 

provocar um diálogo das novas problemáticas emergentes da realidade específica, 

neste caso a América Latina, com as diversas tradições filosóficas universais que lhe 

antecederam ou lhe são coetâneas (Roig, 1973).  

Estas características indicam que é possível pensar uma filosofia latino-

americana antes mesmo de se fazer a pergunta sobre se existe a filosofia latino-

americana. Não é a pergunta que produz a filosofia latino-americana, mas a prática 

de construir um pensamento filosófico a partir das interpelações específicas 

oriundas deste continente (Dussel, 1973). A possibilidade de um fazer filosófico 

diferenciado, influenciado e até impregnado pela problemática e a cultura deste 

continente, traz consigo a necessidade da pluralidade filosófica (Roig, 1977). Nesse 

caso, mais que uma filosofia latino-americana, poderíamos enunciar em plural a 

existência de filosofias latino-americanas (Guadarrama, 1993). 

 

Primeiras questões de América Latina para a filosofia 

 

O primeiro exemplo histórico de um fazer filosófico influenciado pela realidade 

latino-americana foram as múltiplas obras produzidas durante o século XVI pelos 

pensadores da Universidade de Salamanca durante as denominadas controvérsias 

de Valladolid sobre a legitimidade ou não da conquista de Espanha e dos europeus 

deste continente. Propomos retomar alguns dos personagens e argumentos deste 

debate como elemento representativo do que podemos denominar de filosofia latino-

americana. 

Inicialmente é necessário fazer uma breve exposição histórica dos 

acontecimentos que levaram à filosofia a se confrontar com uma nova problemática, 
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influenciando o próprio modo de fazer filosofia do século XVI, em vários renomados 

pensadores da universidade de Salamanca.  

 Do convento salmantino de São Estevão, Espanha, partiram para a ilha da 

Espanhola (hoje Santo Domingos) um grupo de freis dominicanos, entre eles, Pedro 

de Córdoba e Antônio de Montesinos. Chegaram à Espanhola em 1510, quando ainda 

ali se encontrava o almirante Cristóvão Colombo. Já nos primeiros meses surgiram 

grandes e graves divergências entre o grupo de freis dominicanos e os colonizadores 

devido à maneira como estes tratavam os índios. Essas desavenças fizeram com que 

o frei Pedro de Córdoba deixasse a Espanhola e voltasse para as ilhas Canárias por 

não compactuar com a violência cometida contra os indígenas. Por sua vez, em 

nome da comunidade de freis dominicanos, Antônio Montesinos organizou uma 

denúncia pública dos abusos e atrocidades cometidas contra os indígenas. Isso 

aconteceu através dos seus famosos sermões de advento contra os encomenderos, 

nos quais criticava a violência cometida contra os indígenas invocando do direito 

dos indígenas à liberdade, à dignidade e ao respeito de suas vidas e bens. Tem-se 

constância de que no último domingo de novembro de 1511, na primeira igreja de 

palha erguida na ilha e em toda América, Antônio de Montesinos dava início com seu 

sermão a uma polêmica que se estenderá por mais de um século. 

Antônio de Montesinos voltou para a península, e com seu colega Pedro de 

Córdoba foram informar devidamente a seus superiores e à corte dos 

acontecimentos que estavam acontecendo neste novo continente. Seu testemunho 

sobre as violências contra os índios provocaram um debate tão intenso que o rei 

Fernando o Católico se obrigou a convocar as cortes do reino nas chamadas Juntas 

de Burgos, de 1512 para dirimir, numa espécie de audiência pública do parlamento 

da época. Lá se deram os primeiros debates públicos sobre a dignidade dos índios e 

o direito de conquista. Nestes debates, enfrentaram-se dois discursos sobre os 

indígenas e seu poder (potestas): um legitimando a conquista e o outro 

deslegitimando-a. 

Nestas chamadas Juntas de Burgos o novo discurso filosófico humanista 

emancipatório ainda era muito frágil por incipiente e suas verdades estavam pouco 

fundamentadas. Contudo, o testemunho dos freis sobre as violências cometidas 

pelos conquistadores contra os indígenas e a crueldade dos métodos utilizados 
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abalaram os argumentos sobre o direito absoluto de conquista. Foi nesse debate que 

se colocaram os germes filosóficos conceituais que instigaram o professor e 

catedrático de filosofia moral da universidade de Salamanca, Francisco de Vitória, a 

voltar seus escritos para esta nova realidade.  

Francisco de Vitória (1483-1546), nascido em Burgos, Espanha, faleceu antes 

dos debates das Juntas de Valladolid, porém seus escritos filosóficos sobre o direito 

dos indígenas foram amplamente utilizados nos debates posteriores a favor dos 

indígenas. Vitoria proferiu, na universidade de Salamanca, uma série de conferências 

magistrais, chamadas de relecciones, tendo como temática central os problemas da 

conquista das novas terras, os direitos dos indígenas, questionando o suposto direito 

universal do Papa e do imperador a dominar outras terras. Ele construiu um discurso 

filosófico humanista, bastante sólido para a época, no qual merece destaque o 

chamado Direito das Gentes. Seu discurso filosófico segue os marcos teóricos da 

neoescolástica, porém cria uma nova concepção filosófica do direito que tem como 

princípio o respeito da autonomia dos povos, negando a validade do direito de 

conquista romano e o direito medieval da potestas imperial ou papal sobre todo o 

orbe. Suas obras principais De Justitia, e De Indis (1539) et iure belli representam as 

primeiras formulações teóricas do direito internacional sob o princípio do respeito do 

outro e do intercâmbio benéfico para ambas as partes. Por este motivo Vitoria é 

considerado o fundador do direito internacional e o primeiro teórico anti-colonialista. 

 

Tornando, pois, ao nosso tema, diremos que nem o assunto dos índios é 

tão evidentemente injusto que não possamos discutir sua legitimidade, 

nem tão notoriamente justo que não possamos duvidar de sua injustiça, 

havendo nele aspectos que permitem sustentar uma e outra tese. (Vitória, 

1975, p. 37). 

 

Outro sujeito relevante destes conflitos foi Bartolomé de las Casas. Ele nasceu 

em Sevilha, em 1474. Em abril de 1502 embarcou para América, à ilha da Espanhola. 

Por tanto, ele é uma testemunha privilegiada dos primeiros anos da colonização, 

sendo inclusive amigo de Cristóvão Colombo. Num primeiro momento ele também 

se beneficiou da conquista, tornando-se encomendero. Recebeu sua primeira 
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encomenda de índios na localidade de Concepción de la Vieja. Ele era um dos 

encomenderos que estava sentado no banco da igreja quando Montesinos pregou 

seus sermões denunciando a violência contra os índios. Dois anos mais tarde, 

Bartolomé de las Casas participou da conquista de Cuba por Diego Velázquez e 

Pánfilo Narváez. Depois desta conquista, Las Casas ainda recebeu mais uma 

encomenda de índios, em Jaguá, Cuba.  

Foi em 1514 que Bartolomé de las Casas fez uma opção drástica: renunciou a 

todas as suas encomendas, libertou os índios e decidiu dedicar sua vida à defesa 

dos povos indígenas. Ingressou no convento dos dominicanos de São Estevão, de 

Salamanca (o mesmo de Montesinos). De lá retornou anos depois para América 

onde, para tentar frear o método de conquista violenta, fez uma nova experiência de 

colonização no atual território da Venezuela, em 1520. Seu projeto era formar 

colônias de pequenos agricultores que vivessem do seu trabalho e fossem 

autossustentáveis.  Longe do conceito de conquista, Bartolomé de Las Casas, 

propunha respeitar os territórios ocupados pelos indígenas e poupá-los de qualquer 

trabalho forçado. Essa experiência fracassou por falta de apoio da corona Espanhola 

que abandonou os agricultores à sua sorte. Depois Bartolomé de Las Casas foi para 

a América Central onde se envolveu ao longo de vários anos em inúmeros conflitos 

pela defesa dos povos indígenas. Bartolomé de las Casas foi nomeado o primeiro 

bispo de Chiapas (onde atualmente se localiza o movimento zapatista). Lá fundou 

várias comunidades de freis dominicanos que se enfrentaram publicamente com os 

colonizadores e seus métodos de dominação dos índios. Ao perceber que todos os 

esforços para se opor aos colonizadores eram infrutíferos na colônia, decidiu 

renunciar a seu episcopado e retornar à península como mero frei para junto da corte 

denunciar as crueldades que estavam acontecendo e dar prosseguimento a sua luta 

contra a colonização e conquista da América (LAS CASAS, 1985).  

 

Os índios não devem ser dados aos espanhóis nem em encomenda, nem em 

feudo, nem em vassalagem, nem de qualquer maneira, se Sua Majestade quer 

(como deseja) libertá-los da tirania e das perdas que sofrem, como que os 

libertasse da garganta do dragão e a fim de que não sejam inteiramente 

consumidos e mortos e a fim de que todo esse mundo não fique deserto e vazio 
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de seus naturais habitantes, dos quais o vimos tão povoado e tão cheio4. (Las 

Casas, 1985, pp. 124-125) 

 

Foi nesta conjuntura que Las Casas participou das denominadas Juntas de 

Valladolid, convocadas pelo imperador Carlos V, entre os anos 1547-1550, para 

debater, mais uma vez, a legitimidade da colonização espanhola e seus métodos. 

Entre suas numerosas obras merecem destaque: Brevísima relación de la 

destrucción de las Índias; Apologética Histórica; Brevíssima relação da destruição de 

África. Las Casas morreu em 1566, com noventa e dois anos. Sua vida foi uma 

militância permanente em defesa dos indígenas e seus escritos ficaram como 

paradigma representativo de um pensamento crítico latino-americano. 

No lado oposto desta polêmica destacou-se Ginés de Sepúlveda. Ele escreveu 

vários tratados sobre o direito de guerra e sua legítima aplicação na conquista dos 

territórios americanos. Também defendeu a legitimidade moral da submissão dos 

povoadores indígenas à condição de servos. Na sua obra, Democrates Primus (1531), 

defende que a guerra é lícita para os cristãos e que a profissão das armas é 

compatível com a religião. Na sua obra Democrates Secundus retoma os argumentos 

clássicos sobre o direito de guerra. Posteriormente, na sua obra De Regno et Regis 

officio amplia os argumentos tradicionais sobre o direito de guerra e menciona como 

causa justa da guerra reduzir à escravidão aos povos merecedores dessa sorte: 

“Tertiam iusti belli addit Philosophus, ut herili império, qui ea conditione digni sunt, 

subiniciatur” (Sepúlveda, I.3, n.  15). Este argumento foi utilizado dentro da mesma 

obra para legitimar o proceder dos portugueses na África: “quase causa Luitanis 

suffragari videri potest, ut ex Nigris Aethiopibusque...multos bello, vel per aliam 

ocassionem, non iniuria, in servitutem Christianorum abstrahant”. (Sepúlveda, I.3., n. 

15)  

 

A libertação da filosofia no novo continente: redescoberta da dignidade humana 

 

Ginés  de  Sepúlveda   argumentava  que   as  diferenças  culturais   são  razão 

                                                     
4 LAS CASAS, Bartolomé de. “As vinte razões de Bartolomé de las Casas”. In: Id. Brevíssima Relação 
da destruição das Índias,  Porto Alegre: L&PM, 1985, p. 124-125. 
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suficiente para justificar a superioridade dos europeus e seu direito de tutela sobre 

os indígenas. Contrariando as teses de Francisco de Vitória, expressas na sua obra 

Relecciones, Ginés de Sepúlveda considera que a cultura inferior dos povos 

indígenas é um indício evidente de que “seus príncipes carecem de potestade e de 

autoridade legítima”. Afirma que o grau de incultura dos nativos americanos torna-

os incapacitados para se reger por si mesmos, isto é, para exercer a soberania e 

administrar seus estados. Por este motivo deveriam ser submetidos por outros 

povos de um nível cultural superior. Sustenta que a pregação do Evangelho é uma 

obrigação que incumbe aos cristãos e que têm direito de impô-la pelas armas a quem 

puser obstáculos para a sua difusão pacífica:  

 

Aos que resistem e não querem se submeter é lícito lhes aplicar a arte da caça, 

da qual convém usar não só contra as bestas, mas também contra aqueles 

homens que, tendo nascido para obedecer, recusam a servidão; tal guerra é justa 

por natureza. (Sepúlveda, 1892, p. 292)  

 

Para G. de Sepúlveda a humanidade dos indígenas não era uma humanidade 

plena, igual à dos europeus. Eles não seriam pessoas do mesmo modo que os 

civilizados, mas representariam uma forma inferior de humanidade. O que estava em 

questão era o reconhecimento da alteridade do índio. O debate político remetia a um 

conflito semântico-simbólico sobre a natureza humana do indígena. Esse conflito 

deveria definir uma verdade que por sua vez legitimaria uma prática. Toda verdade 

possui efeitos de poder. Ela poderia legitimar ou deslegitimar a conquista das novas 

terras e a dominação de seus habitantes.  A disputa de poder se tornou uma disputa 

filosófica sobre a humanidade do indígena. 

Esta bizarra disputa teórica que envolvia altos interesses políticos foi parar na 

mais alta instância do poder simbólico da época, o papa Paulo III. Este editou uma 

bula Sublimis Deus, em 9 de junho de 1537, que diz: “se determina, como coisa de fé, 

que os índios são verdadeiros homens como os demais, capazes de salvação e de 

todos os sacramentos”.  

A bula de Paulo III, embora nos apareça como um anacronismo injustificado, 

tomou postura clara e decisiva a favor da alteridade dos índios. Ela sentenciou de 
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forma definitiva a dignidade inviolável dos indígenas e serviu como um argumento 

principal para deslegitimar a conquista. Embora depois não tivesse muitos efeitos 

práticos sobre os métodos de conquista e colonização, a definição da verdade sobre 

a alteridade dos índios estabeleceu um marco de poder simbólico que possibilitou 

avançar na construção de discursos a favor da dignidade humana. 

Outro argumento exibido para legitimar a conquista era o direito de guerra 

justa, ius bellum.  Arguia-se que os indígenas cometiam pecados contra a natureza, 

tais como os sacrifícios humanos, a antropofagia e o culto aos demônios e que a 

guerra contra eles viria a salvar da morte milhares de vítimas inocentes que a cada 

ano eram imoladas em sacrifícios humanos. Ginés de Sepúlveda foi quem de modo 

mais contundente argumentou a favor deste suposto direito do ius bellum, afirmando 

que a guerra dos europeus contra os índios a fim de submetê-los e os fazer aceitar 

o direito pela força, era uma guerra justa: “Optimo iure isti barbari a christianis in 

ditionem redignuntur”. (Sepúlveda, 1780, p. 332).  

Os discursos de Ginés de Sepúlveda sobre o direito de guerra estão 

respaldados na tradição filosófico-jurídica ocidental. Em particular, esta doutrina 

remete o direito de conquista a uma dupla tradição filosófico-jurídica:  

 

a) Argumentava-se pela legitimidade advinda do direito de conquista romano;  

b) Por outro lado, em favor do direito medieval oriundo do poder supremo político 

do Papa sobre todo o orbe, que se desdobra na prevalência que deve ter o direito 

divino sobre o direito positivo. Com base nesta doutrina jurídica, os reis da 

Espanha e de Portugal tinham direito de conquista sobre todos os territórios do 

atual continente latino americano, já que esse direito lhes foi outorgado pela 

autoridade do papa.  

 

Bartolomé de Las Casas foi o pensador que com mais contundência se opôs 

a esta teoria da guerra justa e contesta com veemência e até ironia os argumentos 

de Sepúlveda, e não dúvida em denominar a conquista de tirania e iniquidade:  

 

Subjugar esses índios por meio de guerras, como cousa conforme a nossa lei 

cristã e como se essas guerras fossem justas: tal é a ideia que, segundo  me 

parece, o reverendo e excelente doutor Sepúlveda acaba de se manifestar o 
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principal a sustentar quando responde a razões, autoridades e soluções 

apresentadas em sentido contrário; isso pelo fato de que essas razões se 

manifestam contrárias a essas guerras e porque demonstram que aquelas que 

por outro nome são denominadas conquistas, são tirânicas e iníquas. (LAS 

CASAS, 1985, p. 120) 

 

Por sua vez, Francisco de Vitória, desde o início de suas reflexões, propõe-se 

elaborar um novo princípio filosófico-jurídico diferente daquele que legitimava a 

conquista e o domínio dos índios. Para tanto ele decide reexaminar e colocar em 

questão tanto os títulos papais outorgados aos conquistadores, como o direito que 

concede potestade ao rei da Espanha para dominar sobre os territórios de ultramar. 

Já nas suas primeiras relecciones, ele publica De potestate civilis, 1528, e De 

potestate Ecclesiae, 1532, ambas obras têm como escopo desconstruir o discurso 

filosófico-jurídico oficial sobre a legitimidade da potestas suprema do papa ou do 

imperador sobre todo o orbe. Nas suas lições ordinárias tituladas, sobre a 

Infidelidade, de 1534, e Sobre o Domínio, de 1535, questiona também o discurso 

sobre a suposta perda do direito de propriedade dos infiéis, ratifica o princípio de que 

eles são os verdadeiros donos de suas terras e que é injusto arrebatá-las deles. 

Francisco de Vitória parte da teoria aristotélico-tomista da lei natural 

afirmando que cada pessoa tem uma essência humana universal com propriedades 

imutáveis e que, por serem naturais e universais, são invioláveis. Essas propriedades 

são algo inerente à sua dignidade humana e por isso elas nunca podem ser 

violentadas sem que seja violentada a própria natureza humana. Vitória enumera um 

conjunto de características essenciais de toda pessoa humana: ser racional, livre, 

moral, responsável de seus atos, com uma alma imortal. Deste conceito de pessoa, 

derivam-se um amplo espectro de direitos e deveres, seja como indivíduo particular 

seja como cidadão. 

Se existe uma natureza humana inviolável, há consequentemente uma lei 

natural que responde aos princípios dessa natureza. A lei natural é prévia a qualquer 

lei positiva e se sobrepõe a todo direito que venha a ser elaborado. A lei natural, com 

suas propriedades de unidade, universalidade, imutabilidade e indispensabilidade, 
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brota da essência da natureza de cada coisa, e a ela estão sujeitos todos os seres 

que participam da mesma essência. 

A pessoa humana tem uma constituição ontológica idêntica em todos os 

indivíduos pertences à espécie humana, entre os quais não existe diversidade 

essencial. A existência de uma natureza humana determina seus direitos inatos e 

não dependentes da concessão ou reconhecimento de nenhuma autoridade ou lei 

histórica. Da natureza humana brotam o direito à vida, inclusive desde antes de 

nascer, e o direito da pessoa a quanto ela necessite para sustentá-la, conservá-la e 

defendê-la, com todas as suas consequências. Direito à integridade corporal e a 

perfeição do próprio ser na dupla dimensão corporal e espiritual. O direito de 

propriedade, de domínio ou potestade de domínio da pessoa sobre todos os animais 

inferiores, os quais têm como fim o próprio homem. Esta potestas sobre as coisas é 

um direito natural e universal de todos os homens. O Direito das Gentes determina o 

exercício, o uso e o modo mais convenientes de fazê-lo efetivo, estabelecendo a 

divisão da propriedade em geral cuja regulação posterior será feita pelas leis 

positivas. O Direito das Gentes não pode anular o direito natural, ele deve 

desenvolver-se respeitando o que são direitos naturais.  

 

Prova-se em primeiro lugar pelo direito das gentes, que é direito natural ou se 

deriva do direito natural. Diz a Instituta (De jure naturale et gentium): Chama-se 

direito de gentes aquele que a razão natural constituiu entre todas as nações. 

(Vitória, 1975, p. 88) 

 

Direito de propriedade dos indígenas sobre as terras 

 

No caso da propriedade, afirma Francisco de Vitória, e segundo o direito 

natural, a propriedade é comum a todas as pessoas; esse direito comum sobre as 

coisas reaparece como direito positivo no caso de necessidades extremas. Neste 

caso cessa a divisão da propriedade (o direito de propriedade privada) e passa a 

prevalecer o direito natural da propriedade comum. 

F. Vitória defende que nenhum homem tem direito natural de domínio sobre 

outro homem: ninguém é escravo por natureza. O homem é livre por natureza e essa 
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liberdade estende-se a todas as dimensões inclusive a do foro interno. O homem é 

livre em pensar, até em matéria de religião, pois o pensamento e a vontade à que 

pertencem o ato de fé são o “santuário” mais recôndito sobre o qual nenhum outro 

homem ou autoridade humana tem potestade para intervir. O homem tem direito 

natural a fundar, conservar e defender a sua família como parte e prolongamento de 

seu próprio ser.  

Segundo registra Franscisco de Vitória na suas Relecciones sobre los índios, 

a questão central deste debate ético-político é saber se “os índios antes da chegada 

dos espanhóis eram verdadeiros donos, publica e privadamente; isto é, se eram 

verdadeiros donos das coisas e possessões privadas, e se havia entre eles alguns 

homens que fosses verdadeiros príncipes e senhores dos demais.”  (Vitória, 1975, p. 

38-39). 

Assim como F. Vitória, os seus contrários também baseavam seus 

argumentos nas teses do direito natural de Aristóteles e Santo Tomás. O mesmo 

discurso do direito natural que F. Vitória ressignificou para defender a dignidade dos 

indígenas era utilizado para legitimar sua dominação. As verdades do discurso 

produzem efeitos de poder, mas também estão perpassadas pelos interesses que as 

constituem. Há uma relação paradoxal entre verdade e discurso cuja tensão é criada 

pela relação de poder que elas estabelecem. 

Gines de Sepúlveda, para legitimar o direito de tutela e submissão dos 

indígenas, utilizava a tese de Aristóteles que no I livro da política afirma que: “Alguns, 

desde o momento em que nascem são destinados a obedecer e outros a mandar.” 

(ARISTÓTELES, 1996, p.32).  O direito corroboraria a existência natural de servos e 

senhores, de pessoas que nasceram naturalmente para serem servos e outras para 

governar. Aplicado este princípio natural à situação histórica que tocava viver, era 

fácil discernir quem era o senhor e quem o servo. Concluía-se que os índios não 

tinham potestas para se autogovernar, que careciam da razão suficiente para este 

fim e que só tinham a razão necessária para poder fazer aquilo que lhes é mandado: 

“porque sua força está mais no corpo do que no espírito.”  

Segundo a classificação escolástica, poderia ser feita uma distinção de 

racionalidade entre razão suficiente e razão necessária. Razão suficiente é aquela 

que basta para constituir a humanidade plena. Esta razão seria a própria dos 



 

 

 

 

Castor M.M. Bartolomé Ruiz | 27 

 

civilizados, fossem cristãos ou não. Já a razão necessária é aquele tipo de 

racionalidade mínima que uma forma inferior de humanidade tem e que lhe habilita 

para compreender minimamente o necessário para sobreviver e ser governado. Este 

tipo de razão suficiente seria próprio dos idiotas, das crianças, não havia consenso 

se das mulheres também, e, no caso que nos ocupa, dos selvagens.  

A potestas dos índios para ser donos de suas coisas e se autogovernar era 

questionada pois: “parecem distar muito pouco dos animais irracionais e são 

totalmente inábeis para se governar” (Vitória, 1975, p. 39). Seguindo esta verdade 

convêm-lhes muito mais ser governados do que reger-se a si mesmos. O discurso 

conclui como começou, apelando ao argumento de autoridade do direito natural de 

Aristóteles. 

O debate envolvia também um confronto de racionalidades. A racionalidade 

europeia se considera civilizada e, portanto, superior. As categorias de civilizado e 

selvagem são utilizadas como critérios de verdade para confirmar a desigualdade 

natural e mostrar a suposta superioridade natural do europeu sobre o indígena.  

Nestes debates a racionalidade moderna mostrou sua face instrumental e o 

potencial que tinha para impor uma dominação colonialista sobre o universo. Algo 

que foi confirmando ao longo dos séculos. 

Francisco de Vitória também menciona que os adversários legitimavam o 

direito de conquista com base no argumento de que antes da chegada dos espanhóis 

não há constância de que os indígenas tivessem amos. Este fato, longe de ser uma 

prova de sua liberdade natural, se torna um direito dos conquistadores. Dizia-se que 

era perfeitamente admissível a existência de servos mesmo que não tenham 

senhores, como “o assinala a glosa na lei si usum fructum, De liberali causa. O diz 

expressamente o texto nela citado, e ainda se acha um caso na lei Quid servum, D. 

De servorum estipulatione (XLV,3,36)” (Vitória, 1975, p. 39). Essa lei declara que 

qualquer um pode se apropriar de um servo abandonado por um amo e por ninguém 

apropriado. Consequentemente os índios eram servos sem dono e os europeus 

poderiam livremente apropriar-se deles. 

O debate até aqui relatado nos mostra que o discurso filosófico é polivalente. 

Ele foi utilizado pelos dois lados, o qual mostra mais uma vez que o discurso é, 

simplesmente, uma ferramenta da verdade utilizada pelos jogos de poder. A verdade 
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e o discurso são sempre históricos e estão perpassados por interesses. Nas mãos 

dos conquistadores, a filosofia do direito natural transformou-se numa verdade que 

legitimava a servidão dos indígenas e a conquista de seus territórios.  

 

A escravidão indígena e a potencialidade emancipadora do discurso filosófico 

 

Como já indicamos anteriormente, um outro eixo simbólico-semântico do 

debate girava em torno à categoria de potestas. A potestas era a verdade que definia 

o poder de autogoverno pelo indivíduo e pelo um grupo social.  

Os argumentos principais que negavam a potestas dos índios eram:  

 

a) pecavam contra o direito natural, por exemplo nos sacrifícios humanos e o 

canibalismo;  

b)  eram infiéis; 

c) eram amentes, isto é, sem capacidade de raciocínio suficiente. 

 

Francisco de Vitória, na sua obra, vai enunciando e refutando os diversos argumentos 

contrários à potestas dos índios. 

 

Uma vez estabelecido que não é lícito comer carne humana, nem sacrificar 

homens, coloca-se a questão moral de saber: se podem os príncipes cristãos 

com sua autoridade fazer a guerra aos que têm o costume sacrílego de comer 

carne humana ou de realizar este nefandos sacrifícios – tal e como ocorre entre 

os índios da província de Yucatán na Nova Espanha, recentemente descobertos. 

E dado que seja lícito, e que os príncipes não possam declarar a guerra por si 

mesmos, pergunta-se se o poderão fazer por autoridade do Sumo Pontífice. 

(Vitória, 1975, p. 25) 

 

 A este respeito Francisco de Vitória retoma a doutrina tradicional sobre o 

pecado e a liberdade como argumento para seu discurso a favor da autonomia dos 

índios. Afirma que o pecado, enquanto tal, não priva dos direitos naturais: “a 

potestade espiritual não se perde pelo pecado mortal e muito menos se há de perder 

a civil...”. (Vitória, 1975, p. 43) 
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Bartolomé de las Casas é muito mais incisivo contra o argumento dos 

conquistadores. A perplexidade que eles mostravam ante o canibalismo ou os 

sacrifícios humanos praticados pelos indígenas eram uma forma de desconhecer a 

barbárie dos civilizados. Para ele o maior escândalo era a violência cruel e impiedosa 

dos conquistadores que matavam milhares de indígenas sem mais objetivo que 

enriquecer-se.  Mostra que essa argumentação está carregada de cinismo, uma vez 

que encobre o verdadeiro interesse dos conquistadores que era extorquir os 

indígenas e explorar suas terras a busca de poder e riqueza. 

 

O que podemos dizer em favor da verdade é que foram os espanhóis que 

sacrificaram desde todos os tempos à sua deusa Avareza um número muito 

maior de índios por ano; porque o número de índios que sacrificaram a essa 

deusa por eles tão amada e adorada é tal, que os índios nunca sacrificaram 

tantos nem em cem anos. (Las Casas, 1985, p. 122) 

 

Para F. Vitória o fato dos indígenas serem infiéis (não cristãos) não lhes 

impede de ter potestade para se autogovernar, como o prova o fato de que se 

reconhece que outros povos e culturas, como os islâmicos, embora não sejam 

cristãos, têm capacidade para governar-se e nessa capacidade reside o direito à 

propriedade de suas coisas e legitimidade desses povos a criar suas leis e modos de 

vida:  

Afirmam os contrários que, porque o pecador não tem domínio civil (do qual 

parece que falam) não pode tê-lo natural. Eu nego a consequência. E o provo. 

Porque o domínio natural é dom de Deus, como o civil, e mais ainda, pois o civil 

mais bem parece direito humano e, por tanto, se por ofender a Deus o homem 

perdera o domínio civil, pela mesma razão deveria perder o domínio natural. E a 

falsidade de tal consequência está demonstrada no fato de que pelo pecado não 

perde o pecador o domínio dos próprios atos.  (Las Casas, 1985, p. 42) 

 

Deste modo Francisco de Vitória descarta como ilegítimos os títulos de 

conquista sobre os índios americanos em virtude de considerar eles incapacitados 

para a potestas por serem pecadores. 
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A respeito do terceiro argumento, de que os índios eram irracionais e que por 

este motivo não tinham possibilidade de exercer a potestas, Francisco de Vitória 

responde: “sobre isto é mister resolver primeiro se para que alguém seja capaz de 

domínio, se requer que tenha uso de razão” (Las Casas, 1985, p. 47).   Este debate 

coloca em jogo, uma vez mais, a questão da racionalidade. Mais explicitamente, o 

tipo de racionalidade ocidental utilizado como critério universal para o julgamento 

das outras culturas. O pressuposto de que existe uma única racionalidade e, 

consequentemente, que ela é universal, leva à conclusão de que esta racionalidade 

se manifesta nas culturas tecnologicamente mais avançadas. Como decorrência do 

avanço tecnológico, essa racionalidade é defendida como a única forma de 

racionalidade natural. A consequência seguinte é afirmar que essa racionalidade tem 

o direito (natural) de impor seus princípios racionais como normas de 

comportamento para outras culturas consideradas inferiores porque não vivem ou 

adotam o mesmo tipo de racionalidade.  

A este respeito, Francisco de Vitória, dentro das limitações conceituais que 

impunha o século XVI, se propõe afirmar a positividade das culturas indígenas com 

respeito às europeias. Isso: 

 

se prova considerando que na verdade dos fatos os indígenas não são amentes, 

já que eles têm, a seu modo, uso de razão. É manifesto que têm certa ordem em 

suas coisas, dado que têm cidades devidamente regidas, matrimônios 

regulamentados, magistrados, senhores, leis, artesãos, mercados. Tudo isso 

requer o uso da razão. (Las Casas, 1985, p. 50) 

 

Francisco de Vitória conclui seu discurso afirmando que, sem dúvida 

nenhuma, os indígenas tinham potestas para se autogovernar. Eles eram donos, 

pública e privadamente, de seus territórios e pertences, de igual modo que os 

europeus. Isso invalida, de fato, qualquer título de conquista sobre esses povos. 

Segundo Francisco de Vitória, a gravidade da conquista é muito maior porque estes 

povos nunca agrediram ou fizeram injúria alguma contra os europeus, sendo eles 

injustamente agredidos, conquistados, espoliados e escravizados, sem nenhum tipo 

de direito sobre eles. 
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Conclusão 

 

O pensamento crítico desenvolvido por Bartolomé de Las Casas e Francisco 

de Vitória representa um paradigma do que podemos denominar filosofia latino-

americana. Ainda que esta filosofia tenha sido desenvolvida no século XVI e na 

península Ibérica, tendo como referente teórico a neoescolástica, o modo de fazer 

filosofia destes pensadores ficou profundamente modificado em virtude das 

interpelações dos acontecimentos que estavam ocorrendo no novo continente.  

Francisco de Vitória utilizou as ferramentas conceituais da neoescolástica 

para pensar criticamente os acontecimentos que estavam ocorrendo no novo 

continente. Bartolomé de Las Casas não se ateve a uma linha filosófica determinada, 

senão que utilizou seus conhecimentos filosóficos, teológicos e históricos para 

produzir um pensamento crítico, muito original para sua época, com o único objetivo 

de defender a dignidade e vida dos indígenas latino-americanos. De vários modos, 

as interpelações vindas da realidade latino-americana impulsaram estes e outros 

pensadores ibéricos a direcionar o fazer filosófico para novos objetos de 

pensamento. Utilizaram-se de toda a tradição filosófica para elaborar novas 

perspectivas conceituais de um pensamento crítico, com um viés emancipatório, a 

partir das interpelações oriundas da realidade latino-americana desse momento. 

Essas três características, a saber, pensamento crítico, viés emancipatório e 

interpelação da realidade, serão, talvez, as principais senhas identificadoras do que, 

aos longos dos tempos, podemos identificar como filosofia latino-americana5. Em 

épocas mais recentes, pensadores latino-americanos continuaram a ressignificar o 

fazer filosófico seguindo esses parâmetros (Quesada, 1981). Para tanto, e ao longo 

deste século XX, temos uma grande produção filosófica latino-americana utilizando-

se da releitura de diversas tradições filosóficas como o marxismo para pensar 

criticamente práticas de libertação (Dussel, 1995), assim como outros pensadores 

se utilizaram da denominada filosofia crítica da escola de Frankfurt, ou da teoria 

                                                     
5 Entre outros autores da recente filosofia latino-americana destacam-se: Osvaldo Ardiles, Horácio 
Victorio Cerutti Guldberg, Enrique Dussel, Daniel Guillot, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roig, Mario 
Casalla, Alberto Parisi, Juan Carlos Sacannone, Carlos Cullen, Hugo Assmann, Aníbal Fornari, Diego 
Pro, Amélia Podetti, José Severino Croatto, Manuel Ignácio Santos, J. C. Teran Dutari, Máximo R. 
Chaparro, Julio D. de Zan, Antonio Enrique Kinen, Salazar Bondy e Leopoldo Zea. (Zea, 1974). 
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crítica da comunicação (Sidekum, 1994), da filosofia intercultural (Fornet-

Betancourt, 1993), a antropologia crítica (Flores, 1991), teologia (Gutiérrez, 1971) e 

também das filosofias da alteridade (Dussel, 1993). Mais recentemente vemos 

incorporar ao fazer filosófico latino-americano o pensamento descolonizador 

(Fanon, 1993), assim como a ética do bem-viver (Acosta, 2016) e a perspectiva da 

biopolítica (Giacoia, 2020). 

 Em todos os casos, o que diferencia a produção filosófica latino-americana 

não é seu bairrismo ou sua cegueira para com a tradição filosófica universal. Muito 

pelo contrário, a filosofia latino-americana recolhe o melhor da tradição filosófica, 

das suas diversas escolas e linhas de pensamento, para confrontar-se com seu 

presente. Podemos dizer que a filosofia latino-americana pretende fazer uma 

ontologia crítica do presente da realidade latino-americana. Por isso, em cada 

circunstância e momento histórico, os modos de fazer essa filosofia e até as 

perspectivas teóricas podem mudar, o que não muda é o método da interpelação 

crítica do presente e o objetivo de fazer da filosofia uma forma de práxis 

emancipadora deste presente. 
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2. CRÍTICA DA RAZÃO AMERÍNDIA: FIM DO MUNDO, PREDAÇÃO METAFÍSICA, 

CANIBALISMO COSMOLÓGICO E NEGAÇÃO DE ALTERIDADES 
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José Luiz Silva da Costa1 

 

“A origem do branco e do indígena são do mesmo lugar,  

mas o branco saiu e desconheceu o seu lugar”.  

(Davi Kopenawa) 

 

“Parece que eles (os brancos) pensam de cabeça para baixo”. 

(Avá Guarani/Ñandeva Eliezer Martins) 

 

Sobre os termos da questão do pensamento indígena no Brasil e no mundo 

pesam diversos discursos e teorias que, ora os impõem um legado de conhecimento 

epistemológico, ontológico e ancestral e ora os destitui de qualquer estatuto 

ontológico de formação de pensamento crítico. Este discurso é o que vem 

deslegitimando os conhecimentos formadores do mundo a partir de um pensamento 

filosófico indígena. Foi preciso que filósofos e antropólogos, em geral europeus e não 

indígenas, traduzissem ou reescrevessem os pensamentos, mitos e cosmologias 

indígenas para que estes se elevassem à possibilidade de um saber 

reconhecidamente acadêmico-epistêmico. Aqui, conjecturamos que já não há mais 

espaço para o debate se há um pensamento sistemático ou filosófico indígena, 

porque suas reflexões e críticas vem se impondo, da periferia até o centro dos 

debates acadêmicos, na forma de um saber Outro, que não apresenta um título ou 

espera reconhecimento para se estabelecer ou ser ensinado.  

Estes saberes antes ocultados e subalternizados têm ganhado destaque a 

partir da antropologia e da inclusão dos indígenas nos espaços acadêmicos, mas 

                                                     
1 Graduado e Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Doutorando em Filosofia 
na linha de Filosofia Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professor do 
IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Membro do Coletivo Terres - Terra, Educação e 
Saberes (IFRN/IP) e do Grupo de Estudos Pensadores Brasileiros da UFRN. Contato: 
luiz.jose@ifrn.edu.br 
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ainda são, quase invisíveis as outras áreas e disciplinas, como no caso da 

construção do saber filosófico. Porém ao atentarmos para as recentes publicações 

e conferências de lideranças espirituais e políticas indígenas percebemos que o 

cerco e o silêncio vêm sendo quebrados, e os seus saberes e ensinamentos vem 

lançar importantes reflexões e fundamentos a um saber ontológico-epistêmico que 

contrasta e dialoga com os debates mais hodiernos do meio filosófico. Tais saberes 

também vem criticar e denunciar o solipsismo explorador e antropocêntrico dos 

saberes hegemônicos que primam pelos conceitos de desenvolvimentismo, 

racionalismo e progresso.     

Vamos debater, no decorrer deste texto, algumas teses centrais que 

acreditamos ser um transbordamento dos conhecimentos e do pensamento 

cosmológico-ontológico-político indígena para o pensamento crítico-filosófico e 

das humanidades em geral.  

As teorias que exploram o antropoceno e a questão da intrusão de Gaia2 nas 

ciências humanas já estavam presentes nas mais variadas cosmologias e ontologias 

indígenas com a nomenclatura de fim do mundo. Esta questão tem tomado forma 

nos últimos tempos com um profundo debate nas ciências da terra e nas ciências 

humanas. Entretanto, os discursos e formações cosmológicas-ontológicas dos 

povos originários já carregavam consigo os desdobramentos das possíveis 

intervenções humanas contra o meio ambiente e contra a própria humanidade. Nas 

cosmovisões indígenas de variados povos do Brasil a iminência do fim da 

humanidade e da natureza como conhecemos está se dando de forma contínua e em 

grandes proporções, isto se ampara na ideia de que para os yanomamis a invasão 

permanente de suas terras pelo homem branco em busca de minérios e recursos 

naturais, carrega consigo as doenças que eliminam os povos daquela região 

(estamos tratando aqui de um genocídio planejado de uma cultura e um povo), mas 

ao destruir a natureza e os povos que a conservam também matam os xamãs que 

estão impedindo a queda do céu (teoria cosmológica-ontológica yanomami que 

defende que seus xamãs tem a função de segurar a queda do céu e evitar o fim do 

que entendemos por humanidade). Kopenawa afirma em seu texto que os brancos 

                                                     
2 Ver: Latour, 2020, e também Stengers, 2015.  
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ao invadir o espaço-mundo dos indígenas carregam duas grandes epidemias 

(xawara): as doenças da fumaça e do metal que trazem febre e comem a carne dos 

brancos e não-brancos, e as doenças do consumismo e do apego as mercadorias. 

Ousamos aqui dizer que Kopenawa está promovendo uma crítica teórico-

econômico-filosófica desde o pensamento ontológico indígena.  

Os Guarani-Kaiowá e os Krenak também compreendem que a ruptura do ser 

humano com a natureza, feitas pelas teses filosóficas clássicas da divisão entre 

natureza e cultura, também subsidiaram as possibilidades do fim do mundo. Isso se 

dá sobre um duplo aspecto vividos na prática e refletidos teoricamente pelos povos 

em questão. De um lado a história das invasões coloniais permanentes sobre as 

áreas indígenas brasileiras e, por outro lado, na medida inversa, a resistência 

permanente desses povos indica que há dezenas de elementos teóricos (conceitos, 

hipóteses, cosmologias e epistemologias) que sustentam essa reação secular contra 

o investimento colonial (que ultrapassou a colônia, a república e se assentou nas 

práticas necropolíticas das gestões do Brasil atual). Desta maneira, as cosmovisões 

e ontologias enlarguecem o poder de ação dos povos indígenas ao tentar adiar o fim 

do mundo colocando seus esforços teórico-práticos na reaproximação entre homem 

e natureza.  

Isso se dá colocando seus corpos em luta pela terra, mas também na 

propagação de suas epistemologias que ultrapassam a imaginação teórico-

cientifica arrogada pelo que entendemos como razão instrumental. Em nosso 

entendimento, há uma guerra colonial travada no seio das disputas epistemológicas 

(que extrapolam a questão da terra e do jurídico) acerca da manutenção do modelo 

exploratório a que estamos submetidos denominado capitalismo (o que levará 

irremediavelmente o mundo ao colapso natural-humano, isto é o seu fim) e do 

modelo que os guarani-kaiowá intitulam de envolvimento3, que carrega dentro de si 

a possibilidade de adiar o fim do mundo ou criar a possibilidade de integração de 

novos mundos a este. Na medida em que há uma sobreposição epistêmico-

ontológica das teorias humanas e filosóficas sobre o mundo ocidental e a ciência 

                                                     
3 Envolvimento é exposto nas palavras doa guarani-kaiowá com uma perspectiva de inclusão. Onde, 
as pessoas não segmentadas da realidade que vivem. Uma relação em forma de espiral que aglutina 
natureza e cultura, homem e natureza dentro uma mesma cronologia: a reza, o cuidado e o plantio. 
Realinhando humanos e não humanos numa realidade comum.  
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moderna, há na medida inversa, uma contra insurgência epistemológico-ontológica 

que busca reafirmar uma condição de superação do modelo instrumental da razão 

ocidental e ao mesmo tempo do modelo social e econômico vigente.  

A disputa pelo conhecimento (e as concepções de modos de conhecer) ganha 

novos contornos ao serem narrados e defendidos pelos povos originários, onde há 

um reconhecimento total de ampliar as possibilidades do conhecimento e da 

imaginação (incluindo saberes ocidentais), o que na mentalidade do branco 

colonizador é rechaçada e colocada como uma alteridade radical disjuntiva, onde 

não há margem para o reconhecimento do outro, de seu mundo e de suas formas de 

conhecer ou explicar a constituição do mundo.  

Ailton Krenak em um de seus discursos afirma que a relação entre estes dois 

povos (indígenas e brancos) ainda não ocorreu. Estão sobre o mesmo espaço (desde 

a invasão e saque da pindorama) mas em mundos e formas de vida completamente 

opostos, ainda que estes mundos se entrecruzem e estejam atirados a mesma sina. 

Vislumbramos que há, portanto, nas guerras cosmológicas e epistemológicas 

em andamento uma predação ontológica do mundo indígena, onde o mundo branco 

tenta se sobrepor e eliminar as possibilidades de ontologias ameríndias, isso se dá 

nos discursos e práticas oriundos das divisões entre Homem e Natureza; 

desenvolvimento e envolvimento; razão instrumental e razão cosmológica. Há um 

canibalismo onto-cosmológico na imposição do saber universal (das ciências 

metódicas, sistemáticas e instrumentais) e na impossibilidade de convivência e 

legitimação de um saber outro que se proponha inclusivo, não sistemático e 

reintegrativo, no que tange a ação do olhar e da ação humana por sobre a natureza e 

os outros mundos e saberes que compõem e atravessam este mundo. A lógica de 

mercado entendida como o produto mais acabado das evoluções do processo 

histórico humano esconde esta faceta de negligenciar (de maneira planejada) os 

saberes que oferecem saídas e freios de emergência e que apontam um mundo 

menos acelerado (no sentido da produtividade e do consumo) e desigual. 
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O mito da modernidade e sua maior invenção: o desenvolvimentismo.  

 

Enrique Dussel (1993)4 nos aponta que o europeu construiu em si e para si 

mesmo o mito e invenção da modernidade, ao afirmar com Descartes o cogito 

(penso, logo sou) e com Kant definindo a maioridade da razão ou iluminismo como 

sendo:  

à saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade 

é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal 

menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de 

entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, 

sem a guia de outrem (Kant, 1784, p. 5). 

 

Para Kant, há dois tipos de seres humanos: os que escolheram o caminho da 

razão e do discernimento e os que trilharam as vias da ignorância e da irracionalidade 

(por escolha própria, e logo, por uma atitude volitiva). Neste caso, Dussel nos 

interpela se africanos, escravizados, ameríndios e mestiços escolheram sua suposta 

imaturidade culpável? 

Percebe-se que a construção do filósofo alemão serve como ponto de partida 

para a justificação filosófico-racional para a ocupação militar, religiosa e ideológica 

das Américas5. Estas proposições kantianas fundamentam a perspectiva histórica 

de que havia um mundo a ser descoberto, explorado e desenvolvido, tendo em vista, 

a opção irracional por uma vida desregrada por parte dos que estavam instalados 

nas terras inóspitas do além-mar.  

A justificativa kantiana apresenta que o caminho da razão é fruto do processo 

linear que a razão ocidental-europeia desenvolveu e, logo, os outros pensamentos 

que se situam a margem ou contra este logos não merecem receber a caracterização 

de racional (no sentido lógico e ontológico), pois, ou ainda não ascenderam a uma 

                                                     
4 1492: O encobrimento do outro (A origem do “mito da modernidade”), tradução Jaime A. Clasen. – 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1993. Texto fundamental de Dussel que explora a noção eurocêntrica da criação 
do mito da modernidade atrelada ao desenvolvimento e a emancipação racional mas na mesma 
medida e fugindo de qualquer parâmetro de afirmação da liberdade e alteridade ameríndia/negra 
estão as invasões sobre as américas e carregando, de forma “racional”, a justificação da violência, da 
predação e da barbárie.   
5  Termo este que carrega ao mesmo tempo a insígnia de novo mundo e de periferia da Europa 
autoproclamada centro do mundo, segundo Dussel.  
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liberdade de pensamento ou se fecharam num obscurantismo mítico. Kant ainda 

aprofunda suas colocações ao afirmar: 

 

É, pois, difícil a cada homem desprender-se da menoridade que para ele se tomou 

quase uma natureza. Até lhe ganhou amor e é por agora realmente incapaz de se 

servir do seu próprio entendimento, porque nunca se lhe permitiu fazer 

semelhante tentativa. Preceitos e fórmulas, instrumentos mecânicos do uso 

racional, ou antes, do mau uso dos seus dons naturais são os grilhões de uma 

menoridade perpétua. (...) porque não está habituado ao movimento livre.” (Kant, 

1784, p. 5).  

 

Kant tenta mostrar uma justaposição entre a escolha da menoridade e a 

criação de uma natureza humana apegada ao irracionalismo, cravada na 

dependência de outrem, imobilizada num movimento mecânico do mau uso dos 

instintos. Para ele, a falta do hábito de ser livre prendeu as capacidades, dos povos 

outros, de um livre raciocínio. Porém, nos cabe aqui pensar se os europeus 

permitiram (no uso da livre da razão para si e impondo grilhões ao Outro) os povos 

escravizados e subjugados de exercer as liberdades racionais para desenvolver o 

seu próprio entendimento? Questiona-se, desta forma, o estatuto originário de ser 

pensante dos humanos que aqui estavam exercendo o seu próprio desenvolvimento 

conceitual. É como se não pudesse existir uma cronologia e uma narrativa de mundo 

e espaço a não ser aquele formulado no “centro” do mundo. Pois, acompanhado da 

pólvora e dos grilhões veio o Conceito e a Razão europeia (maioridade) que se impôs 

sobre a natureza ameríndia taxada como proto-humana, descrita como não livre 

pelos povos do velho continente ao categorizar os povos dos trópicos.   

A evolução do pensamento filosófico europeu ocidental (com Descartes, Kant, 

Hegel, dentre outros) e sua inserção nos países do novo mundo se deu de maneira 

quase autocrática, incluindo de forma parcial, ou mesmo não tomando ciência das 

teorias e concepções dos povos americanos, dentre outros. Pois, não se pode 

separar da história e das ideias a carga que o colonialismo tem sobre as teorias (da 

história a carga /ou influência/ que o colonialismo tem sobre as teorias e ideias), e, 
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na mesma proporção, não se pode dissociar o poder que fora exercido pelas teorias 

ao fundamentar e justificar diversas práticas totalitárias.  

As várias ontologias6 do novo mundo, que ainda se sustentam nos dias de 

hoje, demonstram, em oposição a proposta kantiana de um mundo da menoridade 

apregoada a uma natureza mítica, que a racionalidade moldada nas formas de 

concepções de mundo e nos conceitos ameríndios já estavam presentes e em 

erupção muito antes da chegada do cogito, da civilização e da espingarda. A 

resistência a maioridade europeia se deu tanto na lutas dos corpos como na 

manutenção das cosmovisões indígenas, o falso sincretismo que se origina desta 

relação bélica de ontologias esconde a tentativa de dar cabo do projeto euro-colonial 

de imposição do esclarecimento, da razão, do progresso, enfim do desenvolvimento.  

Este talvez seja o maior legado da modernidade para nossos tempos, para as 

ciências, políticas e ontologias: o mito que a maioridade humana se deu e se dará na 

aplicação em escala global do desenvolvimentismo, atrelando razão e técnica, e nos 

dias de hoje, subordinando-as a economia.  

 

Como dois rios que correm ao contrário 7 : os Guarani-kaiowá na dialética 

desenvolvimento X envolvimento8.   

 

No contexto sócio-político9, geográfico, ontológico e existencial a os Guarani-

Kaiowá se encontra em uma situação dramática. Pois, a exclusão deste povo de suas 

                                                     
6 “(...) numerosos povos do Novo Mundo compartilham de uma concepção segundo a qual o mundo 
é composto por uma multiplicidade de pontos de vista: todos os existentes são centros potenciais de 
intencionalidade, que apreendem os demais existentes segundo suas próprias e respectivas 
características ou potências. Os pressupostos e consequências dessa ideia são irredutíveis ao 
conceito corrente de relativismo que eles parecem, à primeira vista, evocar. Eles se dispõem, abem 
dizer, em eixo ortogonal à oposição entre relativismo e universalismo. Tal resistência do 
perspectivismo ameríndio aso termos de nossos debates epistemológicos ameaça seriamente a 
transportabilidade das partições ontológicas que os alimentam.”   (Castro, 2018, p. 42) 
7 Eliel Benites (2014) em seus discursos utiliza essa metáfora dos dois rios para afirmar que os 
brancos e indígenas seguem fluxos diferentes. Pois são simétricos enquanto sociedade, mas 
contrários como modo e produção de existências.  
8 Seguiremos nos passos do trabalho minucioso feito por Chaparro e Maciel que descrevem, a partir 
da experiência de campo e revisões textuais, as vivências/resistências e ontologias do Guaranis e 
Kaiowá. Ver:  Chaparro e Maciel, 2020.  Ver também: Benites, 2014.  
9Para Eduardo Galeano, a “sociedade indígena de nossos dias não existe no vazio, fora do marco geral 
da economia latino-americana. é verdade que há tribos ainda encerradas na floresta amazônica e 
comunidades isoladas do mundo no altiplano andino e em outras regiões, mas no geral os indígenas 
estão incorporados ao sistema de produção e ao mercado de consumo, embora de forma indireta. 
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terras agride, não só juridicamente o direito originário deles sobre a terra, mas 

também, fere de forma mais profunda, a ontologia ancestral da relação criada entre 

homem e natureza, entre a terra e os seres que ali estão enterrados (e encantados) 

sobre o espaço. Percebe-se que a relação Guarani com a terra supera o aspecto 

geográfico, territorial e material (apesar desta reivindicação ser a fonte propulsora 

de suas resistências e da manutenção de suas ontologias e epistemologias), esta 

relação se liga aos modos de vidas, de conhecimentos e de fundamentação 

ontológica na criação do mundo Guarani que está cosmologicamente, desde a 

“descoberta”, ligado ao mundo desenvolvido moderno.  

Se a discussão sobre o fim do mundo tem fugido cada vez mais dos círculos 

indígenas para os meios acadêmicos-científicos e vice-versa, isso se dá, em grande 

medida, pelo triste sorte a que está submetida o povo Guarani, pois para eles este 

fim está em ritmo de conclusão. O atravessamento das fronteiras imaginárias que 

recorta as divisões conceituais euro/brasileiros e indígenas apresentam sempre uma 

dialética negativa e excludente, onde as concepções de mundo e os modos de vida 

decorrentes daí nunca conseguem chegar a uma a um termo comum. Esta 

impossibilidade, advém de uma ideia pretensamente universalizante de 

desenvolvimentismo do modo de vida mercantilista do homem moderno, no caso do 

Brasil, da relação umbilical e desastrosa entre neoliberalismo, desenvolvimentismo 

e necropolítica10.   

                                                     
participam, como vítimas, de uma ordem econômico-social em que desempenham o duro papel de os 
mais explorados entre os explorados. compram e vendem boa parte das escassas coisas que 
consomem e produzem, através de intermediários poderosos e vorazes que cobram muito e pagam 
pouco; são diaristas nas plantações, a mão de obra mais barata, e soldados nas montanhas; gastam 
seus dias trabalhando para o mercado mundial ou lutando a serviço de seus vencedores”. (Galeano, 
2012, p.79). 
10A perspectiva que brota da relação do Estado Brasileiro, em suas diferentes vertentes de governos, 
é entendida por Krenak como um amplo projeto neocolonial de subsunção e aniquilamento das 
culturas, dos mundos e dos saberes indígenas via tomada de terras e negação de direitos. 
Assemelhasse ao que Mbembe (2018) expõem quando trata do estado de exceção que é uma das 
características permanentes da herança do terror dos regimes coloniais e das saídas violentas para 
se resolver as demandas sociais. Para Mbembe esta forma de legislar e exercer o poder soberano se 
torna nos dias de hoje um estado de exceção permanente, onde o que antes era o escravizado e o 
indígena se tornam hoje: o desempregado, o imigrante, o favelado, o terrorista, o quilombola e o 
próprio indígena. E todos com características comuns: a perda do reconhecimento, a falta de direitos 
sobre seus corpos, a perca do seu estatuto político e de maneira salutar a vulnerabilidade de ser 
extinto pelo Estado ou pela omissão deste. O que ocorre nestes casos é o desaparecimento do status 
de cidadão, indivíduo e pessoa, onde se transformam, não mais apenas o negro, mais todos os 
desafortunados no seio do neoliberalismo e seus governos elitistas em excluídos e assujeitados ao 



 

 

 
 

José Luiz Silva da Costa | 43 

 

Afinal de contas, o mundo pode acabar?  Para os Guarani-Kaiowá este 

processo está em etapas conclusivas11. Mas, não é só o apagamento sócio-territorial 

e existencial que está em jogo e que caracteriza o mundo indígena.  O encobrimento 

e, portanto, a negação dos modos de conhecimento (epistemologias particulares), 

educação e espiritualidade são as facetas culturais que lhes são arrancados no 

processo de expropriação que envolve essencialmente terra e cultura. Pois, não é 

possível ter um mundo, uma cultura e uma epistemologia sem o binômio terra/saber.  

Ora, a disputa pelo imaginário social e pelo inconsciente coletivo é uma das 

grandes formas de propagação das epistemologias que se propõem universais, o 

espaço do conhecimento “verdadeiro” mesmo que teoricamente abra margem para 

outros saberes, na sua aplicabilidade prática guarda em si um preconceito 

epistemológico pelos saberes e vidas que não lhes contempla ou lhes tangei-a.  

No mundo Guarani-Kaiowá este preconceito se apresenta na dialética 

apresentada por eles entre desenvolvimento e envolvimento 12 , onde o 

desenvolvimentismo das forças produtivas e do saber tecnológico/científico, 

escolhida pelos governos brasileiros, empresários e consumidores, tem negado e 

não incluído um outro “desenvolvimento” (ou melhor, um envolvimento) indígena, 

que mesmo dentro do mesmo espaço geográfico, toma desdobramentos existenciais 

e ontológicos completamente opostos. Para os que defendem que o 

desenvolvimentismo, a produção, as taxas e o consumo (acrescidos da violência e 

da soberania) são os fundamentos da existência e manutenção do Estado 

contemporâneo, estes paradigmas econômicos-existenciais tem se tornado o plano 

de fundo ontológico das teorias sociais e cientificas geradas dentro deste referido 

sistema-mundo, entendendo que os alicerces dos Estados Nações estão enraizados 

                                                     
aniquilamento moral, social e físico. Isso transforma a sorte destes desafortunados numa morte já 
em vida. 
11 “Faixa de gaza brasileira, é a comparação de Eduardo Viveiros de Castro, realizada durante evento 
literário em Paraty (FLIP-RJ de 2014), diz respeito a situação de guerra na qual se situam os povos 
indígenas no estado do Mato Grosso do Sul, em especial, os Kaiowá e Guarani”. (Matos, 2019, p.80). 
12 Tal configuração das relações socioeconômicos reelaboradas e criticadas pelo Guaranis se 
aproxima, ao nosso ver e mesmo que de modo inconsciente, da ideia defendida por Dussel em relação 
a filosofia da libertação ao afirmar: “O problema mais grave dos fins do século XX, que começou em 
1492 quando a américa latina foi incorporada como periferia europeia (...) está exigindo que a Filosofia 
da libertação transite (integrando-se adequadamente) da racionalidade pragmática para outros tipos 
de racionalidade que a filosofia do Norte – que é a do capitalismo desenvolvido – está pretendendo 
abandonar: a saber: a racionalidade de uma economia com sentido prático, ético, de um 
relacionamento comunitário interpessoal; e não apenas como sistema”. (Dussel, 1995, p. 69). 
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em um projeto global de economia de mercado. Pode-se construir dentro dos limites 

do mundo liberal/republicano qualquer teoria cientifica e social que se pretenda 

universalmente válida, contanto que estas não atentem contra os dogmas da base 

da sociedade hodierna: o desenvolvimentismo.  

É numa via oposta, da que fora acima descrita, e, na contramão da mesma, 

que surge no imaginário epistemológico Guarani-Kaiowá a conceituação 

ontológica/metodológica de envolvimento. Este modelo tem uma melhor condição 

de descrever e significar a produção permanente da realidade Guarani. Nas 

sentenças de Eliel Benites (2017) há diferenças epistemológicas, didáticas e práticas 

entre estes modos de reproduzir a vida natural/social, pois: 

 

(...) o desenvolvimento é o estorvo e quem nos atrapalha faz muito tempo, pois 

vocês (a sociedade moderna) seguem o rio do desenvolvimento, e nós (os 

Guarani) seguimos pelo rio do envolvimento. Simétricos como sociedade, mas 

contrários como modo e produção de vida. (Chaparro e Maciel, 2020, p. 8). 

 

A relação dos guarani-kaiowá com a terra e o saber remetem ao seu processo 

onto-epistemológico de definição destes termos, para o pesquisador indígena 

Joaquim Adiala nos seus estudos dialógicos com a comunidade e os mais velhos, 

isto significa uma imersão no entendimento de pessoa com o ambiente que lhe cerca, 

ao examinar que:  

 

Conversei com um amigo rezador antigo da minha aldeia, e ele me explicou que 

Y significa água, que é a primeira palavra de Tupã, Yvi significa terra, que é a 

segunda palavra de Tupã, Yvyra significa planta, que é a terceira palavra de tupã 

e Yvypóra significa pessoa, que é a quarta palavra de Tupã. Entendeu, che amigo, 

para nós, os Guaranis, nada está separado, nós e todos do planeta terra somos 

guardiões do planeta. Isso que temos de estudar. Que a gente só existe por causa 

da Yvy. Se o Yvyporá não cuidar do planeta, o planeta vai acabar. (Chaparro e 

Maciel, 2020, p. 12). 

 

A pessoa para os Guaranis está imersa no processo complexo de 

aparecimento da realidade totalizante dos outros elementos. O homem tem uma raiz, 
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uma gênese comum a terra. A raiz das palavras nos revela a intima ligação onto-

epistemológica indígena da relação entre água-terra-natureza-pessoa. Neste 

processo, o ser humano é água, é natureza e é terra. Não há uma separação 

fundamental entre cultura e natureza, está tudo intimamente ligado desde a criação. 

Por isso o desenvolvimento não pode expressar as relações de Yvy e Yvypóra, já que 

ela parte de um modelo epistemológico baseado na superação (produtiva) do homem 

do reino das necessidades, rumando a uma ascensão ao reino da cultura. Logo, para 

que o projeto desenvolvimentista consiga se efetivar é necessário apagar e superar 

a relação genética/espiritual entre o Yvypóra e a Yvy.  

Isso gera uma disparidade destas duas ontologias nos modos de fabricar e 

viver a realidade, onde o defensor do progressismo e do desenvolvimento escolheu 

o processo da exploração, arrancando qualquer Outro do seu caminho; e na 

correnteza oposta os Guarani tentam defender o caminho da inclusão dos Outros 

(onde na verdade tentam nos esclarecer que aqueles e estes sempre estiveram 

juntos), em consonância com o que os indígenas rebeldes zapatistas anunciam: um 

mundo onde caibam vários mundos.  

O envolvimento busca uma ética do cuidado, requer uma perspectiva de 

alteridade inclusiva (pensando não apenas o mundo humano, antes, pensando o todo 

existente complexo e em relação). Essa ontologia reavalia e reconfigura a visão 

dualista comercial na qual estamos inseridos (cultura x natureza, homem x meio 

ambiente, crescimento econômico x preservação ambiental), pois na visão Guarani a 

realidade das pessoas não é fragmentada da realidade existente. Tarefa demasiada 

desafiadora a que se colocam os Guarani, ao tentar realinhar o curso de uma história 

que cresceu segregando os subalternos, comendo as entranhas da terra até a 

exaustão e, esvaziando de sentido a natureza e a própria vida humana. Parece que 

nos surge, mais uma vez, a querela entre o pressuposto do não reconhecimento dos 

Outros (natureza, mitos, epistemologias particulares) e o reconhecimento radical da 

existência dos Outros e seus modos de conhecer. Mesmo submetido ao modo de 

vida moderno/capitalista, os Guarani e Kaiowá continuam a criar e ensinar sobre 
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seus mundos através das suas palavras e das retomadas da Tekoha 13 . Esta 

realização se expressa de forma contínua nas rezas, nas lutas, nas curas e na 

potência de suas palavras.  

Para Chaparro e Maciel (2020, p. 24), o envolvimento “instala uma criteriosa 

racionalidade Guarani confeccionando simetrias e caminhos contrários entre a 

sociedade dos Guarani e a sociedade moderna/capitalista”. Surge, então, um 

processo de epistemologia da resistência frente ao terror permanente que foi jogado 

sobre as terras e saberes Guarani. Este pensamento resistente e antiterror se 

respalda na organização coletiva, nos espaços de debates como as assembleias 

Guarani (as Aty Guasu), nas escolas e currículos diferenciados e nas casas de reza.  

O colapso em andamento do mundo natural e humano advindo da ideia da 

possibilidade de um crescimento econômico sem fim e sem pesar as consequências 

invadiu os mundos indígenas, e nas terra e saberes Guarani causou um devastação 

que culminou no adiantamento da possibilidade, não só fim do mundo indígena, mas 

no solapamento da própria história com tal. Por isso, os rezadores Guarani não 

medem o tempo pela produção de matérias primas, pelo consumo, enfim pela 

economia; o tempo é realizado e medido pela reza, que associa todas as coisas 

criadas por Tupã e que produz mundos novos que morrem e ressuscitam 14  por 

dentro e por fora do nosso. 

 

Ailton Krenak: onto/política (adiar o fim do mundo: projeto de desmantelar o projeto 

de humanidade). 

 

Uma questão fundamental nas crônicas de Krenak (2012, p.8) é: “Somos 

mesmo uma humanidade?”. Esta inquietação advém de sua percepção da prática 

colonial como um processo ainda em andamento, que hoje se reconfigurou em 

instituições estatais e empresariais. Dentre elas Banco Mundial, Unesco e 

                                                     
13Conceito imagético/ontológico que identifica a terra sagrada onde estão os antepassados, onde 
estão as raízes da ancestralidade destes povos, onde se encontra o élan vital que une o mundo físico 
e o mundo espiritual Guarani e Kaiowá. 
14Apesar de que Eduardo Galeano (2012, p. 49) nos apresenta uma crítica que representa todo o 
grande projeto racional/colonial/necropolítico para com as existências e ontologias ameríndias, onde 
afirma: “A semana santa dos índios termina sem ressurreição”. Referenciando o ritual de indígenas 
da América Latina e o calvário que eles vivenciam.  
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mineradoras (Vale e Samarco de maneira particular) 15  que aplicam a retórica e 

prática de um desenvolvimento sustentável onde se possa preservar pequenos 

ambientes naturais e explorar as grandes áreas de preservação da vida. Para ele, 

estes conglomerados empresariais em conluio com o Estado são os responsáveis 

pela predação permanente do planeta, ou suas palavras: “estão comendo a terra”. 

Estas estruturas se mantêm de pé por estarem enraizadas nesta suposta ideia 

(quase religiosa) universalizante de humanidade. Reafirmou-se o antropocentrismo, 

mas com uma pegada neoliberal e necropolítica, impregnando nas ciências técnicas 

e humanas a ideia de que humanidade seria o povo do progresso e do 

desenvolvimento. Este clube (que engloba as determinações neoliberais de 

economia, razão técnica e ser humano) autointitulado humanidade só aceita o outro 

na medida que estes se adequam as suas premissas econômicos-sociais, qualquer 

um que não legitime ou se ponha em ação contrária é sublimado e rejeitado. Assim, 

Krenak nos interpela:  

 

As andanças que fiz por diferentes culturas e lugares do mundo me permitiram 

avaliar as garantias dadas ao integrar esse clube da humanidade. E fiquei 

pensando: “Por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse 

clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, 

criação, existência e liberdade?”. Será que não estamos sempre atualizando 

aquela nossa velha disposição para a servidão voluntária? Quando a gente vai 

entender que os Estados nacionais já se desmancharam, e que a velha ideia 

dessas agências já estava falida na origem? Em vez disso, seguimos arrumando 

um jeito de projetar outras iguais a elas, que também poderiam manter a nossa 

coesão como humanidade. (Krenak, 2019, p.13). 

                                                     
15Aqui se trata do rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samarco, controlada pelas 
multinacionais Vale e BHP Billiton, em novembro de 2015. Onde foram lançadas no meio ambiente 
cerca de 45 milhões de metros cúbicos de rejeitos da mineração de ferro, o que desencadeou danos 
permanentes na vida milhares de pessoas que dependiam do rio Doce e seus afluentes para viver, 
dentre eles os povos das aldeias Krenak (neste caso, também se impôs, através da lógica racional 
mercantil, um fim de mundo aos povos do entorno do rio Doce).Tal impacto sobre o rio doce (berço 
do povo Krenak) é descrito por Ailton como homicídio, tendo em vista que o rio além de estar vivo era 
denominado como Watu (avô). Nas palavras do indígena: “O rio Doce, que nós, os Krenak, chamamos 
de Watu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. (...) O Watu está 
todo coberto de um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos 
deixou órfãos e acompanhando o rio em coma. Faz um ano e meio que esse crime – que não pode ser 
chamado de acidente – atingiu nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de 
um mundo que acabou”. (Krenak, 2019, p.42). 
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 Os limites dos estados nacionais aí são expostos para refletirmos sobre os 

limites que a soberania tem ao incluir alguns “cidadãos” nos seus clubes da 

humanidade e desamparar povos inteiros ao descaso, criando uma legião de sub-

cidadãos. A interpelação também nos revela que há um projeto de humanidade e 

cada passo rumo ao avanço/progresso tecnológico e social devem permanecer fiel 

aos dogmas de origem da produção e acumulação do capital, metamorfoseados de 

uma ideia abstrata e solipsista de humanidade16.  

 Esta humanidade carrega consigo a mentalidade colonial-mercantil que turva 

o pensamento e a visão, e confunde os graus de prioridade da aquisição de 

conhecimento e de sua aplicabilidade para a recomposição de uma razão criativa.  

No imaginário de Krenak há, portanto, um povo eleito que se arroga o direito 

de utilizar a terra a partir de sua mentalidade científico-dogmática e um povo 

deslocado da Terra, esquecido pelas bordas do planeta (porém, é este povo que está 

agarrado a terra, que tenta evitar sua decomposição no antropoceno). Para ele, esta 

ideia de humanidade homogênea (a permanência do desejo de civilizar e 

ocidentalizar o Outro) fez com que a cidadania desse lugar ao indivíduo 

produtivo/consumidor. Essa suposta homogeneidade congela as possibilidades de 

brotar novas epistemologias, novos sentidos para experiência da existência, e nega 

principalmente um mundo que funcione como “plataformas para diferentes 

cosmovisões” (Krenak, 2019, p.13).  

A proposta de eliminar as diferenças ou, até mesmo, subsumi-las num 

pretenso mundo da cultura tem consumido a natureza e as subjetividades humanas. 

Logo, tem negado de forma visceral a possibilidade de existências díspares, 

narrativas que possam ganhar formas ontológicas para abrir novos mundos que não 

necessitem capturar e negar as subjetividades ainda existentes. Para Krenak, a 

grande estratégia dos povos originários para resistir a primeira empreitada de fim do 

seu mundo (e que se mantem de pé como um coro de desvalidos), perpetrada pelos 

ideólogos da racionalidade técnico-mercantil na aventura colonial17, foi a experiência 

                                                     
16 Na mesma linha reflexiva, Krenak (2019, p. 9) nos propõe uma indagação que penetra o âmago dos 
problemas sobre o estatuto do reconhecimento nos dias de hoje, assim ele nos diz: “Como justificar 
que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser?”.  
17“O “eu colonizo” o Outro, a mulher, o homem vencido, numa erótica alienante, numa economia 
capitalista mercantil, continua a caminhada do “eu conquisto” para o “o ego cogito” moderno. A 
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de expansão e resguardo de subjetividade. Onde, os grupos sociais e indivíduos, 

formaram grandes “pessoas coletivas”, formaram grandes células que transmitiam 

e guardavam (no corpo e na alma) as suas cosmovisões, suas ontologias. As bases 

do conhecimento foram gravadas em equipamentos mais potentes que os livros e as 

máquinas, foram grafados nas experiências coletivas de aprendizados e de 

insubmissões à lógica dominante.  

Krenak está, desta maneira, expondo e defendendo que há alternativas de uma 

fuga do mundo projetado pela lógica de mercado, que há conhecimentos que 

tangenciam os pressupostos de uma vida dominada tão somente pela noção de 

“cultura” moderna. Aponta-se aqui a possibilidade de alargamento e recriação das 

estratégias de insubmissão dos povos que nos antecederam, onde não cabe apenas 

negar o que lhe é imposto, antes é fundamental questionar o programa 

(ontológico/epistemológico do mercado), questionar a raiz que tomou os contornos 

da ideia de humanidade. As poéticas ameríndias, suas visões e ensinamentos são 

uma forma de defesa da não captura de suas subjetividades. A heterogeneidade dos 

mundos, das epistemologias, das experiencias de mundo e das pessoas é o que 

possibilita haver a continuidade do mundo e, na medida inversa, homogeneizar os 

povos, as formas de vida e de aquisição do conhecimento, é o que tem imposto o fim 

do mundo (para este e outros mundos). 

 Krenak exemplifica, como uma reação epistêmica/ontológica à imposição 

industrial, política e institucional de findar o mundo via erosão da natureza, o 

sequestro mineral/vegetal e eliminação de povos contrários, a experiencia dos povos 

yanomamis e de Davi Kopenawa (um de seus porta-vozes) onde a sustentação de 

suas cosmovisões e seus xamãs criam sentidos novos dentro deste mundo que 

perde sentido o tempo todo. Quando reconhecem e sabem conviver com os espíritos 

da floresta e com a floresta eles criam uma narrativa onto-epistemológica de um 

mundo que resiste e que se reergue mesmo dentro do território assolado por 

mineradoras e garimpeiros. Eles produzem desta maneira, contra o mundo do terror 

                                                     
“civilização”, a “modernização” inicia seu curso ambíguo: racionalidade contra as explicações míticas 
“primitivas”, mas afinal mito que encobre a violência sacrificada do Outro. A expressão de Descartes 
do ego cogito em 1636 será o resultado ontológico do processo que estamos descrevendo: o ego 
como origem absoluta de um discurso solipsista” (Dussel, 1993, p. 53). 
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e da moeda, um cosmo e uma cultura que transpõem em capacidade imaginativa e 

existencial as barreiras impostas pelo nosso saber técnico.  

  Na visão de Krenak, o devir indígena, que está tentando ser impetrada pelos 

homens de pensamento de mercado, tem um resultado desastroso para o conjunto 

das populações e ontologias gerais, pois, a extinção neocolonial que se configura 

nas tomadas dos territórios indígenas e na destruição massiva do meio ambiente 

(visto como meio e como mercadoria) gerou o antropoceno que está transformando 

aquele devir particular num devir (extinção) geral dos mundos e dos humanos como 

um todo.  

Para ele, o projeto universalizante de uma lógica de acumulação sem fim, fruto 

da exploração desmedida tem conduzido a “humanidade” a um imaginário coletivo 

de pensar que só há uma configuração da Terra, que só podemos ter uma visão 

estática da paisagem e da humanidade, neste sentido, todos os mundos que querem 

pôr estas imagens em movimento, ou mesmo, buscar novas imagens, são 

reprimidas, encobertas e eliminadas. Pois, o ser Outro dos homens de mercado só 

aceitam as imagens criadas por si e excluem  

 

da vida, localmente, as formas de organização que não estão integradas ao 

mundo da mercadoria, pondo em risco, todas as outras formas de viver – pelo 

menos as que fomos animados a pensar como possíveis, em que havia 

corresponsabilidade com os lugares onde vivemos e o respeito pelo direito à vida 

dos seres, e não só desta abstração que nos permitimos construir como uma 

humanidade, que exclui todas as outras e todos os outros seres (Krenak, 2019, p. 

47). 

 

O Eterno retorno do encontro. 

 

Muitos povos indígenas têm narrativas sobre o processo de encontro com o 

mundo branco, muitas delas (Guarani, Tikuna, Yanomami, Krenak) guardam visões 

que os brancos são irmãos que saíram do convívio e estavam em exílio, mesmo sem 

saber onde estavam e de onde vinham. Na sua peregrinação criaram outras 

tecnologias, outras linguagens e aprenderam a se organizar de outra maneira. Porém, 
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no seu regresso (aqui não se sabe ao certo se isto era uma profecia ou uma maldição) 

não sabiam mais o que buscavam, já haviam se envenenado por uma lógica 

diferente. Os povos indígenas reconhecem que ao ir embora os brancos perderam o 

sentido de humanidade que estavam construindo, esqueceram de onde eram e não 

sabem para onde vão.  

Quando retornaram, sua mente estava turva e cheia de conflitos. Suas 

experiencias de mundo haviam mudado e suas prioridades eram de cunho 

econômico. No retorno trouxeram os negros amarrados e impuseram sua cultura 

colonial-mercantil como único modelo de sociedade civilizada possível. Mas, Krenak 

(2015, p.165) nos diz, somos testemunhas do regresso destes outros aqui.  

Neste momento, não há apenas o choque do velho com o novo mundo, há um 

encontro de cronologias, de cosmologias e de epistemologias diferentes. Caberia, 

neste encontro, o reconhecimento do Outro como ser instituído de saberes, práticas 

e mundos diversos. Porém, na opção do homem branco (europeu) pela guerra e 

exclusão. Ocorre, então, que o encontro é negado, é suspenso antes mesmo de se 

efetivar18. Cabe ao explorador de hoje reconhecer que este encontro fora adiado. Nas 

palavras do Krenak (2015, p.163): “o encontro e o contato entre as nossas culturas e 

os nossos povos, ele nem começou ainda, e às vezes, parece que ele já terminou”.  

Krenak está desvelando a ideia integrativa propalada pelos iluministas do 

mercado que defendem a assimilação do Outro para ser o mesmo. Por isso, não há 

um encontro em curso, os resquícios da invasão iniciada em 1500 não deixam de 

acontecer, pois na negação do estatuto ontológico de ser (enquanto alteridade outra 

existente e criativa), na eliminação de mundos, ciências e políticas se revela o 

fechamento da “humanidade” criada para com as humanidades originárias.  Para 

haver tal encontro, Krenak (2015, p.164) afirma que “exige-se alguma coisa além da 

vontade pessoal, exige-se um esforço da cultura, que é um esforço de ampliação e 

de iluminação de ambientes da nossa cultura comum que ainda ocultam a 

importância dos antigos moradores daqui, os donos naturais deste território”. 

 

                                                     
18  Krenak classifica este encontro, que nunca houve, como o verdadeiro mito fundador do que 
reconhecemos como Brasil.  
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Davi Kopenawa: a queda do céu (sobre fins de mundo e a lógica de dominação da 

mercadoria e do desenvolvimento).  

 

Na narrativa de Kopenawa, em seu texto: A queda do céu (2015), apresenta 

uma crítica ontológica, social e econômico/ecológica ao capitalismo e aos saberes 

técnicos da modernidade. Tendo como fundamentos para a sua construção a onto-

cosmologia e a educação oral Yanomami, além de seus anos de luta e aprendizados 

na defesa das terras e cultura Yanomami. Para ele, os xamãs têm uma função 

essencial no mundo, a de segurar o céu19 para que este não desabe e assole o mundo 

que conhecemos. Nas palavras originárias assim é descrito a relação entre o xamã 

e o céu (um trabalho de sísifo):  

 

Foi assim. No início, o céu ainda era novo e frágil. A floresta era recém-chegada 

à existência e tudo nela retornava facilmente ao caos. Moravam nela outras 

gentes, criadas antes de nós, que desapareceram. Era o primeiro tempo, no qual 

os ancestrais foram pouco a pouco virando animais de caça. E quando o centro 

do céu finalmente despencou, vários deles foram arremessados para o mundo 

subterrâneo. (...) As costas desse céu que caiu no primeiro tempo tornaram-se a 

floresta em que vivemos, o chão no qual pisamos. Foi Omama que fez o projeto, 

como dizem os brancos. (...) Nossos xamãs mais antigos sabem tudo isso. 

Sempre que o céu começa a tremer e ameaça arrebentar, enviam sem demora 

seus xapiri para reforçá-lo. Sem isso, o céu já teria desabado de novo há muito 

tempo! (Kopenawa e Albert, 2015, p. 195). 

  

Na visão Yanomami, os aprendizados são realizados nos espaços de diálogo, 

e para os xamãs são apreendidos nos mundos oníricos-imagéticos. Os tempos dos 

sonhos se descortinam após tomarem o pó da yãkoana, que também é o alimento 

dos xapiris (os seres invisíveis do ar e das florestas – também são protetores) e os 

                                                     
19Esta tarefa ancestral, cosmológica e ontológica está em fins de expirar (assim como este mundo 
protegido por eles) devido a chegada do homem branco e sua sede por mercadorias. Os xamãs e o 
conjunto dos indígenas Yanomamis e em geral estão sendo eliminados pelas doenças, máquinas e 
pensamentos de mercado do napë, que vem impondo seu desenvolvimento e progresso, mas que 
neste pacote traz também a guerra colonial e sede de acumulação de capitais. Ao fim desse processo, 
se não for evitado, teremos inevitavelmente a queda do céu, ou seja o fim do mundo para o conjunto 
da humanidade. 
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revelam experiências e conhecimentos. Sonhar é fruto do conhecimento legado por 

Omama (o grande criador e projetor do mundo) que os xamãs conseguem atualizar 

de forma permanente. Por isso, para Kopenawa, a memória se é longa se expande 

para guardar e renovar os ensinamentos. Viveiros de Castro reflete que a diferença 

radical entre o pensamento ocidental e o ameríndio se dá, principalmente por que ao 

invés de se centrar em criar vários pontos de vista sobre os objetos, o ameríndio 

pensam/experienciam outros mundos. 

Apresenta-se, desta maneira, uma relação dialética de culturas, onde, de um 

lado se posiciona a sociedade da mercadoria, que fixa seus ensinamentos numa 

epistemologia permeada por “peles de papel” e mercadorias e, de outro modo, se 

posiciona a cultura Yanomami que apresenta suas epistemologias baseada nas 

memorias guardadas no pensamento e na oralidade dos ancestrais e que tem como 

marco as ontologias xamânicas e experiências coletivas.  

 Neste sentido, o olhar ontológico Yanomami se sobressai de uma mera 

imanência físico-técnica, ela quer representar uma imanência cósmica. O não 

indígena (napë)20 possui uma sobrenatureza canibal. O conflito de alteridades se 

transforma numa predação epistêmica do ser-Outro sobre o ser em geral.  

As percepções que Kopenawa tem sobre a existência de várias entidades que 

constituem a realidade ultrapassa a concepção transcendental da epistemologia 

moderna ocidental 21 . Tais representações, não servem apenas como imagens 

                                                     
20Viveiros de Castro nos posiciona na terminologia yanomami que busca definir a figura do Branco ou 
do não indígena, nas seguintes sentenças: “O termo yanomami napë, originalmente utilizado para 
definir a condição relacional e mutável de ‘inimigo’, passou a ter como referente prototípico os 
‘Brancos’, isto é, os membros (de qualquer cor) daquelas sociedades nacionais que destruíram a 
autonomia política e a suficiência econômica do povo nativo de referência. O Outro sem mais, o 
inimigo por excelência e por essência, é o ‘Branco’. Outras línguas indígenas do país conheceram 
deslocamentos análogos, em que palavras designando o ‘inimigo’ ou ‘estrangeiro’ — e normalmente 
especificadas por determinativos distinguindo as diferentes etnias indígenas (ou comunidades da 
mesma etnia) em posição de hostilidade/alteridade — passaram a ser usadas sem maiores 
especificações para designar o Branco, que passou assim a ser ‘o Inimigo’. A possibilidade de que 
essa sinonímia ‘Branco = Inimigo = Outro’ contraefetue uma identidade genérica “Índio” e uma 
sinonímia etnopolítica ‘Índio = “Parente” = Eu’ é algo explorado de modo variável, instável e, como se 
pode imaginar, problematicamente estratégico pelos povos indígenas” (Castro apud Kopenawa e 
Albert, 2015, p.13). 
21Semelhante a ideia de multinaturalismo de Viveiros de Castro que aponta o “conceito sinóptico de 
multinaturalismo, que apresentava o pensamento ameríndio como um parceiro insuspeito – um 
precursor sombrio, para falarmos como Deleuze – de alguns programas filosóficos contemporâneos, 
tais aqueles que  que se desenvolvem em torno de uma teoria  dos mundos possíveis, aqueles que se 
instalam de saída no exterior das dicotomias infernais da modernidade, ou aqueles ainda que, 
convencidos do fim da hegemonia criticista que obrigava a encontrar respostas epistemológicas 
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figurativas ou são apenas meta-imagem, mas representam realidades objetivas que 

se apresentam em percepções diretas. A epistemologia xamânica atua com os 

xapiris (seres- imagens, espíritos amigos) para assegurar um conhecimento 

autêntico e onírico-real. Assim, nos exorta Kopenawa: 

 

Eu não aprendi a pensar as coisas da floresta fixando os olhos em peles de papel. 

Vi-as de verdade, bebendo o sopro de vida de meus antigos com o pó de yãkoana 

que me deram. Foi desse modo que me transmitiram também o sopro dos 

espíritos que agora multiplicam minhas palavras e estendem meu pensamento 

em todas as direções. (Kopenawa e Albert, 2015, p.76). 

  

As palavras dos xapiris se multiplicam no espírito e são transmitidas entre os 

habitantes da floresta desde que foram criados por Omama (Deus originário). As 

palavras trazidas pelos xapiris se multiplicam e se fixam nos pensamentos. Pois, são 

para Kopenawa (2015, p. 508) “como um grande livro que nunca acaba”.   

 A sabedoria, portanto, vem de uma relação imagético-onírico, de apropriação 

do saber deixado e repetido pelos xamãs que fora ensinado por Omama e que 

crescem, se expandem em todas as direções. O conhecimento se desenvolve.  

 

Já começaram há tempos a matar uns aos outros por dinheiro, em suas cidades, 

e a brigar por minérios ou petróleo que arrancam do chão. Também não parecem 

preocupados por nos matar a todos com as fumaças de epidemia que saem de 

tudo isso. Não pensam que assim estão estragando a terra e o céu e que nunca 

vão poder recriar outros. (Kopenawa e Albert, 2015 p. 419). 

 

Para ele, a cultura branca da mercadoria tem adoecido os corpos e almas 

indígenas. O ônus dos processos de invasão e saqueio das regiões de Roraima e da 

Amazônia venezuelana vem destituindo os indígenas das condições objetivas de 

manter sua cultura e sua existência. O branco, por sua vez, só é guiado pelas palavras 

                                                     
apara toas as questões ontológicas, vão definindo pouco a pouco linhas de fuga do pensamento sob 
novas bandeiras, como as do “realismo especulativo” ou da “metafísica experimental”. (Castro, 2018, 
p. 33). 
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da mercadoria. Segue as leis que são desenhadas no papel, mas tendo em vista 

acumular produtos e dinheiro.  

O desejo pelos objetos e pela acumulação de mercadorias cravou-se no 

pensamento dos homens brancos. Resultado do tamanho desejo é a criação abstrata 

do dinheiro (conceituado por Kopenawa como pele de papel) que hoje tomou forma 

como sendo o ápice do processo de trocas sociais. Assim, o processo de 

acumulação e reprodução do capital em formas de mercadoria é reproduzido hoje 

como o ethos da cultura civilizada ocidental. Kopenawa nos diz que foi 

 

assim que as palavras das mercadorias e do dinheiro se espalharam por toda a 

terra de seus ancestrais. Por quererem possuir todas as mercadorias, foram 

tomados de um desejo desmedido. Seu pensamento se esfumaçou e foi invadido 

pela noite. Fechou- -se para todas as outras coisas. Foi com essas palavras da 

mercadoria que os brancos se puseram a cortar todas as árvores, a maltratar a 

terra e a sujar os rios. (Kopenawa e Albert, 2015, p. 407). 

 

As fumaças e venenos do progresso (oriundos de uma determinação racional 

ocidental – traduzido pelos indígenas como epidemias xawaras) entorpecem a 

razão. O dinheiro, a acumulação e os genocídios que decorrem daí são perpetrados 

pela busca incessante do que o xamã determina como ouros canibais e se 

transforam em grandes e mortais fumaças de epidemia. Nos processos de 

transformações industriais (de modo particular, na mineração e no garimpo – já que 

é ação que mais mutila a vida Yanomami) está presente, não apenas a ideia marxista 

de fetichismo da mercadoria, antes, está se abrindo, do ponto de vista cosmológico 

uma porta de entrada para os espíritos xawara que carregam as doenças.  

A negligência branca, em relação às possibilidades de existência de outros 

mundos e sujeitos, se apoia diretamente na lógica individualista de acumular 

dinheiro. Esta ideia ocorre por sua mente não guardar os ensinamentos de Omama, 

pois, seus pensamentos são guiados pelo esquecimento. E quando se propõem à 

atividade reflexiva já estão dominados pelas imagens das mercadorias. O 

pensamento branco-mercantil deixa de sonhar, deixa de conhecer, passa apenas a 

reproduzir numa lógica técnica-financeira. Seus governos são dirigidos para 
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legitimar a exploração e barbárie (com a insígnia de desenvolvimento), não 

respeitando outras cosmopoliticas que querem adiar a queda do céu e o colapso de 

todos os mundos existentes.  Assim, por elevar a imanência econômica (advinda das 

atividades extrativistas, agropecuárias e industriais) acima da capacidade de 

regeneração da terra, dos rios e dos outros seres existentes, eles estão condenando 

os xamãs, os xapiris (além dos seres que estão no peito do céu, nas suas costas e 

no seu subterrâneo), enfim, o conjunto da humanidade ao seu último respiro no 

Antropoceno. Assim profetiza Kopenawa, que ao eliminarmos os xamãs: 

 

Começaríamos, então, a virar outros, e o céu acabaria caindo novamente. Por 

isso nossos ancestrais começaram a fazer dançar os xapiri no primeiro tempo. 

Sua preocupação, desde sempre, foi proteger os seus, como Omama havia 

ensinado ao seu filho. Nós apenas seguimos suas pegadas. Os xamãs yanomami 

não trabalham por dinheiro, como os médicos dos brancos. Trabalham 

unicamente para o céu ficar no lugar, para podermos caçar, plantar nossas roças 

e viver com saúde. Nossos maiores não conheciam o dinheiro. Omama não lhes 

deu nenhuma palavra desse tipo. O dinheiro não nos protege, não enche o 

estômago, não faz nossa alegria. Para os brancos, é diferente. Eles não sabem 

sonhar com os espíritos como nós. Preferem não saber que o trabalho dos xamãs 

é proteger a terra, tanto para nós e nossos filhos como para eles e os seus. 

(Kopenawa e Albert, 2015, p. 216). 
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Representação dos Atravessamentos de mundos: Encobrimento e negação do Outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobreposições ontológicas -- Predação epistêmico-ontológico (negação da 

alteridade do estatuto do conhecimento e existência do Outro).   
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Notas conclusivas 

 

Ouvir o silêncio e o grito que vem das florestas e fazê-las ecoar. Esse é o passo 

inicial de uma ruptura com as epistemologias coloniais. Esse é um caminho para a 

inclusão radical das alteridades apagadas e destituídas da possibilidade de ser. 

Neste interim, não nos cabe debater se há a possibilidade de uma 

ontologia/epistemologia indígenas, pois elas existem, indiferente aos nossos 

esquemas metodológicos e classificações. Esse saber tem transbordado das 

aldeias, reservas e retomadas e tem criado um saber didático, propositivo e 

insurgente (advindo de uma práxis de resistência), que estudiosos intitulam em 

outras palavras por antropoceno.  

As consequências políticas e sociais do aprisionamento no modelo ocidental 

de hábitos e pensamentos, que se hegemonizou a partir da colonização, vem sendo 

alardeada   como a única fonte possível de vida e futuro possíveis, pois o modelo 

capitalista, assim como as doenças que descendem dele, impuseram as pessoas 

uma relação de dependência e aceitação desse padrão parasitário de existência, sem 

pesar sobre seus efeitos a curto e longo prazo, e, além disso, estabeleceu uma 

relação escravista com a natureza, compreendendo-a como algo separado e 

inanimado e assim, sem direito ou utilidade que não seja servir ao “homem”.  

Os fins dos diversos mundos vêm sendo conduzido a partir de uma ideia 

pretensiosa e inconsequente de infinitude dos chamados “recursos naturais”, e de 

uma rasa percepção histórica da humanidade, habituada ao seu modo egoísta de 

estar na sociedade, ignorando as problemáticas que ficarão após sua estadia na 

terra, ou seja, inferiorizando os efeitos destrutivos da era do antropoceno. 

Esse é, portanto, o ápice do que compreendemos por desenvolvimentismo ou 

progressismo. Essas são em última instância as conclusões a que chegam as 

epistemologias e ontologias indígenas Guarani-Kaiowá, Krenak e Yanomami (nos 

termos dos autores aqui investigados). Vimos que para essas cosmologias o mundo 

que conhecemos está em colapso: as estruturas que alicerçam este modelo de 

desenvolvimento econômico é que consolidam o caminho da extinção dos mundos 

que constituem nosso mundo.  
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Reconhecer os mundos e pessoas que entrecruzam nosso mundo exige de 

todos uma profunda crítica aos modos como fabricamos e encaixotamos os 

conhecimentos. Exige uma revisão do que compreendemos por ética e por 

reconhecimento, pois, dentro dos saberes já formatados há uma reserva de 

negligência e exclusão dos saberes e dos povos originários. O encontro que se 

anunciou desde 1500 e que não sai do imaginário dos propagadores do 

progressismo neo-extrativista, nunca se efetivou de fato, e só reaparece numa 

atividade necropolítica de negação de alteridades e na subsunção da natureza e dos 

outros mundos pela cultura e pelos saberes ontológico-neoliberais hegemônicos. 
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Y estoy convencida de que nosotras las mujeres nos hemos 

Autorizado más que los hombres a entretejer el pensamiento 

con la vida. 

Rita Segato  

Introdução 

 

A matéria prima da filosofia, o pensamento e as circunstâncias como diria 

Ortega Y Gasset, merece atenção singular quando o assunto são as mulheres 

(Menezes, 2015, p. 62). O pensador espanhol também destaca que se não salvamos 

a ela, as circunstâncias, não salvamos a nós. Inspiradas em experiências de 

mulheres de nossas famílias, de distintos espaços comunitários e lendo mulheres, 

iniciamos alguns alinhavos de pensamentos banhados de inquietações quanto à 

Filosofia. Sobretudo a Filosofia com “F” maiúsculo que expressa um campo 

consolidado de saberes, de sistemas e “doutrinas” que parece seguir reproduzindo 

circunstâncias difíceis quanto à participação das mulheres. 

Gostaríamos de traçar aqui algumas reflexões sobre esta relação, nada fácil, 

da Filosofia com as mulheres. Por que tratarmos deste tema? Porque, primeiramente, 

quem escreve são mulheres que pensam desde a Filosofia, saber construído na 

narrativa e afirmação da história ocidental do pensamento. Ao olharmos para esta 
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história não nos vemos e, muitas vezes, somos apenas citadas como seres 

incapazes do exercício da atividade filosófica. Contudo, nos perguntamos sobre a 

possibilidade de re-construirmos a história, pensando a partir de outras referências, 

fontes e experiências do pensar. Neste amplo campo da Filosofia, fizemos um 

recorte, o de problematizar se a Filosofia a partir de sua experiência latino-americana 

de libertação, tem conseguido produzir outra relação com a história das mulheres, 

com os feminismos e suas lutas por libertação. Importante dizer que se trata de 

reflexões iniciais que obviamente não se esgotam neste artigo.  

Começamos pela importante experiência produzida pelas filosofias da 

libertação4, como movimento, que teve sua emergência ao final da década de 60 e 

início da década de 70 do século XX. Estas reflexões têm se consolidado na filosofia 

contemporânea com significativos debates, revisões críticas, polêmicas e 

contribuições. A categoria “libertação” visa expressar nestes filosofares o 

compromisso teórico-prático diante de condições de desumanização, opressão e 

dominação. Visa, portanto, mobilizar o pensamento à problematização e elaboração 

acerca dos seres humanos no mundo, em que o ser e o estar são pensados desde 

um solo e de diferentes contextos de vida. Neste percurso temas como do respeito 

às alteridades, às diversidades, a afirmação de direitos e de justiça social tem sido 

uma constante em elaborações nos campos da ética, da política, da estética, da 

economia, da cultura e da educação.  

No complexo campo de elaborações das filosofias da libertação destacamos 

algumas questões. A começar por pensar a relação entre Filosofias, Libertações e 

Feminismos, sempre no plural, pois a singularidade pode ser perigosa no sentido de 

impor uma única experiência de pensamento. Assim nos perguntamos: que relação 

há entre estes três conceitos? Que alinhavos são possíveis entre estes conceitos 

mobilizadores de pensamento e de ações no mundo? Ou seja, de que maneira as 

filosofias da libertação, que emergem da América Latina, mas também em outros 

                                                     
4Há várias fontes de informações sobre Filosofia da Libertação, como leitura introdutória sugerimos: 
SCHNORR, Giselle Moura. Educação, Filosofia e Escola. In: HORN, Geraldo Balduíno. Filosofia e 
educação: temas de investigação filosófica. Curitiba: Juruá, 2012, p. 91-127. MANCE, Euclides André. 
Uma introdução conceitual às filosofias de libertação. Revista Libertação-Liberación, n. 1, 2000, p. 25- 
80. Mais informações podem ser acessadas em: https://afyl.org/ e/ou http://www.ifil.org/ 
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espaços geopolíticos e que produzem historicamente movimentos de re-existência, 

conseguiram ou não dialogar com a história das mulheres, os feminismos e suas 

lutas por libertação? Temos consciência que esta questão é complexa e que exigiria 

uma reflexão profunda, trazendo perspectivas históricas, sociais e políticas. Basta 

olharmos a crítica que Lélia Gonzalez (2018a; 2018b) faz ao movimento negro, aos 

partidos de esquerda que não trouxeram a questão de gênero como prioridade em 

suas pautas de lutas. Contudo, queremos trazer algumas pistas que possibilitem 

iniciar esta reflexão.  

Para tanto, traremos alguns elementos que permeiam o debate da Filosofia da 

Libertação, do feminismo negro e de experiências concretas de libertação vividas por 

mulheres para que estas linhas de pensamento possam iniciar a produção de teias, 

rendas, alinhavos de um pensar com o feminismo como práxis de libertação. 

Sabemos que o padrão colonial/moderno gestou a colonialidade do ser, do poder e 

do saber (Quijano, 2005) e neste modelo de racionalidade a presença das mulheres 

é silenciada em todas as áreas de conhecimentos, inclusive na história da filosofia, 

através de estratégias violentas. Mas, não podemos deixar de dizer que na história 

da filosofia, como em outros campos de conhecimento, mulheres também 

produziram e continuam produzindo, resistindo aos silenciamentos. Como um bom 

início de conversa é fundamental falarmos sobre estes temas. 

 

Entre silenciamentos e lugares de enunciação: Filosofias da Libertação 

 

A Filosofia parte sempre de um estado de perplexidade, de indagação e 

indignação para elaborar pensamento. Ao problematizarmos as relações entre 

filosofias-libertações-feminismos, nos perguntamos que implicações cada um 

destes conceitos traz. É possível pensar um pensamento que não seja libertador? As 

filosofias da libertação assumem as lutas das mulheres, dos feminismos como de 

libertação? Como um pensamento que se diz libertador se constitui? A partir de que 

pressupostos fundamentamos a libertação? E por fim, libertarmos do quê e de quem?  

Tomamos os feminismos, no plural, como movimentos políticos, filosóficos e 

sociais que defendem igualdade de direitos na diversidade. Estamos de acordo que 

o feminismo, em suas diversas frentes de atuação e lugares, se constituiu ao longo 
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do século XX com um exemplo concreto de elaborações teóricas, mobilizações, 

organizações, reinvindicações e conquistas para todas e todos. Como afirma bell 

hooks 5  o “Feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, exploração 

sexista e opressão” e nos lembra que “temos sido socializados desde o nascimento 

para aceitar pensamentos e ações sexistas” (hooks, 2018, p.13) e acolhemos nesta 

escrita, no pensar e no agir o feminismo na perspectiva interseccional que articula 

gênero, raça e classe.   

 Concebemos as filosofias da libertação como práxis plural comprometida 

com elaborações teórico-práticas que contribuam na ampliação das liberdades 

públicas e privadas (Mance, 2000), da dignidade humana, da diversidade como 

princípio ético-político-ontológico, do ser mais (Freire, 1987; 1999) e no sentido de 

alinhavar as questões mediadoras desta escrita trazemos, três elos implicados nesta 

tessitura: o lugar de enunciação, a necessidade de compreensão de como a razão 

patriarcal se constitui e a história das mulheres numa perspectiva feminista 

interseccional. 

Em relação ao primeiro ponto, o lugar de enunciação, consideramos que é 

extremamente importante fazermos este debate, porque todo mito da razão 

ocidental se constituiu privilegiando um “eu” não situado, um eu que discursa, que 

fala e não vemos quem é.  É um discurso da neutralidade, não há um sujeito visível 

que enuncia, portanto, trata-se de, ao não haver um sujeito abstrato, não há também 

rosto, nem sexualidade, nem corpo, nem gênero, nem classe, nem uma raça no 

discurso proferido.  

 A razão ocidental se constituiu como negação da situcionalidade do sujeito 

que enuncia. Enrique Dussel, importante expoente da Filosofia da Libertação, em uma 

obra intitulada Liberación de la mujer y Erotica Latinoamericana (1990) composta 

por dois textos, sendo que o segundo é um ensaio que narra a história do sujeito 

europeu, começando pelo “eu conquisto”, manifestação da vontade de poder, em que 

o “eu” que fala desvela-se aos poucos, como masculino. A mulher aparece como um 

ser oprimido e a estratégia de opressão vai sendo afirmada pela própria história da 

                                                     
5 Escritora, feminista, educadora Gloria Jean Watkins que utiliza o pseudônimo bell hooks inspirado 
na bisavó materna, Bell Blair Hooks, em homenagem as mulheres fortes. Utiliza a grafia bell hooks, 
em minúsculo, propondo um deslocamento da figura autoral para suas ideias. 
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filosofia. Dussel ao falar do homem, utiliza a palavra varón (varão). No castelhano é 

frequente utilizar a expressão varón, enquanto na língua portuguesa a expressão 

mais utilizada é homem quando queremos fazer uma referência ao sexo masculino. 

No português temos então uma única palavra que define tanto o sujeito masculino 

como a espécie, toda a humanidade. Varón, etimologicamente, tem sua origem na 

palavra “virilidade” que possui a mesma raiz que a palavra “virtualidade”. São dois 

elementos que se reforçam, em que virtualidade se define a partir da ideia de força e 

de virilidade, o que por sua vez, define o sujeito masculino:  

 

Se sabe que varón viene de vir; de vir viene de virilidad y virtud, que significa 

“fuerza”; de tal modo que el que tiene la fuerza del todo es el varón; ella queda 

como el sexo segundo o el sexo débil (Dussel, 1990, p.21). 

 

Por que esta análise da palavra é importante?  

Para entrarmos no segundo ponto da reflexão, enfatizamos a relação profunda 

entre noção de sujeito universal abstrato e patriarcado.  Quando pensamos de forma 

mais crítica e colocamos em relevo história da razão, do pensamento ocidental, 

começamos a nos dar conta que o sujeito que fala é um sujeito “varón”, um sujeito 

masculino. O apagamento estratégico deste sujeito é o que possibilita que este 

discurso proferido se torne universal. A universalidade se constituiu dessa forma, a 

partir do apagamento do sujeito que enuncia, e neste ato, elimina todos os outros 

que não fazem parte desta enunciação. A universalidade contida no discurso, que 

não tem territorialidade, nem corpo, nem sexo, nem cor, se transforma em totalidade, 

elemento fundamental para todo e qualquer processo de colonização, de dominação. 

A universalidade impõe de forma violenta compreensões de mundo, modos de estar 

e de existir. Mas, quando passamos a refletir sobre este sujeito que fala no discurso 

filosófico, percebemos que ele emerge de um território específico, que busca 

incansavelmente tornar-se universal. Ao mesmo tempo, é interessante 

recuperarmos a reflexão que Renato Noguera (2014) faz quando pensa a 

universalidade a partir de outras geografias. A universalidade percebida como 

totalidade faz um movimento que ele chama de “razão metonímica”, que considera 
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uma parte como sendo o todo. Mas para contrapor esta visão, Noguera traz a 

reflexão do pensador africano, Mogobe Ramose: 

 

Considerando que ‘universal’ pode ser lido como uma composição do latim unius 

(um) e versus (altenativa de…), fica claro que o universal, como um e o mesmo, 

contradiz a ideia de contraste ou alternativa inerente à palavra versus. A 

contradição ressalta o um, para a exclusão total do outro lado. Este parece ser o 

sentido dominante do universal, mesmo em nosso tempo. Mas a contradição é 

repulsiva para a lógica. Um das maneiras de resolver esta contradição é 

introduzir o conceito de pluversalidade6. (Noguera, 2014, p. 33).  

  

É inadmissível, portanto, que a universalidade possa ser lida a partir de outras 

lógicas de pensamento, que não se constrói desde uma ideia de contradição, em que 

devemos necessariamente optar por “isto ou aquilo”. O que Ramose nos chama 

atenção é que não precisamos lidar com esta única compreensão e que pensar 

poderá ser, ao invés da negação de uma das partes, a sua inclusão nos colocando 

diante de outras lógicas, em que “isto e aquilo” podem andar juntos. 

E será justamente dentro deste movimento de um universal destruidor das 

diferenças, que as mulheres serão apagadas como sujeitos de enunciação, mas ao 

mesmo tempo, não estão apagadas na enunciação que é feita sobre elas pelos 

sujeitos masculinos. Ou seja, a textualidade filosófica se faz definindo quem são 

estas mulheres. Quando o texto filosófico define as mulheres, basta ver as inúmeras 

pérolas que a história da filosofia produziu sobre as mulheres7 percebemos que este 

texto é extremamente misógino. A herança que nós mulheres carregamos é, 

portanto, pesada e violenta, pois nos é negado o direito de dizermos quem nós 

mesmas somos, como nos percebemos, como pensamos. 

Célia Amorós (1991), filósofa feminista espanhola, fala da dificuldade em 

rastrear a presença das mulheres na filosofia. A Filosofia se mostra como uma das 

áreas mais resistentes em pensar esta violência. Mas, por que há resistência em 

pensar uma violência que a própria filosofia produziu?  Amorós nos diz que a 

                                                     

 
7 Sobre este tema sugerimos: Ferreira, 2010, e Tiburi, 2003.  
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violência é tão devastadora, que é difícil inclusive, localizar textos escrito por 

mulheres; esta história é, portanto, “a ausência que “ni siquiera puede ser detectada 

como ausencia porque ni siquiera su lugar vacío se encuentra en ninguna parte; la 

ausencia de la ausencia” (1991, p. 27). A questão não é apenas pensar o quanto o 

discurso é proferido pelos homens (varón), mas em perceber o quanto este discurso 

proferido justifica uma razão patriarcal como regra. 

O discurso construído provoca um crime enunciativo, como comenta Rita 

Segato (2018). O crime enunciativo é muito significativo quando pensamos a 

situação das mulheres. Basta olharmos, o momento atual em que vivemos, que 

diante da pandemia acompanhamos o índice alto de feminicídio, violência contra as 

mulheres (aumento de 22%)8. Segato quando analisa o feminicídio destaca, a partir 

de dados de uma pesquisa realizada no Brasil, em que acompanhou homens nas 

prisões que cometeram crime contra as mulheres. Percebeu que a violência não pode 

ser pensada somente na relação agressor-vítima, mas é necessário pensar esta 

violência como um discurso que se dirige a alguém, dos homens para seus pares, ou 

seja, não basta matar a mulher, é preciso dizer sobre esta violência a seus pares, aos 

outros homens. Há um mandato de masculinidade prescrito no crime enunciativo, 

que torna a violência um discurso público, mantendo e fortalecendo o lugar do 

patriarcado. Para Segato “la violencia como un enunciado, es decir, la violencia como 

una dimensión más expresiva que instrumental, que es una diferencia central para 

comprender el crimen de violación”. (2018, p.39).   

Diante destas constatações nos perguntamos sobre a presença das mulheres, 

dos feminismos e suas lutas, nas filosofias que se enunciam como libertação. É 

preciso para tanto, pensar este lugar a partir de um sujeito que fala, no caso das 

mulheres, de um lugar que chamaríamos de corpo-político e que por sua vez, produz 

um lugar epistêmico. O corpo-político opera conhecimentos, processos de 

resistências, movimentos de luta. Nos perguntamos então, que conhecimentos as 

mulheres vêm produzindo ao longo da história? De que forma as mulheres se 

                                                     
8 Perez, Fabiola. “Feminicídio na pandemia: 'a casa é o lugar mais perigoso para mulheres”. Disponível 
em: https://noticias.r7.com/sao-paulo/feminicidio-na-pandemia-a-casa-e-o-lugar-mais-perigoso-
para-mulheres-01062020 Acesso em 23/08/2020. 
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colocam dentro dos espaços coletivos? Como as mulheres fazem e reinventam a 

política? Em que medida as lutas feministas ecoam nas filosofias de libertação? 

Rita Segato fala que, na medida em que os espaços passam a serem 

institucionalizados, quando o poderio colonial/moderno e o Estado entram nas 

comunidades, cada vez mais as mulheres perdem espaços de enunciação. Quando 

o poder deixa de ser comunitário e se transforma numa ação de poder governamental 

as mulheres perdem espaços de fala em meio a um amplo sistema.de dominação. 

Não estamos nos referindo aqui de essencialidades, de um modo próprio de ser 

mulher e de ser homem, nem tão pouco reforçando perspectivas binárias de gênero, 

mas de pensar o quanto a história das mulheres está marcada por um pensar/agir 

profundamente atravessado pela vida, alinhavado com o sentido de coletivo, de 

comunitário e como a destruição destes sentidos foi determinante no projeto 

colonial/moderno. Estes elementos são fundamentais para nos contrapormos ao 

discurso patriarcal que não é um sistema, mas é o grande sistema de opressão e que 

não podemos deixar de fazer a crítica todas as vezes que falamos de processos de 

libertação. Portanto, falar de libertação sem fazermos uma análise profunda dos 

sistemas de opressão que as mulheres vivem historicamente, sem despatriarcalizar, 

significa fazer libertação de modo retórico. 

O pensamento que se enuncia como libertador deve refletir formas como ele 

mesmo se constitui, colocando em xeque uma racionalidade que privilegia 

determinadas estruturas de pensamento. Então, construir filosofias libertadoras está 

implicado em libertar a filosofia, ou seja, transformá-la. Para tanto, é urgente 

colocarmos o pensamento em diálogo, aprendermos com as lutas e movimentos 

sociais, com as lutas das mulheres feitas a partir das diferentes culturas e modos de 

concepção do próprio humano. 

Alinhavos nesta escrita como metáfora visa expressar inacabamentos, 

tessituras indefinidas na intenção de pensarmos sobre o pensar e talvez pensar de 

outro modo. No ofício de costureiras alinhavar é ato provisório, preparo para a 

costura final à medida que se vai modelando a peça que finalmente tomará 

significado ao habitar um corpo. O alinhavar é tecer e não há sentidos na costura se 

seu produto não ocupar corpos, assim como não há sentidos no filosofar se este não 

ocupar corpos engendrando modos de vida.  Não há sentidos em filosofias que se 
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pretendem de libertação se suas criações não habitarem corpos, não banharem 

subjetividades no exercício concreto de libertação. Se este quefazer não contempla 

as mulheres não é de libertação.  

 Neste alinhavo complexo de aproximações entre filosofias da libertação, 

história das mulheres e feminismos decidimos trazer para o texto olhares desde 

contextos, experiências, desobedecendo normativas de conceituações abstraídas de 

vida. Dizer desde experiências é dizer desde contextos, portanto, é um modo de 

conceber o filosofar como contextual, processual, situado e com sujeitos concretos 

de enunciação. Que experiências? Que contextos? Aqui falamos de mulheres, do 

estar com mulheres, de ler mulheres e com elas permitir-se (re) criar modos de estar 

no mundo. Sobre espaços criados que mobilizam o sentir-pensar de mulheres. 

Falamos de percursos não estritamente acadêmicos, mas situando-se na academia, 

“ferindo” esta academia por dentro, em tentativas de criar espaços tendo com 

centralidade a escuta e a enunciação de conhecimentos produzidos por mulheres.  

 O contexto de vida e experiência histórico-social segue de negação da vida de 

mulheres, de negação de condições de libertação, de negação de condições de 

pensamento. Partir de experiências é princípio que nos parece dizer de outro 

componente do pensar de mulheres, o cotidiano que na Filosofia é subsumido com 

um nome de “universalidades abstratas”. Diante da história de silenciamento e 

invisibilidade das mulheres na história da filosofia nos situamos propositivamente 

lendo, estudando e dando a conhecer mulheres, reafirmando pautas por libertação 

do campo dos feminismos.  

 

O Feminismo Negro desde suas tramas 

 

No fluxo da nossa reflexão continuamos neste exercício de alinhavar. 

Destacamos um alinhavo que precisa ser dado no caráter histórico presente no 

feminismo. Mesmo que a história oficial não conte, as histórias das mulheres 

continuam existindo. Conhecê-las e trazê-las à memória, significa recontá-las desde 

nós próprias. O feminismo é instrumento revolucionário potente porque não é da 

ordem da universalidade abstrata. Pensar feminismo remete a outros feminismos e 

suas singularidades, problematizando caminhos percorridos.  
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Os feminismos são movimentos teórico-práticos de construção de um outro 

mundo possível. Por tanto, históricos e comprometidos com a memória, mas 

também surgem como utopia, porque levantam aspectos que nos obrigam construir 

outra sociedade possível. No livro de Michelle Perrot (2007) “Minha história das 

mulheres” a autora inicia afirmando que a nossa história é de esquecimento, portanto 

o trabalho arqueológico de trazer de volta o que as mulheres realizaram na história é 

imprescindível.   

Trazemos para este alinhavo do tecido o feminismo negro desde suas tramas 

produzidas no encontro da teoria com a prática. Produção de pensamento que visa 

a transformação da sociedade que por sua vez implica em ações capazes de 

modificar o pensamento. Logo, vai e vem de muito mais longe. A filósofa Marcia 

Tiburi (2008) defende que o feminismo é um novo paradigma, pois afirma modelos 

de pensamento no qual se cria toda uma cultura, um campo de teorização, discussão 

e ação. No entanto, no estágio da sociedade de hoje, o feminismo é um paradigma 

que no seu bojo contém outros, como o de gênero e o da raça que estão 

profundamente implicados no feminismo negro.  

Compreender o feminismo negro demanda voltar na história, estarmos 

atentas ao presente e, ao mesmo tempo, nos comprometer com o futuro. As 

mulheres negras como sujeitos históricos devem transmitir às mulheres das novas 

gerações as potencialidades que antes foram conquistadas por aquelas que 

estiveram aqui, lutaram e morreram para herdarmos os benefícios destas lutas. 

Devemos honrar cada uma delas - negras, indígenas, latinas, chicanas, brancas, não-

brancas, para as gerações futuras. Como uma revolução pacífica, carregada de um 

amor à dignidade humana, mulheres negras ensinam a sociedade a se mais justa. 

Na história do feminismo houve enfrentamentos ao sistema patriarcal enquanto 

sistema de privilégios do corpo masculino, heteronormativo e branco se contrapondo 

as noções abstratas e idealizadas do corpo feminino, onde principalmente os corpos 

de mulheres negras e indígenas foram e ainda são tratados como objetos.  

Na obra Segundo Sexo, da filósofa Simone de Beauvoir (1980) há uma crítica 

ao sistema patriarcal e às próprias mulheres como parte deste, ora na condição de 

vítima, ora na condição de colaboradoras. Para a estudiosa pouco importa a posição 

da mulher no sistema. O fato é que são essenciais para o patriarcado. Essa é uma 
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condição que a filósofa questiona: pode uma mulher realizar-se subjetivamente 

como ser humano, sendo participante da condição feminina? Como iria se tornar livre 

na transcendência de si mesma? Para ela existe uma espécie de dialética do senhor 

e do escravo na condição feminina e caberia às mulheres entrarem em luta contra 

esse sistema de opressão e poder para realizar-se a si mesma.   

É importante entendermos que esse paradigma coloca em questão a presença 

das mulheres como sujeitos que não querem mais ser objetificadas. São pessoas 

que reivindicam suas singularidades na construção de outra sociedade em que todas 

e todos sejam contempladas em termos de cidadania, de justiça e auto realização. É 

preciso voltar atrás para descobrir que as mulheres escritoras reivindicavam um 

lugar na sociedade porque elas já eram testemunhas de uma sociedade misógina e 

machista. Voltar ainda mais na história é identificar mulheres oriundas de outras 

culturas e cosmovisões violentadas pelo colonialismo.  

O feminismo em sua origem ocidental é branco e não foi atento às resistências 

das mulheres negras. Precisamos entender que os conceitos que hoje soam como 

inovadores vindos da academia, já haviam sido desenvolvidos por mulheres negras. 

Embora, pouco lembradas pelo universo acadêmico e pelo feminismo eurocêntrico 

do século XIX e grande parte do século XX. No entanto, este constituiu-se como 

movimento filosófico, social e político, e principal projeto de luta de mulheres brancas 

de classe média que se espalhou como movimento de luta das mulheres. Até o 

século XIX estas mulheres eram vistas como inferiores aos homens. Criadas sem 

acesso à educação ou poder de escolha sobre si e seus fazeres. E por se tratar de 

um movimento de mulheres com caráter político, social, filosófico perguntamos: 

onde estavam as mulheres negras nesse período? Essa memória precisa ser 

restabelecida para não cairmos na cilada da universalização branca e epistemicida. 

Nesse período mulheres indígenas foram massacradas na América invadida e 

colonizada. O campo do trabalho já continha mulheres exploradas; que sofriam 

diferentes formas de violências. Esse feminismo lembrou dessas mulheres negras e 

indígenas sequestradas, saqueadas para o resto do mundo? Exigiu seus direitos? 

Onde estava a tão propagada sororidade? 

Lélia Gonzalez (1983, 1988, 2018a; 2018b), uma das precursoras do 

feminismo negro no Brasil, da luta antirracista e da difusão da história de resistência 
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negra para o mundo acadêmico, responde onde estavam as mulheres negras no final 

dos anos 1800 e início dos anos 1900. No final de um período escravista no Brasil e 

no mundo inteiro continuavam resistindo aos processos de violência. O que era 

possível a essas mulheres fazer enquanto ação social? Pós período escravista são 

as mulheres negras que vão trabalhar porque os homens negros foram desprovidos 

da sua condição de trabalho. Elas exerceram o trabalho como quituteiras, 

empregadas domésticas, cuidadoras, amamentadoras. Vão sustentar suas famílias 

na vida do trabalho, vão comprar cartas de alforria para libertar os que ainda estavam 

escravizados. Sojourner Truth9, uma das mulheres negras do período escravocrata 

norte-americano, teve sua voz ouvida durante uma audiência pública. O registro 

desta fala é prova que as mulheres negras já estavam fazendo feminismo negro a 

muito tempo. 

Outro alinhavo refere-se à discussão sobre o caráter libertador como 

compromisso ético do feminismo negro. Oriundo de valores como irmandade que 

sempre foi prática de resgate de muitas de nós mulheres negras historicamente 

resistindo a todas as formas de opressão. Em seu cerne é sinônimo de emancipação 

e tem como vocação a liberdade. A liberdade da pessoa negra é a essência do 

feminismo negro. Mesmo com um contexto político atual deteriorado que nos 

impossibilita acreditar em mudanças as mulheres negras se movimentam e assim, 

as estruturas sociais também se movimentam, “quando a mulher negra se 

movimenta, toda estrutura da sociedade se movimenta com, ela” conforme nos 

ensina Angela Davis (2017)10. Ou seja, é significativo que um dos movimentos mais 

importantes da atualidade seja o Movimento de Mulheres Negras.  

                                                     
9  Sojourner Truth: Dois anos depois da Convenção de Seneca Falls, aconteceu em Worcester, 
Massachusetts, a primeira Convenção Nacional pelos Direitos das Mulheres. Seja porque foi 
realmente convidada, seja por iniciativa própria, o fato é que Sojourner Truth estava entre as 
participantes. Sua presença e os discursos que proferiu em encontros subsequentes pelos direitos 
das mulheres simbolizavam a solidariedade das mulheres negras com a nova causa. Elas aspiravam 
ser livres não apenas da opressão racista, mas também da dominação sexista. “Não sou eu uma 
mulher?” [43] – mote do discurso feito por Sojourner Truth em uma convenção de mulheres em Akron, 
Ohio, em 1851 – continua sendo uma das mais citadas palavras de ordem do movimento de mulheres 
do século XIX. Davis (2016, p.71) 
10 Davis, Angela. “Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta 
com ela”. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570053-quando-a-mulher-negra-
se-movimenta-toda-a-estrutura-da-sociedade-se-movimenta-com-ela. Acesso: 04.12.2020. 
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É grande a diversidade de mulheres que contribuíram com essa trajetória de 

acumulação e de construção de um pensamento feminista negro cujo fundamento, 

a base e potência do debate é a crítica. Entretanto, para o movimento feminista 

atingir uma esfera mais poderosa precisa estabelecer conexão e uma incorporação 

positiva da contribuição das mulheres negras nesta concepção de novos paradigmas 

de relações sociais. Neste sentido a contribuição do feminismo negro é 

indispensável por constituir uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Patrícia 

Hill Collins (2019) aponta em seu trabalho o grau de subjugação e silenciamento por 

parte das teorias sociais críticas aos saberes produzidos desde as experiências das 

mulheres negras. A pesquisadora assumiu o papel de revelar o que tem sido a 

contribuição da experiência de resistência das mulheres negras na história. A ação 

do feminismo negro contribui com a crítica consequente, sistematizada à 

historiografia e pensamento oficial que nega as experiências de resistência e 

libertação, pois as mulheres negras têm condição de opressão diferente das 

experienciadas pelas mulheres brancas na estrutura social.  

Kimberle Crenshaw (2002, 2018) nos oferece como contribuição o conceito de 

interseccionalidade, apontando as intersecções de raça, gênero, 

heteronormatividade e classe como elementos que impactam na vida das mulheres 

negando-lhes oportunidades.  Como jurista partiu de um caso concreto para iniciar 

a pesquisa em torno da ideia de opressões interseccionalizadas. O conceito é uma 

proposta para se levar em conta as múltiplas fontes da identidade e constituição das 

subjetividades. Crenshaw propõe a subdivisão do conceito em duas categorias: a 

intersecção estrutural, a posição das mulheres negras na intersecção de raça e do 

gênero e as consequências da experiência da violência conjugal como estupro e as 

formas de resposta a tais violências; e a intersecção política feminista, antirracista 

que tem como consequência a marginalização da violência em relação às mulheres 

negras. Este é o centro para a análise das condições das mulheres brancas na 

estrutura social e a condição das mulheres negras e homens negros nesta mesma 

estrutura. Há diferenças no impacto de múltiplas opressões sobre as mulheres 

negras. O enfoque da interseccionalidade vai além do simples reconhecimento de 

multiplicidade dos sistemas de opressão, ele nos possibilita compreender as 

interações na produção e reprodução das desigualdades sociais.  
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A história do feminismo negro no Brasil guarda nomes de mulheres 

grandiosas que representam a profusão não só acadêmica, quanto do ativismo. Lélia 

Gonzalez é uma delas e, em particular, entendia o feminismo negro de uma forma 

abrangente chamando atenção para especificidades em face ao ocidente: a 

solidariedade fundada na experiência histórica comum da diáspora. Por conta disso 

o feminismo negro, que se formou no seio das lutas de mulheres negras, carrega um 

tipo de solidariedade além de articular raça, gênero e classe, possibilitando um 

diálogo, por exemplo, com a interseccionalidade, expressão cunhada pela jurista 

negra estadunidense Kimberlé Crenshaw no início da década de 1990. 

 Lélia Gonzalez é outra grande pensadora brasileira que busca entender como 

as mulheres, a partir dos seus lugares, podem criar estratégias de enfrentamento ao 

racismo, pensando a relação entre as mulheres negras, a comunidade negra e o 

movimento negro. A preocupação da feminista negra pioneira no Brasil foi entender 

como é que se constitui o que chamamos de sujeito sociológico que é a Mulher 

Negra. Quais as análises que atravessam a constituição desse sujeito? Curioso 

pensar por que a Mulher Negra ainda assusta ao sair dos três lugares específicos 

identificado por Gonzalez: doméstica (o corpo do trabalho); mulata (o corpo do 

desejo) e da Mãe Preta (o lugar da servidão) de uma afetividade desprovida de uma 

pessoa que sente algo. A ideia da mãe que só doa e nada recebe. Quando Lélia 

Gonzalez pensa o lugar da mulher negra ela avança dentro de feminismo porque 

pensa como esse corpo, nas comunidades negras, cria formas de enfrentamento às 

dimensões do racismo e do sexismo em que são colocadas desde o passado de 

escravidão.  

Ao analisar criticamente o pensamento sociológico da época Lélia Gonzalez, 

no decorrer de toda sua obra, explicita os problemas da branquitude, da negritude, 

do racismo, do sexismo e desenvolve reflexões enunciando-se como lugar de mulher 

negra, intelectual, periférica, militante em todos os espaços em que atuou, o 

movimento negro, o partido político, a academia. Seus estudos contribuíram no 

questionamento do mito da democracia racial e na articulação entre categorias 

analíticas relativamente apartadas dos movimentos sociais. Brevemente 

pontuamos, três categorias originais de Lélia Gonzalez: Amefricanidade, conceito 

que engloba o Brasil, lutas brasileiras, a latino-americanas, caribenhas e norte-
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americanas; Feminismo afrolatino americano: categoria de perspectiva 

transnacional para qual o feminismo é a opção política central na transformação 

social; e Mulher Negra: categoria que comporta as opressões de gênero, raça e 

classe. Preocupada com a visibilidade positiva da mulher negra Lélia Gonzalez, 

assim como outras mulheres, possuem uma larga, profunda e densa produção 

intelectual ainda pouco difundida e acolhida, inclusive no âmbito das filosofias da 

libertação.   

Por isso afirmamos que o pensar que parte da vida, das histórias de luta, dos 

afetos partilhados, das redes tecidas entre as mulheres produzem mudanças 

significativas. É fundamental trazermos às autoras e temas resgatados da história 

das mulheres que são referências para atuarmos na construção de outro mundo 

menos vazio de afetos e no horizonte de superação do sexismo, do racismo e todas 

forma de opressão. É desse modo, que trazemos a experiência do Círculo de Cultura 

Leia Mulheres. 

 

Educação Popular Feminista como práxis de libertação 

 

Acolhendo sugestões de estudantes, educadoras e outras mulheres de 

distintas áreas de atuação, no ano de 2017 demos início a um Círculo de Cultura11 

batizado de “Círculo de Cultura Leia Mulheres”12. Em cada encontro mensal temos 

um tema gerador relativo a uma obra, texto, escrita de uma mulher. Cada encontro é 

aberto e o número de participantes varia, já tivemos encontros com cinco mulheres 

e outros com mais de quarenta. Em 2019 desenvolvemos o Círculo de Cultura Leia 

Mulheres na UNESPAR e na UFPR por ocasião do desenvolvimento do estágio de 

pós-doutoramento de uma das autoras deste texto. Em função da pandemia da 

COVID 19 temos realizado encontros de modo online e ampliamos a participação 

para acolher mulheres de várias cidades, estados e regiões do Brasil.  Por que círculo 

de cultura leia mulheres?  

                                                     
 
12 Iniciado em 2017 no âmbito do Projeto de Extensão TEAR - Tecendo Estudos e Ações em Rede pela 
Vida das Mulheres e desde 2020 faz parte do Programa de Extensão Coletivo Paulo Freire de Filosofia, 
Educação e Cultura, na Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), campus de União da Vitória. 
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Este espaço nasce da constatação, da escuta, de que não lemos mulheres e 

de que quando lemos não as citamos, não falamos sobre o que elas escreveram e 

nos ouvimos pouco. Ler, falar sobre e nos ouvir é o fio condutor desta experiência 

onde a “leitura de mundo precedem as leituras da palavra” (Freire, 1989, p,7), onde 

lendo aprendemos com as que vieram antes de nós e as que estão conosco, 

estudando nos compreendemos no mundo pois:  

 

Estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu. 

É perceber o condicionamento histórico-sociológico do conhecimento. É buscar 

as relações entre o conteúdo em estudo e outras dimensões afins do 

conhecimento. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescrever – 

tarefa de sujeito e não de objeto. Desta maneira, não é possível a quem estuda, 

numa tal perspectiva, alienar-se ao texto, renunciando assim à sua atitude crítica 

face dele (Freire, 1981, p. 9). 

 

Estudando, lendo e dialogando estas práticas não giram apenas em torno dos 

textos das mulheres que lemos, mas principalmente de como estas leituras chegam 

e são vivenciadas por cada uma. Em um pouco mais de três anos o Círculo de Cultura 

Leia Mulheres tem se constituído como uma comunidade pedagógica, inspiração que 

surgiu de uma das mulheres que temos lido: bell hooks (2013). Trata-se de espaço 

de escuta e de potente construção coletiva de mulheres diversas que não só 

estudam, mas se apoiam e tentam cuidar uma das outras. 

Estas tessituras têm-nos levado a visitar escritas de mulheres em diversos 

estilos, de distintas áreas de conhecimento, culturas e contextos históricos. A 

escolha das obras a serem lidas é feita em diálogo e desde seu início lemos filósofas, 

poetas, romancistas, sociólogas, historiadoras entre outras; transitamos pela 

literatura, educação; educação popular e feminismos; lemos mulheres negras, 

mulheres indígenas e em círculo temos coletivamente exercitado ações culturais de 

libertação, de descolonização em aprendizagens colaborativas. 

A categoria libertação tomada como práxis no Círculo de Cultura Leia 

Mulheres visa o exercício concreto de criação de espaços de educar a escuta que se 

efetiva como educação popular feminista. A escuta é marcada por questões 
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carregadas de temas muito sensíveis, por vezes sem muita teoria, permeada de 

intuições acerca de fazer as coisas de outro modo, na irrupção de vozes que ouvidas 

comunicam e mutuamente acolhem histórias de vida, exercem a desconfiança diante 

de silêncios quanto as biografias de homens e mulheres na filosofia e na história. 

A libertação como educação popular feminista reflete acerca da invisibilidade 

e o silenciamento da escrita das mulheres como uma forma de violência da razão 

patriarcal e para além do diagnóstico, procura intervir com estudo sistemático, leitura 

e escrita de e sobre mulheres. Soma-se a isso a importância do exercício da escrita 

livre das amarras coloniais. Assim, a escrita e a leitura de textos de mulheres são 

tomadas como práxis de libertação e de reparação histórica diante do sexismo 

institucionalizado, da misoginia e da razão patriarcal. 

Como mulheres enunciamos desde o território como lugar geográfico, mas 

também subjetivo, tramando, criando elos, tecendo, cruzando fios na tessitura do 

comum entre tantas mulheres: mulheres historicamente proibidas de ler e de 

escrever que reivindicam e resistem escrevendo, algumas chegaram até nossos dias, 

mas sabemos: muito se perdeu. Para nós não se trata apenas de visibilizar ou 

integrar as mulheres na filosofia, mas ao dialogar com elas, seus escritos e 

experiências, fazer filosofia de outro modo. Refundar, transformar significa, aceitar 

que as mulheres mesmas digam qual tipo de filosofia necessitam e que a articulem 

com suas próprias experiências de pensamento, pois a filosofia teceu sua história 

em cumplicidade com preconceitos sexistas, silenciando interessadamente as 

mulheres. Para isso vemos como potente algumas ideias de mulheres para a 

educação popular feminista como campo de libertação. 

 O trabalho por meio de comunidade pedagógica (bell hooks, 2013) tem sido 

inspiração no exercício da escuta, no ouvir a voz de todas, no enfrentamento do 

racismo e do sexismo por meio do diálogo em comunidades, falando, ouvindo, 

denunciando, criando desconforto inclusive. Outro aspecto é o feminismo como 

práxis comunitária em diálogo com as contribuições de Julieta Paredes (2019) e do 

feminismo negro já pontuado neste texto, pois é necessário debatermos qual 

feminismo nos representa. Neste sentido temos acolhido com sororidade 

contribuições das mulheres negras, indígenas, chicanas, transexuais, lésbicas e 
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atuado comunitariamente, na leitura, na escrita, na luta e na reivindicação de lugar 

para todas e todos no mundo. 

 

Os alinhavos seguem: algumas considerações  

 

Pensar filosoficamente, em perspectiva de libertação, nos convoca a 

compreender que a violência e o colonialismo são reproduzidos desde o corpo das 

mulheres e incidem no modo como pensamos e agimos no mundo.  Mulheres 

tratadas como território de dominação e conquista. É no corpo da mulher que se 

gesta a mestiçagem, por exemplo. Mãe de mestiços! Filhas mestiças! Racismo 

estrutural e de marca desde o corpo das mulheres.  No Brasil e na América Latina, a 

violação colonial perpetrada pelos senhores brancos contra as mulheres negras e 

indígenas e a miscigenação daí resultante está na origem de todas as construções 

de nossa identidade nacional, estruturando o decantado o mito da democracia racial 

latino-americana, que no Brasil chegou às últimas consequências. A violência sexual 

colonial é, também, o “cimento” de todas as hierarquias de gênero e raça presentes 

em nossas sociedades, configurando aquilo que Ângela Gilliam (1996) define como 

“a grande teoria do esperma em nossa formação nacional”, através da qual: “O papel 

da mulher negra é negado na formação da cultura nacional; a desigualdade entre 

homens e mulheres é erotizada e a violência sexual contra as mulheres negras foi 

convertida em um romance”.13 

Em nossas experiências mulheres procuram fundar um filosofar a sua 

maneira, desde suas memórias, dizendo do vivido, construindo um feminismo 

comunitariamente, de modo que as formas de filosofar se articulam com práticas 

políticas, educativas, artísticas, culturais, ou seja, intervindo na realidade. Esta 

experiência em processo contém a opção pela pluralidade, o reconhecimento de 

nossa ancestralidade e do direito às diversidades. Na escuta e na prática este 

exercício contempla a pluralidade histórica, cultural, geográfica, étnica tecendo nesta 

diversidade linhas, pontos comuns e distantes, como rotas de fuga diante dos 

perigos da história única (Adichie, 2009). De Virginia Woolf (2014) à Conceição 

                                                     
13 Gilliam, 2003, p.54. 
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Evaristo (2016), por exemplo, que de contexto e modos distintos tomam a escrita 

como direito. Lê-las é, também, rememorar a história das mulheres e conversar 

sobre; é atuar na memória visitando escritas e promovendo reflexões, incidindo nas 

memórias para construir futuros melhores. Parar para ler, meditar sobre o que lemos, 

nos ouvir, como o quanto a escrita de Flora Tristán (2016) e seu conceito de pária 

traz elementos para pensarmos nossa condição de ainda desterradas nos dias 

atuais.  

O poder da leitura e da escrita a nossa maneira ajuda a suportar o mundo e 

viver, re-existindo em meio às adversidades. Escrevivências (Evaristo, 2016) 

banhadas de memórias, no jogo entre ficção x realidade, onde a literatura autoriza, 

expressa que é necessário falamos do que vivemos, partir de nossos pertencimentos, 

dos privilégios e das negações de direitos, escrita como espaço de autoafirmação do 

ser mais (Freire, 1987, fugindo à norma, para fora da curva e aprendendo a 

insubordinar-se, como nos diz Carolina Maria de Jesus (2014, p.39), “Os políticos 

sabem que sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo 

oprimido.”  

Na escuta de histórias de vida, buscando nossas genealogias, partindo da 

concretude criamos práxis de libertação, descoloniais e feministas, intervindo na 

história, nas memórias curtas e longas. Práxis que expressam a potência da escuta 

que permite re-conhecer as mulheres em suas polifônicas formas de expressão, 

rompendo com o imaginário do mito da feminilidade, nas narrativas de que há 

“coisas” que são de mulheres e na reinvenção de modos de ser e estar, criar novos 

sentidos, por exemplo, do ofício do artesanato, da costura, do bordado, de escreviver 

alinhavando pensamentos e vidas. 

Escrevivências nos remete ao ofício das nossas ancestrais que contavam 

histórias, signos ausentes na forma escrita por um lado, mas que atuam nas 

cavidades das memórias, como diz Conceição Evaristo: “A nossa escrevivência não 

pode ser lida como histórias para “ninar os da casa grande” e sim para incomodá-

los em seus sonos injustos.” 14 Como dito até aqui o contato com a escrita e as lutas 

das mulheres negras são condições para o exercício de libertação das 

                                                     
14  Evaristo, Conceição. “Escrevivência”. Disponível em: https://www.itaucultural.org.br/ocupacao 
/conceicao-evaristo/escrevivencia/. Acesso: 04/12/2020. 

https://www.itaucultural.org.br/ocupacao%20/conceicao-evaristo/escrevivencia/
https://www.itaucultural.org.br/ocupacao%20/conceicao-evaristo/escrevivencia/
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subjetividades, na superação do racismo e do sexismo, pois a construção do 

silenciamento das mulheres negras está na trama da construção das subjetividades 

de todas e todos.  Escrever, ler livros é, também, explicitar que a palavra “livro” em 

sua potência é signo que muitas vezes se constituiu morada de silêncios, 

ocultamentos e é por nós reivindicado como espaço onde emergem sentidos, 

escrevivências em que papel de faz “pele”, “corpo”. Neste sentido, cremos ser 

importante, também, pensarmos na reinvenção do livro, em formas de constituí-lo 

para que expresse mais e melhor as experiências de pensamentos das mulheres que 

são comunitárias. 

Para além de reivindicarmos e ocuparmos o lugar da escrita-vivência parece 

necessário incidir nestes lugares, refletir sobre como gesta-se e materializa-se o 

nosso pensar: poemas, imagens, bordados, costuras, tecelagens e múltiplas 

expressões de afetos que atravessam em atos de coragem e o reinventar da escrita, 

talvez de modo indigente, como párias, híbridas, polifónicas. A exemplo de 

reinvenção tomamos como práxis nesta escrita que aqui apresentada como 

alinhavos de pensamentos sobre nós mulheres no quefazer de libertação, em práxis 

educativa e feminista, tecendo reflexões, expressando experiências e fazendo-se 

experiência a várias mãos. Sem dúvida a trama aqui alinhavada tem avessos, 

reticências e espaços em branco, renúncias, margens e silêncios, mas não abre mão 

de que é possível e necessário desescrever em filosofia, libertar-se da razão 

patriarcal e que isso implica em enunciar-se desde práxis concretas de libertação, e 

que estas, têm no feminismo e na educação popular campo fértil de transformação 

de si em comunidade, pensando o pensamento e intervindo no mundo.  

Trouxemos aqui reflexões sobre trajetórias e aprendizados com mulheres e 

sobre mulheres, neste sentido, comunitariamente temos escrevivenciado na 

consciência de que ainda pertencemos a um não-lugar e tomamos este como 

exercício de re-existência, de deslocamentos, de peregrinações, de trânsitos entre 

áreas de saber e práticas culturais, como produtoras de modos de pensamento e de 

vida. Como peregrinas, párias, desterradas seguimos tecendo experiências e 

pensando em como comunicá-las re-fundando espaços, rompendo silêncios, no 

desejo de fundar mundos onde mulheres possam se enunciar.  
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4. PAULO FREIRE E A PEDAGOGIA DA LIBERTAÇÃO 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424484-4  
 

Ofélia Maria Marcondes1 

 

O objetivo deste breve texto é apresentar a ligação que há entre a pedagogia 

da libertação e a filosofia da libertação, sendo que, para além da análise bibliográfica, 

possa provocar uma reflexão político-pedagógica acerca da importância da filosofia 

e da educação nos processos de transformação do mundo. 

Na “Introdução” de Filosofía de la Liberación, Bello Ortiz, Zúñiga, Galindo e 

Melchor afirmam que: 

 

Em um encontro em Buenos Aires entre sociólogos, economistas e filósofos 

(entre eles E. Dussel), graças aos trabalhos de O. Fals Borda (Sociologia da 

libertação) e Camilo Torres em sociologia; à Pedagogia do Oprimido (1968), de 

Paulo Freire, se debateu sobre a importância da dialética “dependência-

libertação”. Assim surgiu a primeira ideia de uma ética, de uma filosofia prática 

da libertação para além do mero comentário dos filósofos europeus (Dussel, 

2013, p. XXII). 

 

Ao citar Paulo Freire como base para este debate, os autores o colocam como 

um pensador fundante dos debates sobre alienação, libertação, opressão, ética, 

educação, política. Paulo Freire nos coloca diante da reflexão sobre a realidade e 

sobre os processos de conscientização e de mediação com vistas à transformação 

do mundo via uma educação libertadora, pois “Se a educação sozinha, não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (Freire, 2000, p. 67).  

Pedagogia do oprimido,  obra  publicada  em 1968,  é um marco na filosofia da  

                                                     

1 Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo, ofelia@ifsp.edu.br. 
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educação no Brasil. Ao apresentar suas críticas à educação bancária, Paulo Freire 

constrói sua antropologia e sua pedagogia com vistas à libertação de homens e 

mulheres das relações de opressão. A pedagogia proposta é realizada com os 

oprimidos e não para os oprimidos, dada a centralidade da conscientização e do 

diálogo como instrumentos de libertação. 

 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 

significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, 

os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a 

necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela 

práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 

lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato 

de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, 

até mesmo quando esta se revista da falsa generosidade referida (Freire, 2015, 

p. 42-43).  

 

A metáfora da educação bancária é uma crítica à educação tradicional 

centrada no educador e que tem como principal exigência a memória. Nas palavras 

de Freire, nesse modelo de trabalho pedagógico, “o educando fixa, memoriza, repete, 

sem perceber o que realmente significa” (Freire, 2015, p. 80) um determinado 

conceito, uma operação matemática, um fato histórico. A aula nada mais é do que 

um “encher” as cabeças dos educandos como se fossem vasilhas e corpos dóceis e 

passivos. É mais um trabalho de arquivo no qual educador e educando não 

desenvolvem a criatividade, a criticidade, o diálogo com a realidade, mantendo-se as 

relações de autoridade e de opressão sem qualquer alteração. Nessa metáfora, Freire 

faz também a crítica ao processo de reificação na educação, já que o educando é 

tornado apenas objeto do processo educativo e não seu sujeito.  

Na escola tradicional, o educando vive, mas não existe, é permanentemente 

silenciado. Seu viver é a imersão na ideologia e na reprodução o que impede a 

transformação do mundo e das relações. E é justamente na eterna consolidação do 

modelo tradicional de educação que a opressão também é consolidade, resultando 

no que Freire chama de absolutização da ignorância já que o educando recebe o 
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conhecimento que é doado pelo educador. Essa absolutização da ignorância é a 

alienação da ignorância, pois, submetido à educação, o educando não reconhece a 

própria ignorância, antes, a ignorância está sempre no outro. A educação bancária é, 

portanto, instrumento de opressão já que “a educação se torna um ato de depositar, 

em que educandos são os depositários e o educador, o depositante” (Freire, 2015, 

p.80), alienante, esse modelo de formação nega o conhecimento do outro, assim 

como recusa o próprio processo de busca de respostas e soluções aos problemas 

postos pela realidade. 

Como Paulo Freire constrói uma antropologia, cabe dizer que a educação 

bancária entende o ser humano 2  como aquele que se adapta, se ajusta, que se 

encontra separado do mundo e do tempo, sendo a consciência aquela peça 

domesticada que revela nas ações humanas a sua adequação ao mundo. Diz Freire 

(2015, p. 83): “quanto mais se exercitem os educandos no arquivamenteo dos 

depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica 

de que resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 

sujeitos”. Adaptação é opressão e retira de cada um a possibilidade de fazer-se para 

si e de desenvolver sua vocação ontológica de ser mais, transformando homens e 

mulheres em autômatos, meros espectadores do mundo e assim, desumaniza. Ser 

mais, na filosofia freiriana significa que somos seres de ação e de transformação do 

mundo; é a “vocação de humanizar-se” (Freire, 2015, p. 85). 

Para Freire, somos sujeitos de relações, de saberes, de busca, de ser com os 

outros, de convívio. Como sujeitos, os seres humanos mantém-se em diálogo como 

o mundo e estão no mundo, superando sua atitude de espectadores para 

assumirem-se como recriadores desse mesmo mundo por meio da tomada de 

consciência que só uma educação libertadora pode promover. Como seres de 

intercomunicação, de intersubjetividades, os saberes se entrelaçam, o poder criativo 

se efetiva nas ações. 

 

                                                     
2 Utilizo a palavra “homem” como sinônimo de gênero humano apenas quando o autor assim o utiliza. 
Quando refiro-me ao gênero humano, utilizo “ser humano” ou “seres humanos”. Paulo Freire também 
utiliza “homens e mulheres” neste mesmo sentido de humanidade, gênero humano. 
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O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo não 

haveria transcendência nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode 

objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não-eu. 

Isto o torna um ser capaz de relacionar-se; de sair de si; de projetar-se nos 

outros; de transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si 

mesmo. 

Estas relações não se dão apenas com os outros, mas se dão no mundo, com o 

mundo e pelo mundo (Freire, 1982, p. 30). 

 

Como ser de relações, o ser humano é um ser de cultura entendida por Freire 

como o próprio processo de recriação do mundo, pois o ser humano, consciente de 

seu mundo, é capaz de transformá-lo, portanto o ser humano não é um ser para a 

adaptação, mas para a história, para a temporalidade, o que nos leva ao conceito de 

homem-história que Freire traz em sua obra Educação e Mudança. Para Freire, o ser 

humano temporaliza-se, ou seja, tem consciência de um ontem e a perspectiva de 

um amanhã, está no tempo. “O homem existe – existere — no tempo. Está dentro. 

Está fora. Herda. Incorpora. Modifica. Porque não está preso a um tempo reduzido a 

um hoje permanente que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se” 

(Freire, 2019, p. 57).  

Nesta reflexão sobre a temporalidade é que Freire entende o ser humano como 

aquele de relações que são reflexivas, consequentes, transcendentes e temporais, 

que está no mundo e com o mundo, articulado no tempo e no espaço, originando 

mais uma categoria: homem-mundo que é um ser situado, um ser no mundo, com o 

mundo e com os outros.  

Considero de fundamental importância a compreensão dessa antropologia 

que Paulo Freire constrói para então buscarmos compreender as bases da 

Pedagogia da Libertação que ele propõe, em busca da transformação do homem-

coisa, próprio da educação bancária, em homem-sujeito, um ser de opções e de 

interações. E como o próprio pensador afirma: 

 

Não pode existir uma teoria pedagógica, que implica em fins e meios da ação 

educativa, que esteja isenta de um conceito de homem e de mundo. Não há, 

nesse sentido, uma educação neutra. Se para uns, o homem é um ser da 
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adaptação ao mundo (tomando-se o mundo não apenas em sentido natural, mas 

estrutural, histórico-cultural), sua ação educativa, seus métodos, seus objetivos, 

adequar-se-ão a essa concepção. Se, para outros, o homem é um ser de 

transformação do mundo, seu quefazer educativo segue um outro caminho. Se o 

encaramos como uma “coisa”, nossa ação educativa se processa em termos 

mecanicistas, do que resulta uma cada vez maior domesticação do homem. Se 

o encaramos como pessoa, nosso que-fazer será cada vez mais libertador 

(Freire, 1974, p. 7). 

 

A visão de ser humano na educação bancária é de um ser absolutamente 

abstrato e desligado do mundo, bem como entende o mundo como um algo 

desligado do ser humano. Essa visão de ser humano descolado do mundo e vice-

versa é que sustenta tanto as relações de opressão como os processos de alienação. 

Trata-se de uma educação que hominiza, ou seja, apenas reconhece as 

características dos seres humanos, diferenciando-os dos animais e está em 

oposição ao processo de humanização, entendido como a materialidade da vocação 

ontológica de ser mais, defendida por Freire. 

Freire, em oposição à ideia de ser humano própria de um sistema opressor, de 

dominação e de domesticação, entende o ser humano como um ser concreto que é 

capaz de reconhecer o mundo e nele atuar. Somente livre da opressão é que o ser 

humano pode ter uma vida digna e, para tanto, precisa tomar consciência de si e do 

mundo. 

O ser humano, atua no mundo, é um ser da práxis, da ação reflexiva. Somente 

é possível compreender o ser humano em relação ao e com o mundo e o mundo, em 

relação com o ser humano e nessa relação dialética é que o ser humano estabelece 

seus domínios, o da cultura e o da história. 

 

Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz cultura. E é ainda o jogo destas 

relações do homem com o mundo e do homem com os homens, desafiado e 

respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite a imobilidade, a não 

ser em ternos de relativa preponderância, nem das sociedades nem das culturas. 

E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas 
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históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar 

destas épocas (Freire, 2019, p. 60). 

 

Freire entende que “o mundo humano só é porque está sendo; e só está sendo 

na medida em que se dialetizam a mudança e o estático” (Freire, 1982, p. 47). Assim, 

as ideias de mudança e de estabilidade não estão em oposição, mas numa relação 

dialética, sendo que ambas resultam das ações humanas que são históricas e 

culturais. É assim que Freire defende que o ser humano tem uma capacidade criadora 

que emerge quando há problemas a serem resolvidos. 

Freire afirma que “como um ser incompleto e consciente de sua 

incompleticidade (o que não ocorre com os “seres em si”, os quais, também 

incompletos, como os animais, as árvores, não se sabem incompletos), o homem é 

um ser da busca permanente” (Freire, 1974, p. 9) e justamente por sua incompletude 

e por sua busca é que o ser humano se educa. Esta incompletude ou inconclusão ou 

inacabamento mantêm estreita relação com o devenir da realidade posto que somos 

seres da historicidade. Nas palavras de Freire, “os homens se sabem inacabados. 

Têm consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação 

mesma” (Freire, 2015, p. 102). 

Uma educação libertadora é aquela que compreende o ser humano como ser 

situado em relação dialética com o mundo e com os outros. Estimula a criatividade 

e a criticidade. Reconhece os saberes como submetidos aos condicionamentos 

históricos, assim como reconhece o ser humano como sujeito histórico e 

protagonista de sua temporalidade, como um devir. Como processo humanizante, 

recusa a manipulação do educando, a centralidade do conteúdo e a autoridade 

inquívoca do educador. 

Compreendendo a relação homem-mundo como sendo uma dialética, Freire 

propõe uma educação problematizadora de realidade com o objetivo de desnudar as 

relações de opressão e coloca o ser humano como um corpo consciente de si e do 

que o circunda. Este pensador inaugura um modo de pensar a educação que leva em 

conta a intencionalidade da ação e o abrir da consciência para o mundo. 

Estabelecendo uma comparação com a educação bancária, Freire afirma: 

 



 

 

 
 

Ofélia Maria Marcondes | 91 

 

Enquanto a concepção bancária implica naquela distorcida compreensão da 

consciência e a entende como algo especializado no homem, como algo vazio 

que deve ser preenchido, a concepção problematizante encara o homem como 

um corpo consciente. Em lugar de uma consciência “coisa” a concepção 

humanista entende, com os fenomenólogos, a consciência como um abrir-se do 

homem para o mundo. Não é um recipiente que se enche, é um ir até ao mundo 

para captá-lo. O próprio da consciência é estar dirigida para algo. A essência de 

seu ser e a sua intencionalidade (intentio, intendere); é por isso que toda a 

consciência é sempre “consciência de” (Freire, 1974, p. 18-19). 

 

E, neste caso, trata-se da consciência de si e do mundo, que ao ser 

problematizado, exige do educando um exercício reflexivo e crítico, respondendo aos 

desafios postos como situações existenciais concretas, vai sendo explicitada toda 

relação de opressão e de domesticação. 

 

Quanto mais se problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 

mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais 

obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na 

própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um 

problema em suas conexões com outros, num plano de totalidade e não como 

algo petrificado, a compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente 

crítica, por isto, cada vez mais desalienada (Freire, 2015, p. 98). 

 

Uma educação libertadora é desalienante porque o conteúdo da ação 

pedagógica é o desnudamento do próprio mundo. Assim, “Educadores-educandos e 

educandos-educadores, mediatizados pelo mundo, exercem sobre ele uma reflexão 

cada vez mais crítica, inseparável de uma ação também cada vez mais crítica” (Freire, 

1974, p. 21). 

Para melhor compreensão das críticas que Freire faz à educação tradicional e 

de sua proposta libertadora, trago do texto “Papel da educação na humanização”, 

publicado primeiramente em 1969, suas considerações fundantes do debate para a 

superação da contradição educador-educando. Segundo Freire (1974, p. 18): 
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Se, na concepção bancária, o educador é sempre quem educa, e o educando é 

quem é educado, a realização da superação, na concepção humanista, faz surgir: 

a) não mais um educador do educando;  

b) não mais um educando do educador;  

c) mas um educador-educando com um educando-educador.  

Isso significa:  

1) que ninguém educa a ninguém;  

2) que ninguém tampouco se educa sozinho;  

3) que os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

 

O mundo como mediatizador não é mais sobre o que se fala, mas sobre o qual 

se atua e com o qual se mantém um diálogo para a tomada de consciência da 

realidade. É neste diálogo com o mundo e com os outros que se concretiza a 

humanização dos seres humanos e  transformação do mundo. O mundo como 

conteúdo da educação libertadora exige como metodologia o diálogo que resulta na 

tomada de consciência da realidade. 

Para Freire, tanto educador como educando são os protagonistas do processo 

educacional, transformando-se em educador-educando e educando-educador e isto 

tem base no entendimento que o autor tem sobre os saberes: não há um saber, mas 

saberes; educador e educando se educam no processo que se constitui como ato 

solidário, cooperativo, de comunhão. E como protagonistas, emergem do e no tempo 

e essa ideia está em oposição ao que se apresenta na educação bancária que resulta 

na imersão dos sujeitos no tempo, retirando-os de seu protagonismo. Essa 

submersão é o que aliena. Os sujeitos passam a objeto do processo educativo, 

tomam como verdade a ideologia do opressor, a conserva e reproduz o que está 

prescrito nesta e por esta ideologia. Por esta razão é que Freire assevera que, “do 

ponto de vista filosófico, um ser que ontologicamente é ‘para si’ se transforma em 

‘ser para outro’ quando, perdendo o direito de decidir, não opta e segue as 

prescrições de outro ser” (Freire, 1982, p. 55). 

A imersão massifica, a emersão liberta. A ideologia que destemporaliza os 

sujeitos, os manipula, os transforma em meros espectadores da vida, levando-os a 

dotarem “eus” alheios, que não lhes pertencem. Os sujeitos, protagonistas de sua 
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história, são críticos de sua realidade nela intervindo. Toda massificação é 

ajustamento, acomodação, supressão da liberdade; é desumanização. Em 

contraposição a isso, Freire entende a humanização como processo de libertação, de 

integração, de esperança. E é este processo que leva os seres humanos a superarem 

a realidade mitificada, desvelando as relações. 

Filosofia e educação estão necessariamente imbricadas. Não há educação 

sem filosofia, assim como não há uma práxis filosófica sem educação. E justifico 

essa afirmação apoiando-me em Freire (2019, p. 51): “Não há educação fora das 

sociedades humanas e não há homem no vazio” e também porque “Não se pode 

encarar a educação a não ser como um quefazer humano” (Freire, 1974, p. 7).  

Em 1965, ao escrever Educação como prática de liberdade, Freire já anunciava 

sua pedagogia da libertação ao afirmar que uma educação para a domesticação, 

para a submissão é sempre alienada e alienante, transformando os seres humanos 

em objeto, retirando deles seu protagonismo histórico. Uma educação libertadora, 

supera a ideia de homem-objeto e constrói a relação entre homens-sujeitos. Em sua 

antropologia, Freire caracteriza o ser humano como aquele que tem vocação para ser 

protagonista de sua história e que é transformado em objeto quando submetido a 

relações de dominação, domesticação, opressão; somente uma educação 

libertadora reconhece nos seres humanos “sua ontológica vocação de ser sujeito” 

(Freire, 2019, p. 53). 

A base do pensamento de Paulo Freire está na dialética ser humano-realidade, 

sendo que a formação humana se dá necessariamente no processo de inserção na 

realidade, assim como a realidade pode ser transformada graças à ação deste ser 

humano que se forma e é formado em processo contínuo. O ser humano está no 

mundo e com o mundo, dimensão concreta da realização de sua existência e a partir 

da qual é capaz de compreender a si mesmo e a realidade. A existência humana se 

dá no diálogo, na relação de alteridade, na comunicação.  

Em Educação como prática de liberdade, Paulo Freire (2019, p. 57) faz uma 

distinção entre existir e viver: “No ato de discernir, porque existe e não só vive, se 

acha a raiz, por outro lado da descoberta de sua temporalidade”. Numa nota de 

rodapé, Freire (2019, p. 57) explicita:  
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Existir ultrapassa viver porque é mais do que estar no mundo. É estar nele e com 

ele. E é essa capacidade ou possibilidade de ligação comunicativa do existente 

com o mundo objetivo, contida na própria etimologia da palavra, que incorpora 

ao existir o sentido de criticidade que não há no simples viver. Transcender, 

discernir, dialogar (comunicar e participar) são exclusividades do existir. O existir 

é individual, contudo só se realiza em relação com outros existires. Em 

comunicação com eles.  

 

Nas relações de opressão os indivíduos apenas vivem e viver, nas palavras de 

Freire, não basta, justamente por revelar os processos de submissão, de reificação, 

de desumanização, de destemporalização, de massificação.  

A transformação da sociedade apenas se dá mediante o processo de 

conscientização das relações de opressão e de alienação. Para Freire, os seres 

humanos não podem ser transformados em objetos e a serviço do capital e, neste 

sentido, a reificação nega a “vocação ontológica” do ser humano de “ser mais”, o que 

significa que o ser humano deixa de viver uma existência livre, de desenvolvimento, 

de crescimento como pessoa. Sendo levado a “ser menos”, a ser objeto das relações 

com o capital, o ser humano é “coisificado”, reificado, manipulado e, portanto, 

submetido a processos de desumanização. “Ser mais” nada mais é do que ter a 

dignidade humana garantida e uma vida pautada por relações de liberdade, o ser 

humano deve ser o sujeito de seu agir e de sua história, restauradas as relações 

intersubjetivas. Freire entende que a mediação se dá entre subjetividades, entre 

sujeitos, e essa condição de sujeito é suprimida pelas relações de opressão que 

reificam a existência humana.  

No sentido da potência criadora do ser humano é que Freire ressalta a 

importância de uma educação libertadora que tem como caminhos a 

conscientização e o diálogo. A transformação do mundo, da realidade só é possível 

se os seres humanos são protagonistas de sua historicidade: “A partir das relações 

do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, pelos atos 

de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai dominando a 

realidade. Vai humanizando-a” (Freire, 2019, p. 60). Esse poder criador e dinamizador 

que humaniza é rebaixado pelo opressor que apresenta aos seres humanos uma 
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forma de pensar as tarefas de seu tempo, domesticando e promovendo um estado 

de acomodação ideológica, uma massificação do viver, uma justaposição de 

indivíduos. Sem uma educação libertadora não é possível captar a realidade, a 

temporalidade. 

 

Por isto é que esta educação, em que educadores e educandos se fazem sujeitos 

do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 

autoritarismo do educador “bancário”, supera também a falsa consciência do 

mundo. 

O mundo, agora, já não é algo sobre que se fala com falsas palavras, mas o 

mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação transformadora dos 

homens, de que resulte a sua humanização (Freire, 2015, p. 105). 

 

Como Paulo Freire reconhece que as relações de opressão perpassam a vida 

humana e estão resultando em reificação e alienação, defende que a solução está 

numa dialética denúncia-anúncio que estão no cerne da educação libertadora, pois 

“Denúncia de uma realidade desumanizante e anúncio de uma realidade em que os 

homens possam ser mais. Anúncio e denúncia não são, porém, palavras vazias, mas 

compromisso histórico” (Freire, 2019, p. 102) e na práxis, entendida como ação-

reflexão-ação no e com o mundo.  

Para Freire, a denúncia é a comunicação que expõe as relações de opressão, 

de reificação, colocando a nu como a sociedade capitalista oprime as pessoas que, 

sem uma tomada de consciência, se tornam incapazes de denunciar essas relações 

de opressão. O anúncio somente é possível mediante a libertação das relações de 

opressão pela conscientização e este anúncio é o de novo modo de produção da 

existência, sem as amarras da opressão. 

O ser humano é o ser da ação no mundo e com o mundo sendo que essa ação 

precisa ser transformada em práxis, ou seja, em ação refletida. A transformação do 

mundo não é operada pela ação mecânica, cotidiana, mas pela ação que resulta da 

reflexão sobre a ação, em outras palavras, pelo desenvolvimento do pensamento 

crítico. 
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Somente por meio de uma educação libertadora é que os seres humanos 

deixariam de viver uma vida indigna, submetida à alienação e a serviço do capital. 

Uma educação libertadora é aquela que tem como metodologia o diálogo e como 

conteúdo o conhecimento crítico da realidade, promovendo a real inserção dos 

sujeitos que se educam em suas condições históricas, ou seja, uma imersão em seu 

tempo e em seu espaço. O efeito de uma educação libertadora é a mudança de 

atitude diante da realidade, estimulando a ação refletida no mundo e com o mundo. 

Lembramos ainda que, para Paulo Freire, a educação é processo permanente, assim 

como o é o próprio processo de libertação. 

O pensamento de Freire sobre educação nos coloca sempre diante da dialética 

educandos-realidade: a libertação ocorre quando o educando conhece seu mundo e 

reconhece nele as relações de opressão, objetivando a realidade que escraviza e 

desumaniza. A conscientização torna-se o efeito esperado de modo que o educando 

se torna sujeito de seu processo de formação, superando inclusive a contradição 

educador-educando. Nas palavras de Paulo Freire, o educando é educador e o 

educador é educando. 

Na superação da contradição educador-educando é que reside a 

compreensão de que não podemos realizar uma educação para o oprimido, mas uma 

educação com o oprimido. 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois 

momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo 

da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o 

segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de 

ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação (Freire, 2015, p. 57). 

 

No pensamento de Paulo Freire temos duas dimensões da práxis: uma da ação 

refletida, ou seja, da ação que é suspensa e passa por reflexão, voltando à ação e 

outra que é a dialética necessária entre teoria e prática, já que uma e outra não podem 

ser entendidas separadamente.  
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Neste sentido, em si mesma, esta realidade é funcionalmente domesticadora. 

Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a emersão dela, a volta sobre 

ela. Por isto é que, só através da práxis autêntica, que não sendo “blablablá”, nem 

ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo. [...] 

Este fazer “a opressão real ainda mais opressora, acrescentando-lhe a 

consciência da opressão”, a que Marx se refere, corresponde à relação dialética 

subjetividade-objetividade. Somente na sua solidariedade, em que o subjetivo 

constitui com o objetivo uma unidade dialética, é possível a práxis autêntica 

(Freire, 2015, p. 52). 

 

A práxis é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá -lo, 

sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Esta 

superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade opressora, que, 

objetivando-a, passam a atuar sobre ela. Assim é que inserção crítica e ação já são 

a mesma coisa. Assim, o mero reconhecimento de uma realidade que não leve a esta 

inserção crítica na realidade não conduz a nenhuma transformação da realidade 

objetiva, precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro. 

Para Paulo Freire, práxis é ação-reflexão-ação no mundo e para transformá-

lo. Práxis é a teoria do fazer na qual ação e reflexão são inseparáveis. Argumenta 

Freire (2015, p. 172-173): "É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos 

defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo nenhuma dicotomia 

de que resultasse que este fazer se dividisse em uma etapa de reflexão e outra, 

distante, de ação. Ação e reflexão e ação se dão simultaneamente". 

E continua em sua Pedagogia do Oprimido (2015, p. 57):  

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá, dois 

momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo 

da opressão e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação; o 

segundo, em que, transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de 

ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação. 
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Nossa reflexão, então, caminha no sentido de que não há transformação na 

ação irrefletida, na consciência mágica ou fanática. A transformação somente é 

possível quando há tomada de consciência. A tomada de consciência não é uma 

mera “descoberta da realidade” numa certa esfera intelectual; antes, a tomada de 

consciência se dá na ação, na inserção no mundo e em diálogo com o mundo. 

Para Paulo Freire, 

 

Somente quando os oprimidos descobrem, nitidamente, o opressor, e se engajam 

na luta organizada por sua libertação, começam a crer em si mesmos, superando, 

assim, sua “conivência” com o regime opressor. Se esta descoberta não pode ser 

feita em nível puramente intelectual, mas da ação, o que nos parece fundamental, 

é que esta não se cinja a mero ativismo, mas esteja associada a sério empenho 

de reflexão, para que seja práxis (Freire, 2015, p. 72).  

 

A tomada de consciência é a passagem de uma consciência ingênua para uma 

consciência crítica, superando uma visão ingênua da realidade e se colocando 

criticamente no mundo e com o mundo. O que resulta dessa tomada de consciência 

por meio do exercício do pensamento crítico é uma mudança na qualidade da 

percepção do mundo no qual estamos inseridos. Esta é a base da teoria da ação na 

Pedagogia da Libertação que é desmitificadora, problematizadora, dinâmica. Nas 

palavras de Freire (2015, p. 98), a educação como prática de liberdade “implica a 

negação do homem abstrato, solto, desligado do mundo, assim como também a 

negação do mundo como uma realidade ausente dos homens”. Pensamento e ação 

para a libertação de homens e mulheres das relações de opressão. 

Uma educação verdadeiramente libertadora é amorosa, não no sentido 

romântico, ou presente no senso comum, mas amorosa no sentido do amor às 

pessoas, à humanidade, desejosa de uma vida digna para todos. 

Em suma, procuramos entender a perspectiva de Freire sobre o ser humano: 

sempre inacabado, incompleto, busca sua completude nos processos de interação 

com o mundo e no mundo e nessa busca o ser humano se educa. Educar/educar-se 

é impregnar de sentido a vida humana. E um dos espaços privilegiados de interações 

é a escola, entendida como uma comunidade de aprendizagens e de formação da 
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cidadania, espaço também de exercício de emancipação e de trabalho em direção à 

libertação de pessoas oprimidas pelos processos econômicos e dominação. Crítico 

da educação que denominou “bancária”, coloca o processo de educação como uma 

via de mão dupla, anunciando que o educador também é educando, assim como o 

educando é também educador, pois não há um saber, mas saberes. 

Não é possível compreender o pensamento de Paulo Freire descolado de seu 

contexto histórico, sem ter em mente que sua filosofia está ancorada nos processos 

políticos próprios da vida humana, mas também naqueles institucionalizdos como 

forma de organização da sociedade. De modo geral, ao refletir com Paulo Freire a 

partir de suas obras ocorre uma mudança em nosso modo de pensar o mundo 

porque Freire é um pensador da esperança e nos leva a pensar num “outro mundo 

possível” pautado pelo respeito à pessoa, à pluralidade, à vida, pela solidariedade, 

pela sustentabilidade. Ao contrário de uma necropolítica que vem se impondo em 

nossos dias, ler Paulo Freire é pensar numa biopolítica e num paradigma civilizatório 

centrado na promoção humana, na libertação. 

Para Paulo Freire, é necessária uma crítica sistemática à realidade e às 

interações entre pessoas e entre instituições, denunciando relações de opressão, de 

dominação. Seu pensamento é transversal, perpassando desde questões sobre o ser 

humano e seu processo de formação até a crítica ao neoliberalismo, à lógica do 

capital. Pensador da conectividade e da amorosidade, da marcha humana em defesa 

da vida e da planetarização, da educação como justiça social, da cidadania 

multicultural, da emancipação humana e da libertação de todos os processos de 

opressão. 
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As ferramentas críticas disponíveis, precisamente por também serem 

construções do pensamento moderno, não suportam a ideia de uma intervenção 

ético-política que reduza a capacidade da diferença cultural de produzir uma 

separação ética intransponível. Isto é, elas não são capazes de efetivamente 

interromper o emprego de uma violência total que em outro contexto seria 

inaceitável contra aqueles que estão do "Outro" lado (cultural) da humanidade 

(Silva, 2016, p. 58-9) 

 

Esse é um texto experimental. Quando fui convidada para falar sobre o 

trabalho de Lélia Gonzalez (1935 – 1994), na Semana Acadêmica da Faculdade de 

Filosofia da PUCRS, fiquei muito preocupada. Em uma semana teríamos o Dia da 

Consciência Negra, no entanto a convidada para falar sobre o trabalho dessa 

escritora, professora e filósofa é uma mulher não-branca. A ausência de mulheres 

negras para falar do trabalho de Lélia por si só já fala de um apagamento com o qual 

temos muitas contas a acertar. Por isso, esse é um experimento, uma discussão 

teórica/relato, elaborado para tentar dar corpo a uma dimensão ética da pesquisa, 

colocar questões que surgem no entre da minha relação com o trabalho da autora. 

Ou seja, narrar as transformações ocorridas na pesquisa a partir de sua leitura.  

A escrita desse texto foi permeada pela escuta de muitas mulheres1 que me 

ensinaram e ensinam, que me inspiraram e me acolheram. Importante frisar que por 

“experiência” também procuro delimitar uma série de incômodos que vieram na 

esteira da escrita da minha dissertação intitulada Visualidades de Luiza Prado: 

poética da ex-centricidade (2017), principalmente, observações quanto à escrita 

sobre o trabalho de outra artista. Logo, os questionamentos que trago para este texto 

                                                     
1 O presente texto foi elaborado a partir da conferência realizada na Semana Acadêmica de Filosofia 
da PUC-RS, realizada em 12/novembro de 2020. Pelos comentários e provocações que contribuíram 
para que minha fala tomasse corpo e, consequentemente, escrita, agradeço Izis Abreu, Rita Rosa 
Lende, Cristina Ribas e Caroline Marim.  
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são também parte de um processo iniciado há um tempo e que assumiram um lugar 

central nas minhas produções mais recentes. 

Para que não haja equívocos e para que seja possível eu me colocar na 

posição de falar da obra de Lélia Gonzalez é inevitável falar de branquitude: explicitar 

que na medida em que “só ele [o negro] é estudado dissecado, problematizado” 

(Carone, Bento e Piza, 2002, p. 26), ler Lélia Gonzalez significou enfrentar o viés euro-

centrado das epistemologias hegemônicas e, consequentemente, questionar o papel 

que pesquisadores desempenham na perpetuação desse modo de produção de 

conhecimento. Em outras palavras, senti que queria começar respondendo "por que 

o branco pensa o Outro e não em si?” (Cardoso, 2014, p. 11). A pergunta de Lourenço 

Cardoso, assim como os escritos de Lélia, sublinha a pretensa invisibilidade 

fundamental do sujeito branco no recorte das pesquisas acadêmicas. 

Foi a irreverência de Gonzalez em apontar as contradições de discursos 

historiográficos em Racismo e sexismo na cultura brasileira (1984) que me convidou 

a conhecer melhor seus escritos e trajetória. Queria entender a ressonância de seu 

texto em mim quando falava da diferença entre o discurso e a realidade vivida por ela 

e por muitas outras. Imaginava assim, dar conta da diferença que se apresenta para 

mim entre a realidade e a fábula oficial dessa realidade. Subjacente a essas questões 

há o fato de que muitas vezes, enquanto mulheres mestiças, raramente encontramos 

referenciais que nos ajudem a significar nossa experiência. Nisso, os escritos de 

Lélia me encorajaram a transformar vivência em perguntas de pesquisa, que tento 

colocar aqui.  

Como nos lembra Maria Aparecida Silva Bento em Branqueamento e 

Branquitude no Brasil (2002), após a abolição da escravidão a população branca saiu 

com um saldo extremamente positivo, decorrente do enriquecimento pela 

apropriação do trabalho de outros grupos (Carone, Bento e Piza, 2002). A autora 

aponta a unilateralidade dos estudos sobre a situação racial brasileira: ao colocar o 

foco das análises no “problema do negro” reproduz-se uma lógica que representa a 

desigualdade como um dado a priori e não um resultado de diversas políticas 

discriminatórias que marginalizaram e restringiram o acesso à cidadania plena de 

populações negras. Tal lógica impossibilita responsabilizar o grupo branco e 

fortalece sua autoimagem, “legitimando sua supremacia econômica, política e 
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social” (BENTO, 2014, p. 25). Assim, a autoimagem do grupo negro é 

distorcida/deformada, porém representada como “dada”. Seguindo esse raciocínio, 

sujeitos “marginais” são colocados compulsoriamente em uma dinâmica de 

constante reivindicação/defesa de sua subjetividade – porém vista como problema 

de negro, problema de mulher, problema de populações LGBTQIA+ etc, o gaslighting 

nunca termina.  

O que se seguiu a 1889 foram mais algumas décadas de direitos solapados 

em contiguidade com o avanço de teorias eugenistas e a implantação da ideologia 

do embranquecimento através da figura do mestiço (Schwarcz, 2012). Com isso, 

quero dizer que enquanto não-branca, a escrita implicava questionar minha 

identidade a partir da branquitude e pensar sobre apropriação do capital intelectual 

de mulheres negras 2  a partir das minhas práticas. Logo, os aspectos a seguir 

nortearam meu raciocínio ao longo da discussão apresentada: a) o papel da projeção 

na construção de uma identidade racial branca; b) o desaparecimento do sujeito 

branco das relações raciais; c) o  modo como esse desaparecimento se reproduz nas 

abordagens ontológicas/epistemológicas (Carone, Bento e Piza, 2002); e por último 

d) a exigência de que nossos saberes sejam elaborados da maneira que o outro 

considera inteligível em detrimento da dimensão e afetos que mobilizamos para a 

pesquisa.  

Como se relacionar com o conhecimento produzido por feministas negras sob 

a crítica que autoras e autores trazem em relação à apropriação e ao epistemicídio?  

(Mbembe, 2018). Enquanto pessoas não-brancas, que lugar é possível ocupar na 

reflexão sobre racialidade? Estamos nos referindo somente a uma diferenciação 

ética que visa desmontar a lógica de apropriação na produção de conhecimento? 

Para refletir sobre levei em conta um dos principais argumentos elaborados por 

Bento: evitar focalizar o branco impede de discutir as dimensões do privilégio 

construído a partir da apropriação do trabalho de outro grupo. Esse argumento vai 

                                                     
2 Em sua tradução, Grada Kilomba ressalta sua preocupação com terminologias que revelam a “falta 
de reflexão e teorização da história e herança coloniais e patriarcais” (Kilomba, 2019 p. 14). A autora 
optou por escrever negro/a em itálico e em letra minúscula, sublinhando a necessidade de 
desconstrução linguística e não reprodução de uma linguagem colonial. Assim, ao longo do texto optei 
por seguir a orientação da autora, utilizar itálico em letra minúscula, e estendi a sugestão para outros 
termos que compartilham de um contexto análogo. 
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ao encontro das observações de Lélia Gonzalez na medida em que a autora aponta 

nos discursos historiográficos a tentativa de desaparecimento do branco na 

produção de conhecimento. A análise da última parte de representações de mulheres 

negras – a mãe preta e a mucama – para restabelecer o corpo branco nos discursos 

historiográficos (Gonzalez, 2018). Entendi que precisava trazer também meu corpo 

para a escrita para me deslocar desse lugar de pretensa neutralidade, de quem tem 

o privilégio de reivindicar/apropriar-se simbolicamente de um saber, isto é, 

reivindicar um sujeito-saber da produção de Lélia Gonzalez.  

É inevitável retomar algumas condições anteriores à presente pesquisa. Como 

mencionei, escrever sobre o trabalho de outra mulher na dissertação provocou em 

mim uma série de questionamentos. Luiza Prado (1988), artista transdisciplinar, 

descendente de indígenas e com uma pesquisa voltada para processos de cura que 

partiam do psicodrama associado a diferentes linguagens artísticas, foi o estopim 

da questão de como a escrita pode ser violenta. Uma vez entregue, comecei a me 

questionar sobre a amplitude das projeções do historiador e crítico de arte sobre o 

trabalho do outro; sobre aquilo que gostaríamos de ver quando tentamos encontrar 

um modo de dar voz ao indizível em nós. A dúvida permaneceu comigo e reapareceu 

com a leitura de Gonzalez. Isso porque ao sublinhar aquilo que está ausente com o 

objetivo de significar o texto de Caio Prado Júnior, a autora me questionou sobre as 

minhas próprias projeções acerca do trabalho de Luiza Prado, e a pergunta tornou-

se incontornável.  

 

Consciência e memória 

 

Por que Luiza Prado? Por que tratar da construção de identidade da artista em 

contraposição à violência sexual e suas questões de saúde mental? Ou sobre 

ressignificar símbolos religiosos a partir da violência colonial perpetrada contra 

mulheres indígenas e escravizadas? O que eu estava tentando elaborar através do 

discurso dela? A última pergunta na minha cabeça era sobre os riscos: como eu me 

sentia sabendo que estava elaborando minhas questões a partir da tomada de 

posição de uma outra pessoa? Isto é, o corpo sobre o qual eu estava escrevendo não 

era o meu. 
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Nesse ponto, podemos começar a falar de mestiçagem enquanto categoria 

cognitiva herdada da colonização através da qual “adquirimos o hábito de pensar 

nossas identidades sem nos darmos conta da manipulação do biológico pelo 

ideológico” (Munanga, 2019, p. 24). Enquanto forma de sociabilidade que media 

nossas relações com o mundo, a figura do mestiço é inseparável da história da 

ideologia do branqueamento, uma vez que aquela inseriu uma ambiguidade 

essencial para a manutenção do programa eugenista no Brasil (Munanga, 2019).  

Já Lilia Moritz Schwartz (2012) narra o avanço de teorias eugenistas no Brasil 

a partir de 1870 e sublinha – quando a expectativa de branqueamento da população 

após algumas gerações não se cumpriu – como a mestiçagem anteriormente 

considerada símbolo de degeneração foi capturada pela narrativa oficial. Logo, 

produziu-se uma valorização da figura do indígena e a ascensão da figura do mestiço 

como símbolo da brasilidade que objetivava superar numericamente as populações 

negras e suplantar o antagonismo entre raças, construindo a ideia de uma 

escravidão branda e a representação de uma abolição pacífica.  

Assim, o discurso oficial passou a representar um país cordial feito da mistura 

de raças que contribuíam para o bem comum. Porém, sem deixar de representar 

nesse processo brancos/as como a raça superior em relação às outras (Freyre, 

2006). Importante notar que isso foi devidamente acompanhado da proibição de 

religiões de matriz africana, mudanças jurídicas que impediam o acesso à herança e 

bens e mantinham essas populações na precariedade. Esse conjunto de ações, 

acrescido da valorização e possibilidade de ascensão social do mestiço, resultou em 

ambiguidade e antagonismo entre mestiços e negros. Segundo Kabengele Munanga  

 

Apesar de o processo de branqueamento físico da sociedade ter fracassado, seu 

ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no 

inconsciente coletivo brasileiro, rodando sempre nas cabeças dos negros e 

mestiços. Esse ideal prejudica qualquer busca de identidade baseada na 

‘negritude e na mestiçagem’, já que todos sonham ingressar um dia na identidade 

branca, por julgarem superior (Munanga, 2019, p. 21). 
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Mais à frente o autor acrescenta que “no topo da escala, a assíntota ao branco 

leva a negação de certos panos de fundo da ascendência. E a famosa passagem de 

linha só poderia ser a aventura de um indivíduo que quer fazer que todos esqueçam 

o que ele mesmo não quer mais lembrar” (Munanga, 2019, p. 43). Em sentido próximo, 

Gonzalez evoca a consciência como lugar  

 

do encobrimento, da alienação, do esquecimento e até do saber. É por aí que o 

discurso ideológico se faz presente. Já a memória, a gente considera como o 

não-saber que conhece. Esse lugar de inscrições que restituem uma história que 

não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura 

como ficção. Consciência exclui o que a memória inclui (Gonzalez, 2018, p. 194).  

  

Trouxe um pouco desse contexto para falar sobre o impacto psicológico 

causado pela ideologia do branqueamento na formação da minha própria identidade: 

aquela que não sabe bem o que reivindicar uma vez que esse passado foi 

apagado/perdido; ocupando um lugar diferente do das mulheres negras por ter 

ascendência indígena; de educação ocidental; por ter nascido em Goiânia, uma 

cidade relativamente nova com forte imigração nordestina, que pela prevalência de 

pardos se reconheceu mais perto da branquidade do que da negritude. Aprofundei a 

reflexão através de outro caminho: a tentativa de traçar minha árvore genealógica.  

Sabendo que houveram indígenas na ascendência paterna, tentei identificar 

através dos trânsitos migratórios possíveis etnias das quais minha família é 

descendente. Comecei uma busca nos registros de nascimentos, casamentos e 

óbitos deixados pelas paróquias do Maranhão em uma tentativa de identificar o 

nome de solteira da avó mais distante e quem sabe assim identificar membros de 

sua família e daí seguir as pistas... fim da linha, porém. Da busca documental, 

observei que diversos registros continham as palavras natural, legítimo, escravo, 

branco e algumas vezes livre/liberto. Um amigo historiador (além de ler registros 

impossíveis) me explicou que filhos naturais eram crianças nascidas fora do 

casamento, muitas vezes registradas por padrinhos (que podem ou não ser os pais 

biológicos); filhos legítimos continham o nome dos pais e avós nos registros de 

nascimento; pessoas negras raramente identificadas além da palavra escravo, às 
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vezes acompanhada dos senhores a quem serviam; e por último seu diagnóstico: 

encontrar mulheres anônimas descendentes de escravos é praticamente 

impossível3. Restou um palpite sem possibilidade de prova, um apagamento que me 

levou a questionar o próprio sentido da tentativa de traçar esse caminho. Até quando 

permitiremos que nossa identidade seja sempre representada como indício de uma 

falta?  

Se consciência exclui e memória da verdade se estrutura como ficção, como 

falar de ancestralidade quando se é descendente do etnocídio? Um desaparecimento, 

um atestado da falta, que parece colocar em risco a legitimidade da minha 

experiência como fonte de conhecimento? Esse desaparecimento que invisibiliza a 

diferença pode ser confundido com igualdade – uma estratégia da ideologia do 

branqueamento enquanto emprega políticas discriminatórias, viabiliza juridicamente 

o genocídio das populações negras; força a expulsão dos povos indígenas de suas 

terras tradicionais por grileiros e garimpeiros, priva seus meios de permanência pelo 

esgotamento da floresta. Na medida em que se veem impossibilitados de manter 

suas práticas, perde-se um capital intelectual que proporcionava a autonomia 

dessas comunidades. 

Passei a olhar minha trajetória estudando o trabalho da Luiza como uma 

forma de elaborar minhas memórias através dos discursos delimitados por ela. O 

processo de desalienação do meu corpo começou ao olhar para o modo como ela 

mesma tentava dar conta de dimensões esquecidas ou ignoradas de si. Esse ciclo 

se “completou” – nunca se completa de fato – com o contato com o trabalho de 

Gonzalez e pelo acolhimento das minhas questões. Acolher a negação em se ver 

como descendente de mulheres que não tiveram status jurídico, que dirá então 

direitos sobre sua sexualidade, saúde mental e independência financeira; acolher as 

experiências de abuso que eu mesma vivenciei; acolher o decorrente medo da 

maternidade; o medo de me expor e de me sobressair, de atrair atenção e me tornar 

um alvo de assédio e/ou violência sexual, dimensões da objetificação (Fredrickson e 

Roberts, 1997) que são inseparáveis da estruturação de nossas identidades e que 

nos acompanham juntamente com os estereótipos sobre nossas sexualidades. 

                                                     
3 Pela contribuição agradeço a Pedro von Mengden Meirelles.  
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A conexão com Lélia e Luiza ocorreu porque ambas falavam com suas 

próprias vozes, ao contrário de mim, que não conseguia sentir o mesmo, tentando 

apagar a oralidade, falar como outros/as, pisando em ovos para não incomodar 

ninguém, não conseguia encontrar um modo próprio de falar sobre o que me afetava. 

Não sei se esse modo existe, porém, em vista da construção do sujeito do 

conhecimento branco hétero-patriarcal, sei que é uma cobrança que pesa muito nas 

nossas produções quando sentimos que precisamos responder dentro dos 

parâmetros fixados por outras pessoas. Muitas vezes manifesto na dura exigência 

de que nos expressemos com um outro vocabulário que não o nosso. A tentativa de 

tradução não representa uma perda somente para a filosofia, mas para o exercício 

de abrir-se para outras formas de habitar o mundo. 

Em um nível macro, olho também para como a perda da ancestralidade nos 

tirou um sentido de coletividade que muitas vezes acabamos por procurar em outras 

instâncias. Na medida em que o trauma coletivo segue no inconsciente e requer um 

reconhecimento e muito trabalho emocional para ser superado, o contexto de 

precarização da educação, saúde e desemprego aprofunda as desigualdades e 

trabalhadores excedentes, mantidos na informalidade e lidando cotidianamente com 

as consequências de um projeto de estado racista-hétero-patriarcal que mantém as 

pessoas na pobreza4.  

Digo isso para sublinhar que há mais do que impactos individuais na alienação 

pela ideologia do branqueamento. No que alimenta antagonismos e impede um 

senso de coletividade necessário como ferramenta política, invisibiliza de outro lado 

o racismo das políticas públicas que retroalimenta sua própria ideologia. Essa não é 

uma história de superação individual a partir da leitura de mulheres negras, é uma 

tentativa de reconhecimento de modos como fui alienada, mas que tenta olhar 

também para as dimensões dessa alienação que estão além, parte de um projeto 

maior e em andamento há muitos séculos, e suas consequências para outras 

mulheres.  

                                                     
4 Em Cultura, etnicidade e trabalho: efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher Lélia 
Gonzalez analisa a formação de uma massa marginal composta majoritariamente por pessoas 
negras.  



 

 

 
 

Érica Cristiane Saraiva | 109 

 

Se em um nível pessoal fui capaz de avançar foi pela forte relação com minha 

mãe que sempre me incentivou, e sobretudo por ter encontrado apoio em políticas 

públicas que possibilitaram que eu continuasse a estudar. Mesmo assim, essa 

educação não impediu o burnout aos 30 anos, pela enorme cobrança que pesa sobre 

as mulheres na vida acadêmica, nem que eu não fosse assediada ou que não tivesse 

minha voz reduzida nesse mesmo ambiente; nem que eu não visse as contribuições 

de tantas pesquisadoras, eu inclusa, serem empurradas para um gueto do campo de 

estudos que escolhemos seguir. Pesavam as classificações sobre nossos trabalhos, 

que não eram nem mesmo arte, pois Arte é uma outra coisa menos mundana. Não 

por acaso, Shirley Ann Tate narra a dor manifesta em seu corpo pela violência racista 

sofrida e a necessidade de separar as projeções de outras mulheres sobre ela dos 

sentimentos que eram de fato seus para, então, reivindicar sua categoria política 

(Tate, 2019).  

Visto de fora, os aspectos listados acima encontram facilmente uma 

justificativa no discurso meritocrático que continua a reinar no mercado de trabalho. 

Tal economia se sustenta sobre a hierarquização dos saberes e práticas reproduzida 

pela ideologia colonial; se sustenta na medida em que não olhamos para esse modo 

de produção e nos responsabilizamos por sua crítica; se sustenta quando nos 

apropriamos do trabalho e saberes de outrem como forma de ascender socialmente.  

Se os sujeitos/as negros/as são excluídos de culturas europeias, a 

mestiçagem é vivida de maneira compulsória, não para afirmar uma identidade social 

experimentada de maneira reconhecidamente positiva, mas tão somente para negar 

a existência do racismo na cultura brasileira. A cosmovisão ameríndia é 

diametralmente oposta ao humanismo que informou as práticas coloniais (Castro, 

2018), os signos passíveis de conservação pela ideologia oficial convergem em 

representações folclóricas que essencializam descendentes indígenas e inviabilizam 

sua autonomia sob a égide da aculturação (se tem celular é aculturado, se vive no 

mato, o acesso à infraestrutura também lhe é negado). Parece tratar-se de um estado 

experimentado pela branquidade que não consegue definir-se fora de uma matriz 

colonial essencialista e racista e, ao estender a alienação a mestiças e mestiços, veta 

suas possibilidades de relação com outras cosmovisões. Consequentemente, nega 
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a possibilidade de também ser transformado por esse contato, pois reivindica 

permanência da branquidade como identidade. 

Durante minha palestra na Semana de Filosofia da PUC, um dos comentários 

que recebi foi algo parecido com “é como se a Lélia fosse sua psicanalista”. Não tinha 

pensado a respeito nesses termos, mas naquele momento achei a afirmação muito 

precisa. Ficou na minha cabeça e senti que deveria trazer para o texto. Até aqui tentei, 

sobretudo: a) separar minhas projeções sobre os trabalhos dessas duas mulheres 

em vista de um modo de subjetivação da branquidade  (no que envolve projetar 

questões com as quais não consegue lidar sobre o outro); b) reconhecer o contexto 

maior que influencia nossos processos de subjetivação; c) falar 

autoconscientemente de questões que me incomodam no que podem revelar um 

modo de produção nocivo para a saúde mental de quem pesquisa; d) me colocar no 

texto de modos que também me desafiam, pois entendo que o saber produzido por 

Luiza e Lélia e por várias das autoras aqui citadas envolveu uma tomada de posição 

por cada uma delas. Esse movimento foi um efeito da leitura de Lélia em mim e 

transformou minha relação com a pesquisa, explicitou uma lógica colonial 

inconsciente/internalizada e me encorajou, como diria Lélia, a falar com todas as 

implicações. 

  

Decolonizando epistemologias 

 

O encontro com os escritos de Lélia Gonzalez se deu pela necessidade de 

reconstruir o contexto de formação de uma identidade cultural brasileira durante o 

desenvolvimento da pesquisa em artes visuais. A partir dos trabalhos de artistas 

brasileiras contemporâneas busquei mapear uma produção semiótica comum – no 

caso, a presença de símbolos da religião católica –para responder a seguinte 

pergunta: Como símbolos religiosos aparecem na arte contemporânea? De que modo 

esses símbolos são deformados no encontro com artistas indígenas e negros?  

O ponto de partida foi a performance Atos da transfiguração – desaparição ou 

receita para fazer um santo (2015), de Antônio Obá. Entre os artistas presentes na 

exposição Queermuseu (2017) em Porto Alegre, ele foi um dos mais atacados pela 

performance, em que nu e de joelhos rala a imagem de gesso de uma santa e despeja 
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o pó branco sobre o próprio corpo nu, tentando cobrir-se da cabeça aos pés. A 

percepção de uma investigação mais ampla do artista em torno de símbolos 

religiosos exigiu refletir sobre o modo como abordamos esses trabalhos nos textos 

de história e crítica de arte. Porém, a abordagem inicial desses trabalhos girava em 

torno da apropriação e deformação de elementos do catolicismo sem levar em conta 

as transformações promovidas nos ensinamentos religiosos com o objetivo principal 

de catequização. 

Como nos diria Lélia em A categoria político-cultural da Amefricanidade 

(1988) ao propor uma abordagem nova da formação histórico-cultural do Brasil, a 

ideia de que nossas bases culturais são europeias não se sustenta. Em 1987, a 

autora havia participado da publicação do livro Festas Populares no Brasil (1987) 

com o artigo Festas Afro-Brasileiras, texto no qual a autora sublinha o esforço dos 

povos diaspóricos em preservar manifestações culturais de suas nações de origem. 

O etnocídio caracterizado pela miscigenação entre etnias, pelo rompimento das 

estruturas sociais e pela imposição de valores religiosos provocou um movimento 

de adaptação que, por sua vez, implicou na recriação de novas identidades em 

comunidade e na adaptação das celebrações africanas ao espaço das religiões 

europeias.  

Ao retomar brevemente o tópico, em 1988, a autora reafirmou o caráter original 

da junção entre espaço cristão como receptáculo para as religiões africanas e 

indígenas como forma de resistência cultural. Nesse sentido, Schwartz acrescenta 

que “quando o Estado proibia o culto a orixás negros, recorria-se aos santos cristãos, 

numa relação de correspondência que vigora até hoje no país” (Schwarcz, 2012, p. 

40). Assim, podemos observar que mais do que uma adaptação de conteúdos 

cristãos com o objetivo de catequizar, objetos cristãos também foram 

instrumentalizados como forma de alcançar uma certa autonomia nas comunidades 

e escapar ao monitoramento estatal. Torna-se necessário então questionar o modo 

pelo qual os cultos de matriz africana são vivenciados e atribuir sentido às relações 

que escapam da literalidade disposta pela doutrina católica. Sob uma perspectiva 

decolonial, Gonzalez provocou um deslocamento radical de um dos referenciais 

centrais da pesquisa ao desafiar a noção de uma herança cristã europeia 

homogênea. Voltando ao trabalho de Obá, é importante notar que a performance 
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ocorreu no mesmo ano em que somente no Distrito Federal foram registrados 15 

ataques a terreiros de candomblé, além do caso de Kaylane Coelho, 11 anos, agredida 

com uma pedrada na cabeça por dois homens de bíblia em punho ao sair de uma 

celebração na Zona Norte do Rio. Esse fenômeno, subjacente à ascensão das 

comunidades neopentecostais ao redor do Brasil, vem crescendo exponencialmente 

desde então, mas também remete a um contexto de repressão e tentativa de criação 

de uma narrativa única, que aponta para a criminalização das religiões de matriz 

africana que perdurou no país de 1889 a 1945, com monitoramento e fiscalização 

dos terreiros de candomblé no Rio de Janeiro (Calcagno, 2015; Motta e Jacobs, 

2018).  

A ruptura provocada na abordagem metodológica atingiu o problema 

colocado inicialmente: abordar símbolos religiosos como núcleo e olhar para os 

modos como artistas agem sobre esse “suporte”, deformando-o. Ou seja, eu havia 

submetido as pesquisas de Obá e de Prado ao núcleo religioso como representação 

estável, o que poderia não se sustentar de maneira tão homogênea na prática – como 

alguns dados vieram demonstrar. Considerando a adaptação dos cultos africanos e 

a forte propaganda da ideologia do embranquecimento, tratar-se-ia de narrar a 

complexidade do apagamento dos referenciais africanos das manifestações afro-

brasileiras pela ideologia; ou talvez como “diria” Obá em 2015, falar de 

embranquecimento? 

Talvez de maneira precipitada, gostaria de apontar uma problemática do 

processo de subjetivação a partir de imagens alijadas de seu respectivo contexto – 

“por um lado, tribal, étnico, mítico e, por outro, cultural, histórico, econômico” 

(Guattari, Oliveira e Leão, 2012, p. 115), nas palavras de Félix Guattari. Aqui, 

considerando símbolos que são desterritorializados e territorializados em seguida 

dentro de uma narrativa ideológica oficial. Alheios a cosmovisão que lhes deu 

origem, tem sua função simbólica subvertida e territorializada em imagens passíveis 

de consumo, que logo serão substituídas por outras, pois convergem com uma lógica 

colonialista que esvazia os símbolos do sentido que lhe era conferido pelas relações 

que criava, enquanto mantém sua estrutura intacta... Pensei em Guattari quando este 

comenta, em O novo paradigma estético (2012), sobre uma exposição de arte 

primitiva em Nova York ao apontar justamente o fascínio com “um exotismo de 
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época” (Guattari, 2012, p. 115), e penso sobre isso porque acoberta a fantasia 

colonial do outro como ser exótico, criando em torno dele uma aura folclórica, da qual 

decorre sua exclusão da nação, a ideia de aculturação do indígena e o abandono do 

Estado em termos de políticas públicas. 

Finalmente, um outro problema é a possibilidade de se aproximar de artistas 

negros/as, mulheres e LGBTQIA+, reduzindo suas práticas a questões de 

subjetivação quando a relação que mantem com cultos religiosos pode se apresentar 

de maneira mais complexa do que a cosmovisão humanista pode assumir.  

O movimento de tomar o sujeito como objetivo/fim consequentemente 

reproduz o padrão do sujeito eurocêntrico, podendo implicar um processo de 

diferenciação, reafirmando o discurso de uma falta. Mas explorar a dor – mesmo 

enquanto reivindicamos sua função documental – também pode ser uma violenta 

objetificação. Lélia falava bastante sobre o que damos a ver quando tentamos 

esconder algo, creio que começo a entender... “Além da dor e do folclore”, a frase de 

Silvia Rivera Cusicanqui que reverberou por muitos dias na minha cabeça enquanto 

tentava elaborar sobre o lugar de onde é possível falar... Quero falar de um lugar em 

que seja possível me autodefinir, não me definir enquanto diferença de um outro 

objeto, ou até não definir nenhuma forma, pois tal processo já parece cooptado no 

cerne por uma lógica que se opõe à minha existência. Tentar me definir parece 

reafirmar a lógica de que é preciso definir o outro, como se fosse necessário que 

habitasse a lógica da minha perspectiva – mas ele não precisa da minha permissão, 

a árvore caiu na floresta e outras árvores ouviram sua queda. Assim, ir em direção a 

um método decolonial implicou um deslocamento desse sujeito como parâmetro de 

diferenciação que possibilita produzir o objeto. Tal como a citação de Denise Ferreira 

da Silva no início deste texto, tentei intervir através da minha experiência e 

preocupações no modo como estava acostumada a pensar metodologia de pesquisa 

em artes.  

Há um antes e um pós Lélia Gonzalez na minha trajetória acadêmica, pois 

pensar sobre decolonização implicava rever o modo como elaborei perguntas e 

hipóteses. Implicou repensar quem ou o que ocupava a posição central do tema, 

aquilo que atribuía os sentidos de todas as outras relações que eu me propunha 

então a traçar. Esse foi um movimento difícil e dolorido, pois implicava também dar 
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sentido a características minhas que foram apagadas para dar lugar a esse sujeito 

eurocêntrico do conhecimento. Inventar relações que desaprendi e imaginar novos 

sentidos. Pensar sobre decolonialidade implicou questionar o processo de 

subjetivação da branquidade como produção da racialidade. Concluir que procurei 

as palavras de outras para dar dimensão para a complexidade dos afetos, na medida 

em que nos emprestam uma capacidade temporária de criar corpo para imagens que 

não cessam de aparecer e nos ferir, muitas vezes por serem infinitamente distantes 

daquilo que gostaríamos de ver. Mas principalmente, entender meus 

questionamentos éticos como perguntas possíveis. Refletir sobre branquidade 

significou me interrogar em minhas responsabilidades enquanto autora – até 

mesmo rir-me um pouco de um sujeito imaginário que pensa ser capaz de reivindicar 

autoridade, como a própria Lélia fez ao deslocar a perspectiva freudiana para pensar 

a constituição das famílias brasileiras e a neurose que seria a gênese do racismo 

“disfarçado” (Gonzalez, 2018).  

As palavras de Lélia me ajudaram a reconhecer os modos como resistimos e 

inventamos outros modos de viver sem que sejamos também colocados para fora 

da cultura sempre que uma pessoa branca tenta reivindicar seu território. Saio com 

mais perguntas do que quando comecei a narrativa desse processo, alguns meses 

atrás. Mais do que reivindicar o sujeito do saber Lélia Gonzalez, a oportunidade da 

conferência foi um exercício de escuta do que outras mulheres me disseram sobre 

minha posição, de pensar sobre como me relaciono com a autora, como ela 

influenciou meu caminho de pesquisa e que possibilidades considerei nesse 

caminho e, por fim, de narrar sobre como fui afetada. E assim, seguimos.   
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 6. UTOPIA E LIBERTAÇÃO: 

ALTERNATIVAS PARA FAZER POSSÍVEL O IMPOSSÍVEL! 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424484-6  

 
Paulo César Carbonari1 

 
 

Se as coisas são inatingíveis... ora! 

Não é motivo para não querê-las... 

Que tristes os caminhos, se não fora 

a mágica presença das estrelas! 

Mário Quintana, Das utopias 

 

Uma conjuntiva junta Utopia e Libertação, não por acaso. Não há a segunda 

sem a primeira ainda que possa haver a primeira sem a segunda. Isso, por si só, já 

daria assunto para uma boa e longa conversa. O título também apresenta um 

oximoro, figura de linguagem de estratégica elegância, intencionalmente.2 Também 

há uma aliança com o que diz nosso poeta Quintana com sua metáfora da “mágica 

das estrelas”. 

O pano de fundo com o qual trabalhamos toma como referência chave a ideia 

de travessia, de que a vida humana é uma travessia, de nômades inconclusos/as e 

errantes da busca de compreender o que significa, os significados, as significações 

e as significâncias. O grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, em Grande 

Sertão, Veredas (1956) ajuda nisso.  

Ele desafia a uma certa “ontologia da realidade presente” aberta a 

possibilidades. Segundo ele “eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não 

vejo! – só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada” (1994, p. 

42). Quem se deixa entreter pela saída ou a chegada não percebe a travessia. Mais 

                                                     
1 Doutor em filosofia (Unisinos), foi professor do Instituto Berthier (IFIBE) até dez/2019, membro da 
coordenação nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH Brasil), associado à 
Associación Filosofia y Liberación (AFyL Brasil). Apresentado na Semana Acadêmica da Filosofia da 
PUCRS no dia 13/11/2020. 
2 Inspirado em Luís de Camões: “Amor é fogo que arde sem se ver / É ferida que dói e não se sente / 
É um contentamento descontente / É dor que desatina sem doer”. E na canção “Canibal Vegetariano” 
dos Engenheiros do Hawaii. 
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adiante vai completar: “o real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para 

a gente é no meio da travessia” (1994, p. 85). Ainda mais adiante formula esta pérola: 

“Aquela travessia durou só um instantezinho enorme” (1994, p. 558) – oxímoro 

maravilhoso. E encerra a obra dizendo: “Existe é homem humano. Travessia” (1994, 

p. 875).  

A travessia é o conteúdo mais forte do sentido do “homem humano”; o 

humano é travessia, o que também remete para a experiência de processo; o 

exercício de paciência; e a abertura para a incerteza. Estas qualidades não são muito 

afeitas aos modos racionalistas e subjetivistas nos quais as comunidades 

hegemônicas do Ocidente vêm educando as populações, e que redunda em 

positivismo e sofrimento. 3  Há que se enfrentar uma posição ontológica e 

epistemológica de fundo para abrir-se à utopia e à libertação, para poder abrir-se às 

possibilidades impossíveis. Este enfrentamento encontra na travessia bons 

subsídios.  

Feitas estas considerações passemos a uma rápida apresentação da questão 

que nos move, que é a de problematizar a possibilidade da libertação como 

realização de um impossível para quem vive afeito e amarrado ao status quo. Sendo 

assim, exige a afirmação de algum modo de utopia. Para dar conta desta questão, 

ainda que sem qualquer pretensão de ir além de sua apresentação, recorreremos a 

Franz Hinkelammert, a Paulo Freire e a Enrique Dussel, três referências fundamentais 

para este debate.  

 

Hinkelammert e o impossível utópico  

 

A Crítica à Razão Utópica, de Franz Hinkelammert será nossa fonte para este 

debate. A obra é de 1983 4 , mas a reputamos atualíssima, sobretudo por sua 

                                                     
3 Dois textos exemplares para iluminar o que estamos falando: 1) particularmente o primeiro capítulo 
[“Da ciência moderna ao novo senso comum” do primeiro volume da coleção A Crítica da Razão 
Indolente (2007, p. 55-117) de Boaventura de Sousa Santos; 2) Eclipse da Razão, de Max Horkheimer, 
particularmente o primeiro capítulo intitulado “Meios e fins” (2002, p. 13-64) 
4 “Este livro é elaboração de manuscrito prévio publicado provisoriamente sob o mesmo título em 
fevereiro de 1983 como documento preparatório do Segundo Encontro de Cientistas Sociais e 
Teólogos, organizado pelo Departamento Ecumênico de Pesquisas (DEI) sobre o tema "O 
Discernimento das Utopias" realizado em São Jose da Costa Rica entre 11 e 16 de julho daquele ano” 
(1988, p. 9). 
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consistente crítica ao neoliberalismo. Ela ajuda a pensar este tema do impossível 

como utopia, a ser criticada, por um lado, mas também a ser realizada, por outro.  

A “crítica à razão utópica” é parte da política (e poderíamos alargar, da ética), 

ainda que a política possa ser entendida como “arte do possível”, visto que, a política 

exige uma “conceituação do impossível”, como um “a ser descoberto”, assim como 

o possível, pois o possível seria “experimentado” a partir dele. Há ali um enunciado 

que reúne tudo isso na ideia de história como “história das possibilidades” e como 

“história das impossibilidades” para os/as humanos/as, como veremos. 

Hinkelammert faz uma crítica ao que chama de “ingenuidade utópica” que está 

tanto no pensamento burguês quanto no socialista, o primeiro porque acredita no 

equilíbrio dos interesses pela “mão invisível” e o segundo porque acredita no 

planejamento como abertura para a liberdade. O século XX apresenta uma certa crise 

desta ingenuidade, que não levou à sua superação, mas: “a ingenuidade utópica 

encontra hoje uma expressão mais agressiva do que suas expressões anteriores, 

nascendo de uma aparente crítica do próprio pensamento utópico” (1988, p. 5). Ela é 

patrocinada pelo neoliberalismo, um pensamento antiutópico, cujo lema é “destruir 

a utopia para que nenhuma outra possa existir”, cujos representantes são Hayek e 

Popper. Este diagnóstico parece estar bastante atual, sobretudo em tempos nos 

quais o neoliberalismo já não é uma “promessa inicial”, mas uma realidade 

experimentada e vivida na crueza de sua crueldade há décadas, sobretudo pelos 

povos do Sul do mundo.  

Para Hinkelammert, no entanto, o problema “reside na necessidade de crítica 

da própria razão utópica e não na invenção de antiutopias e no desaparecimento de 

utopias camuflando a ingenuidade utópica de seus portadores” (1988, p. 6). Há a 

necessidade da crítica ao que ele chama de “utopia de uma sociedade sem utopias”. 

Por isso, a tarefa a que ele se propõe, e que, ainda que num outro tempo e com novos 

contextos se recoloca, é a de fazer a crítica ao processo de produção de utopias ao 

longo da história. Ele o faz em diálogo com correntes-chave da modernidade. Estuda 

representantes do conservadorismo, do liberalismo, do anarquismo e do socialismo,5 

                                                     
5 “Essas correntes não se identificam necessariamente com sociedades. Entretanto, cremos que se 
trata de correntes que – política, ideológica e teoricamente – estão subjacentes à constituição das 
sociedades modernas atuais” (1988, p. 6). Os pensadores estudados são: a) Peter Berger dos 
conservadores; b) Friedrich Hayek e Karl Popper dos neoliberais; c) Ricardo Flores Magón dos 
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numa crítica “metodológica”, para “revelar os quadros de categorias dos 

pensamentos sociais atuais” (1988, p. 8).6  

A introdução da obra, que se intitula: “O realismo em política como arte do 

possível”. Diz que há uma polarização decisiva entre o possível e o impossível, sendo 

que ela tem como critério limite a “reprodução da vida humana real e concreta”. E diz: 

“a sociedade que não pode acelerar tal reprodução é sociedade impossível, só sendo 

possíveis as sociedades que se ajustam, em suas estruturas, às necessidades de 

reprodução da vida humana real” (1988, p. 13). O que será trabalhado em várias 

outras obras e também recolhido como centralidade ética em vários outros 

pensamentos já aparece aqui de modo forte: a vida humana real e concreta.7  

A análise que faz é de que há certos tipos de sociedade (as capitalistas e 

aquelas do socialismo histórico) que se apresentam como reais e que em nome de 

serem reais, possíveis, se fazem parâmetro para a crítica das impossibilidades. 

Pergunta: “que sentido ainda tem então a tese da impossibilidade, se sociedades 

impossíveis se mantêm durante séculos? Por acaso tanto o capitalismo como o 

socialismo não continuam existindo sem que se preveja o fim de qualquer deles8 por 

prazo determinado?” (1988, p. 17). O fato de haver sistemas “instalados” não exclui 

a reflexão sobre o possível/impossível na política: “[...] nem por isso a questão do 

possível em politica perdeu sua validade: ela apenas mudou de sentido, tendo que 

ser retomada a partir de outro ponto de vista” (1988, p. 17). Qual seria então este 

“outro ponto de vista” desde o qual se poderia recolocar o sentido e a validade desta 

questão?  

Hinkelammert defende que, “a análise do impossível se apresenta em sentido 

diferente da tradicional discussão ideológica dos últimos cem anos” (1988, p. 17).9 A 

                                                     
anarquistas; e d) uma discussão entre teóricos soviéticos realizada no período de Kruschev com o 
título de Discussão sobre o comunismo. 
6 Remetendo-se a Kant, que também escreveu várias obras com título de críticas, diz que “nesta 
Crítica à razão utópica, tentei seguir elementos centrais das críticas kantianas, convencido de que, em 
última instância, uma Crítica à razão utópica consiste em transformação dos conteúdos utópicos dos 
pensamentos modernos em conceitos e reflexões transcendentais [...] procuro demonstrar que a 
crítica à razão utópica também só pode ser crítica transcendental” (1988, p. 9) 
7 Particularmente a Ética da Libertação de Enrique Dussel (2000) recolherá esta como centralidade.  
8 A obra foi publicada cinco anos antes da queda do muro de Berlim (1989), por isso não estava em 
seu horizonte de crítica o que viria a acontecer, com o fim do socialismo real. Quanto ao fim do 
capitalismo o debate ainda segue aberto. 
9 Diz, na análise que faz deste tema: “Por um lado, Marx certamente tem razão quando afirma que a 
sociedade capitalista está estruturada de modo tal que dirige o poder do progresso humano contra a 
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reflexão em torno do impossível se desenha do seguinte modo: “O impossível não é 

tanto o que o outro faz, mas sim aquilo que ele crê fazer. E, quando se crê estar 

fazendo algo diferente daquilo que se faz, se está fazendo mal aquilo que se faz. O 

que se faz nunca é impossível, mas aquilo que se crê estar fazendo pode sê-lo. E esta 

crença deforma e paralisa a capacidade de fazer” (1988, p. 17). Isso indica que há no 

impossível um elemento de crença que é despotenciador do possível, do que se está 

a fazer. Mas ele completa a esta, com outra leitura. Segundo ele, “Por outro lado, a 

vontade pura – sem consideração de sua factibilidade – sempre aspira ao 

impossível, à medida que aspira pelo melhor, quaisquer sejam os critérios de melhor. 

É através da imaginação – mas também da conceituação do impossível – que se 

descobre o marco do possível” (1988, p. 17). A imaginação abre o impossível, 

inclusive como permissão para o possível. Mais, “Quem não se atreve a conceber o 

impossível jamais poderá descobrir o que é possível”. O “atrevimento” é parte do 

impossível como abertura para a descoberta, não só do impossível, mas do próprio 

possível, visto que “o possível é o resultado da submissão do impossível ao critério 

da factibilidade” (1988, p. 17). O critério de factibilidade, adotado como elemento 

determinante do processo de pensamento político e ético abre para o “resultado”, 

que se desenha da seguinte maneira: “concebe-se o impossível para, através da 

experiência e da análise da factibilidade, conhecer o possível” (1988, p. 17). Em 

concreto, a experiência do possível se coloca desde o impossível, ainda que a 

“realização” possa ser desvirtuada “pela ilusão de se estar perseguindo ou realizando 

aquele impossível de cuja conceituação se partiu” (1988, p. 18). 

Entender a política como pensar a “melhor sociedade possível” exige uma 

resposta ao o que seja o “melhor possível”. Esta medida não deriva de uma “ética 

preconcebida”, inclusive porque, se assim, “nunca tem necessidade de critério de 

factibilidade”. Mas, para Hinkelammert: “Nenhum dever pode existir fora do quadro 

de factibilidade de uma ação”, sendo que, para formular o dever, é preciso poder 

“determinar esse quadro de factibilidade”,  do que resulta que “a melhor sociedade 

possível sempre se apresenta como aproximação ou antecipação da melhor 

                                                     
própria vida humana e seu desenvolvimento, razão pela qual o capitalismo é impossível como 
afirmação da vida humana. Mas, por outro lado, Weber certamente também tem razão quando afirma 
que as relações mercantis são insubstituíveis e que, portanto, uma afirmação direta da vida humana, 
como Marx a sonha, é impossível” (1988, p. 17). 
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sociedade concebível, mas, necessariamente, a melhor sociedade possível sempre é 

inferior à melhor sociedade concebível”, daí porque, “o conteúdo do possível é 

sempre algo impossível, mas que dá sentido e direção ao possível, em cujo quadro 

se apresentam as valorações éticas arbitrárias”. E explica: “todo possível existe em 

relação a uma plenitude impossível, em referência à qual é experimentado e 

argumentado o quadro do possível” (1988, p. 18). 

Hinkelammert desenha a “tese inicial sobre o realismo, o pragmatismo do 

político”, que enuncia da seguinte maneira: “uma política realista só será possível se 

for concebida com a consciência de que sociedades concebidas na base da perfeição 

não passam dos conceitos transcendentais, à luz dos quais pode-se agir, mas em 

direção aos quais não se pode progredir. Assim, o problema político não pode 

consistir na realização de tais sociedades perfeitas, mas sim apenas na solução de 

inúmeros problemas concretos do momento” (1988, p. 20). 

Sociedades perfeitas são uma ilusão que distorce o realismo político. Esta 

ilusão só pode ser superada pela crítica que faz revelar o “caráter transcendental dos 

conceitos de perfeição, sem pretender renunciar a eles”. Em outras palavras, “quando 

se procura solucionar problemas concretos, podemos pensar sua solução com base 

em solução perfeita, para assim poder pensar realisticamente em que grau é possível 

nos aproximarmos da solução, em termos de sua possibilidade”. E mais, “Sem pensar 

a solução em termos de perfeição, torna-se impossível a solução possível, ao passo 

que a ilusão empírica em relação à solução perfeita distorce e obscurece novamente 

o possível” (1988, p. 20). Por isso, considerar a política como arte do possível é 

também “crítica à razão utópica”. Esta crítica leva à “conceituação do impossível, 

diante do qual vamos elaborando e experimentando o que é possível” (1988, p. 20-

21). Assim como o possível, o “impossível é algo que também deve ser descoberto”, 

de modo que “a história é tanto história das possibilidades como história das 

impossibilidades humanas. Efetivamente, as possibilidades também têm sua 

história, porque acompanham, como conceituações impossíveis, a descoberta das 

possibilidades humanas” (1988, p. 21). Daí porque, é parte do realismo político 

“aceitar a história, tanto das possibilidades como das impossibilidades humanas”. E, 

a “crítica à razão utópica não constitui rejeição do utópico, mas sim sua 

conceituação transcendental” (1988, p. 21).  
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Hinkelammert lembra que o pensamento conservador tem o caos como 

“conceito limite negativo da ordem”, aquele caminho que seria tomado pelo homem 

iludido por um sonho social utópico. Esta postura teria sido assumida pelo 

pensamento neoliberal de modo transformado. Para ele, a “relação entre realidade 

precária, utopia e caos é estática e simplesmente constatada” (1988, p. 57) no 

pensamento conservador; por seu turno, no neoliberalismo, esta relação é “analisada 

em termos de mecanismo de ação dinâmica no tempo” no qual aparece uma 

“sequência anti-utópica, que se volta contra a tentativa socialista de superação da 

sociedade burguesa”.10  

A teoria neoclássica defende que se “o conhecimento perfeito correspondente 

é impossível, conclui-se que a realização da justiça social é impossível e utópica, de 

tal modo que não há outra alternativa economicamente racional de organização da 

economia além da alternativa do mercado total” (1988, p. 62). O problema central é 

que o equilíbrio é reduzido a indicadores exclusivamente mercantis, senão 

financeiros.  

Numa argumentação bem detalhada contra Hayek e os neoliberais, 

Hinkelammert defende que “a tentativa de realizar o impossível não leva ao caos, 

mas ao conhecimento dos efetivos limites da possibilidade” (1988, p. 135). Ele 

desconsidera o que seria o processo de aprendizado em geral “extremamente 

doloroso”, sendo que, “quem não aprende a tempo os limites da possibilidade da 

ação, através de reflexão lúcida e adequada, acaba aprendendo a posteriori através 

                                                     
10 A sequência inclui as seguintes etapas: “1. A utopia socialista é o projeto de uma sociedade sem 
relações mercantis. Essa sociedade permite determinar os produtos a serem produzidos, os fatores a 
serem empregados e o abastecimento das pessoas sem recorrer ao mercado. Isso só é possível se, 
pelo menos, um indivíduo tem conhecimento perfeito do conjunto de todos os acontecimentos. 2. E 
impossível alguma pessoa ou instituição ter conhecimento perfeito que torne possível um 
planejamento que possa substituir o mercado em sua função de atribuição dos recursos. 3. O 
socialismo realiza a tentativa de efetuar o planejamento central capaz de substituir o mercado como 
quadro da atribuição dos recursos. Assim, tenta o impossível. Ao tentar realizar o impossível, o 
socialismo é irracional, produzindo caos, destruição e tirania” (1988, p. 57). A crítica de Hinkelammert 
é um primor (Cf. 1988, p. 174-177), o que inclui uma crítica refinada ao falibilismo popperiano: 
“Quando alguém tenta o impossível em nome do mercado, isso e bom. Quando alguém tenta o 
impossível em nome do planejamento, isso e mau. Toda a argumentação apresentada por Popper e 
excessiva: ele poderia ter dito desde o princípio que o planejamento é mau e que o mercado é bom” 
(1988, p. 186). A análise da posição de Popper nas páginas seguintes é feita de forma brilhante. Ele 
lembra que: “é por isso que realizo toda a crítica à razão utópica partindo de Popper. Quero destacar 
uma coisa: meu ponto de partida é a crítica realizada por Popper e não uma crítica a Popper. A crítica 
a Popper – que muitas vezes parecera extremamente dura para o leitor – compartilha a preocupação 
que, em minha opinião, já está no próprio pensamento de Popper” (1988, p. 8). 
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da crise social e política que sua ação provoca” (1988, p. 135). O “método zero” torna 

impossível realizar o possível. Ele proíbe eliminar a pobreza e o desemprego ao nível 

do impossível e, dessa forma, também proíbe sua eliminação em termos possíveis. 

Esta posição [popperiana], no fundo, “destrói o possível, em nome da proibição de 

pensar o impossível” (1988, p. 191). Separa possível e impossível em dois mundos: 

o que, “por força dos fatos”, sempre terá que confundi-los de novo, “porque tal 

separação, efetivamente, é impossível” (1988, p. 191).11 

A posição de Hinkelammert, que rapidamente refizemos em parte aqui, 

recoloca, a modo crítico, o impossível como elemento central da crítica à utopia. Uma 

razão utópica no mau sentido é aquela que trabalha com um mau infinito, com um 

impossível limitador, quase que como que com uma distopia, uma ilusão. O que fica 

patente é que o impossível é necessário, não porque coincidam no que há de 

conteúdo que faz do impossível uma necessidade, o que se tornaria uma 

determinação, o que exatamente o destruiria em sua condição de impossibilidade 

(como sugere Popper). A questão é que a necessidade do impossível se põe como 

um contrafático ao possível ao modo da política como arte do possível e somente 

com a abertura ao impossível haveria as condições para efetivar o possível. Sem 

horizonte não haveria caminho.12  

Hinkelammert lembra que, “nem todos os fins tecnicamente concebíveis e 

naturalmente realizáveis segundo o cálculo meio-fim também são factíveis. Só é 

factível aquele subconjunto de fins que se integra em algum projeto de vida. Ou seja, 

fins não compatíveis com a manutenção da vida do próprio sujeito estão fora da 

factibilidade” (1988, p. 265). Isso significa que há que ficar afastado da “ilusão 

transcendental” e do “cálculo do suportável”. Isso porque, segundo ele, quando estes 

tipos se realizam “acabam com a vida daquele que os realiza, apresentando o 

resultado de já não se poderem realizar fins”, implicam decisão que acaba com “o 

                                                     
11 Na verdade, o que Popper faz é tomar o impossível e o necessário conceitualmente tendo o mesmo 
conteúdo, visto a partir de dois ângulos, sendo a impossibilidade “limite necessário” (1988, p. 206). 
Há aqui a necessidade de um debate consistente sobre a lógica das ciências empíricas e das ciências 
formais.  
12 “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez 
passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 
utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”, de Fernando Birri (citado por Eduardo 
Galeano em “Las palabras andantes?” (México: Siglo XXI, 1994, p. 310)). 
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projeto de vida”. Isto porque, “A decisão de viver com base em algum projeto de vida, 

que se concretiza através dos fins para os quais o sujeito se encaminha; julga os fins 

e os submete à racionalidade de vida que não permite neutralidade de valores 

simplista. Logo, os fins não são neutros, mas sim os veículos da vida do sujeito, que 

nem sequer pode perseguir fins sem a realização de seu projeto de vida” (1988, p. 

265). 

 

Freire e o inédito viável 

 

A consigna “ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens 

se libertam em comunhão” (1975, p. 27; p. 155), expressa na Pedagogia do Oprimido, 

é o mote que leva Paulo Freire, filósofo brasileiro da libertação, a pontuar o que será 

o elemento profundo de sua proposta: a libertação há que ser práxis, práxis dos 

oprimidos, que são os/as sujeitos/as da libertação, a ser construída em comunhão. 

A liberdade é uma construção prática: “é uma conquista, e não uma doação”. Por 

esta razão, nunca está pronta e “exige uma permanente busca”. Esta busca “só existe 

no ato responsável de quem a faz” (1975, p. 35). Isso é o que inaugura uma nova 

humanidade: “a superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem 

novo não mais opressor; não mais oprimido, mas homem [e mulher] libertando-se” 

(1975, p. 36, grifo nosso). A expressão “libertando-se” indica que a libertação não é 

um evento, pontual, mas uma construção, processual, sempre em comunhão.  

A conscientização é parte do processo de liberação. 13  Homem/mulher e 

mundo só existem em relação, sendo que a consciência 14  e o mundo se dão 

                                                     
13 A libertação, como construção prática da liberdade, exige que os/as oprimidos/as se entendam 
imersos/as numa realidade opressora, tenham força para emergir dela e, por terceiro, sejam capazes 
de se inserir nas dinâmicas libertadoras por eles/as próprios/as inauguradas como construção de um 
processo. A prática educativa libertadora tem uma contribuição fundamental para este processo. Diz 
Freire, “a primeira [a educação bancária] pretende manter a imersão; a segunda [a educação 
libertadora], pelo contrário, busca a emersão das consciências, de que resulte sua inserção crítica na 
realidade” (1975, p. 80). Em suma, o processo consiste em que, “da imersão em que se achavam, 
emergem, capacitando-se para inserir-se na realidade que se vai desvelando” (1975, p. 119).  
14 Em Educação como Prática da Liberdade, Paulo Freire desenvolve uma teoria dos estágios da 
consciência no processo de conscientização. Segundo ele, são dois estágios, o da consciência 
intransitiva e o da consciência transitiva, sendo que no segundo estágio há duas fases, uma ingênua 
e outra crítica. Daí porque, no fundo o processo de conscientização é o de formação de consciência 
transitiva crítica (1975a, p. 59-64). Para Freire: “A transitividade crítica [...] a que chegaríamos com 
uma educação dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 
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simultaneamente, em relação. São os/as próprios/as humanos/as que constituem 

“o ponto de partida deste movimento”: “mas, como não há homens [e mulheres] sem 

mundo, sem realidade, o movimento parte das relações homens-mundo [mulheres-

mundo]. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens [e nas mulheres] 

no seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram ora 

imersos, ora emersos, ora insertados” (1975, p. 85). Há uma transformação como 

libertação que não se faz pela dicotomia ação versus reflexão, visto que uma e outra 

isoladas negam a práxis verdadeira e impossibilitam o diálogo. É pela “palavra 

verdadeira” e “autêntica”, que é práxis, que se pode transformar o mundo; e essa 

palavra é pronúncia do mundo no diálogo. Daí porque todo processo de libertação 

passa pelo diálogo, “exigência existencial”, o “caminho pelo qual os homens [e as 

mulheres] ganham significado enquanto homens [e mulheres]” (1975, p. 93). 

O ser “corpo consciente” – consciência de si e consciência do mundo – faz 

com que os/as humanos/as sejam capazes de perceber e de ultrapassar as 

“situações-limites” (1975, p. 106) e não de se subjugar a elas, por lidar de modo 

dialético com a relação entre condicionantes e liberdade. Esta superação somente 

pode acontecer na relação homem-mundo, mulher-mundo, como parte da “ação dos 

homens [e das mulheres] sobre a realidade concreta em que se dão as ‘situações-

limites’”, abrindo a possibilidade de “atos limites” (que são “ações transformadoras”) 

(1975, p. 106-107). Para Freire “somente estes [os/as humanos/as] são práxis”: 

“ação e reflexão verdadeiramente transformadoras da realidade”; “fonte de 

conhecimento reflexivo e criação” (1975, p. 108). É dessa maneira, pela “sua 

permanente ação transformadora da realidade objetiva” que “os homens [e as 

mulheres] simultaneamente criam a história e se fazem seres histórico-sociais” 

(1975, p. 108). Isto significa que: “para alcançar a meta da humanização, que não se 

consegue sem o desaparecimento da opressão desumanizante, é imprescindível a 

superação das ‘situações-limites’ em que os homens [e as mulheres] se acham 

                                                     
profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações mágicas por 
princípios causais. Por procurar testar os ‘achados’ e se dispor sempre a revisões. Por despir-se ao 
máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na sua apreensão, esforçar-se por evitar 
deformações. Por negar a transferência da responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por 
segurança na argumentação. Pela prática do diálogo e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, 
não apenas porque novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de ambos, 
enquanto válidos. Por se inclinar sempre a arguições” (1975a, p. 61-62). 
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quase coisificados[as]” (1975, p. 111). O exercício de superação das “situações-

limite” mediante “atos limite” [tarefas referidas a eles/as] indica que há um conjunto 

de processos e de tarefas que cabem ao ser humano na dinâmica concreta de sua 

libertação. No horizonte está a inauguração do “inédito viável”, que consiste no “mais 

além delas e em relação com elas”, as “situações-limite” (1975, p. 110). O novo, a 

liberdade, não está fora da realidade; é parte da construção da libertação, de sua 

viabilização não como o mesmo da opressão, mas como o inédito, da humanização. 

As “situações-limite” não estão colocadas para sucumbir resignadamente a 

elas, adaptar-se a elas e, sim, para que sejam transcendidas, transformadas. O 

transcendê-las leva ao “inédito viável”. Por isso é que, “no momento em que estes as 

percebem não mais como uma ‘fronteira entre o ser e o nada, mas como uma 

fronteira entre o ser e o mais ser’, se fazem cada vez mais críticos/as na sua ação, 

ligada àquela percepção”. O “inédito viável” estará implícito nessa percepção “como 

algo definido, a cuja concretização se dirigirá sua ação” (1975, p. 110). Mas, 

aqueles/as que sucumbem a uma “situação-limite” verão no “inédito viável” um 

ameaçador que não pode ser concretizado, daí porque melhor manter-se na 

“situação-limite”. Freire ressalta que a humanização só pode ser alcançada com o 

“desaparecimento da opressão desumanizante” e para isso “é imprescindível a 

superação das ‘situações-limite’ em que os homens [e as mulheres] se acham quase 

coisificados” (1975, p. 111). E ele vai caracterizar o subdesenvolvimento e a 

dependência como sendo a “situação-limite” do “terceiro mundo”, havendo a 

necessidade de sua superação. Cada época, cada região, cada grupo humano vive a 

“situação-limite” de modo próprio – e ela apresenta temáticas para serem objeto do 

estudo, mas também da ação política. Ela, por vezes, não é captada quando a 

consciência estiver dominada. É parte do processo pedagógico e político 

compreender globalmente a “situação-limite” na qual se está imerso, visto que pode 

se constituir “tema gerador”, a modo de que a compreensão da situação já é, ela 

mesma, processo de conscientização, que passa pela leitura do mundo, a 

tematização e a problematização (1975, p. 114-141).15 A ação pedagógica se realiza 

                                                     
15 Paulo Freire segue Lucien Goldman, The Human Sciences and Philosophy (London: The Chancer 
Press,1969) e André Nicolai, Comportment Economique et Structures Sociales (Paris: PUF, 1960). Para 
Freire, “o ‘inédito viável’, que não pode ser apreendido no nível da ‘consciência real’ ou efetiva, se 
concretiza na ‘ação editada’, cuja viabilidade antes não era percebida. Há uma relação entre o ‘inédito 
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na dinâmica dialógica e na ação cultural16 como processo de enfrentamento das 

práticas opressoras e a realização de práticas libertadoras.  

A pedagogia do oprimido tem “dois momentos distintos”. O primeiro destes 

momentos é aquele “[...] em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão 

e vão comprometendo-se na práxis, com a sua transformação” (1975, p. 44), o 

momento crítico-destrutivo. O segundo é aquele “[...] em que, transformada a 

realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a 

pedagogia dos homens em processo de permanente libertação” (1975, p. 44), o 

momento crítico-construtivo, sendo que é neste que a educação pode ser feita como 

prática da liberdade, como humanização, como realização da vocação humana a ser 

mais. 

A ação educativa como uma ação cultural exige a passagem de uma situação 

de opressão para uma realidade nova. Para ele, a ação cultural pode ocorrer em uma 

das duas principais matrizes de ação: a antidialógica e a dialógica. Uma ação cultural 

como prática da liberdade somente poderá ser dialógica, no que será revolucionária, 

capaz de transformações profundas na realidade: o diálogo é “exigência radical de 

toda revolução autêntica” (1975, p. 149).17 Daí porque, numa concepção de ação 

como esta, “não é possível falar nem em ator, no singular, nem apenas em atores, no 

plural, mas em atores em intersubjetividade, em intercomunicação” (1975, p. 150). 

Em outras palavras, o diálogo não será uma prática pós-transformação; ele é a 

                                                     
viável’ e a ‘consciência real’ e entre a ‘ação editada’ e a ‘consciência máxima possível’” (1975, p. 126). 
E prossegue, “a ‘consciência possível’ (Goldman) parece poder identificar-se com o que [André] 
Nicolai chama de ‘soluções’ praticáveis despercebidas (nosso ‘inédito viável’), em oposição às 
‘soluções praticáveis percebidas’ e às ‘soluções efetivamente realizadas’ que correspondem à 
‘consciência real’ (ou efetiva)” (1975, p. 126). A “nova formação e o novo reconhecimento, cuja 
formação já começa nesta etapa da investigação, se prolongam, sistematicamente, na implantação 
do plano educativo, transformando o ‘inédito viável’ na ‘ação editada’, com a superação da 
‘consciência real’ pela ‘consciência máxima possível’” (1975, p. 129). 
16 A teoria antidialógica da ação cultural é opressora e se centra na “conquista”, no “dividir para manter 
a opressão”, na “manipulação” e na “invasão cultural”. Por outro lado, a teoria dialógica da ação 
cultural é pedagógica, revolucionária e transformadora e se faz com a “co-laboração”, com o “unir 
para a libertação”, a “organização” e a “síntese cultural” (estes temas são desdobrados por Freire no 
Capítulo IV (1975, p. 143ss) da Pedagogia do Oprimido).  
17 Diz Freire: “a revolução tem, indubitavelmente, um caráter pedagógico que não pode ser esquecido, 
na razão em que é libertadora ou não é revolução, a chegada ao poder é apenas um momento, por 
mais decisivo que seja. [...] A revolução se gera nela [a sociedade opressora] como ser social e, por 
isto, na medida em que é ação cultural, não pode deixar de corresponder às potencialidades do ser 
social em que se gera” (1975, p. 159). A revolução não se consuma com a “chegada ao poder”, daí 
porque “o sentido pedagógico, dialógico, da revolução, que a faz ‘revolução cultural’ também, tem de 
acompanhá-la em todas as suas fases” (1975, p. 160). 
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prática da transformação na transformação ou o processo não será transformador. 

Na relação entre os/as oprimidos/as que querem a libertação, a prática a ser 

efetivada é a do diálogo. 

Em suma, o inédito viável é, de alguma maneira, um modo de afirmação da 

possibilidade do impossível ou, da realização de alternativas que enfrentem 

acontecimentos que limitam a ação. Ele é a porta aberta para a efetivação da 

libertação como realização de uma utopia que é inédita e viável.  

 

Dussel e a utopia da libertação 

 

Enrique Dussel trabalha o tema que nos interessa tanto do ponto de vista ético 

quanto político. Nos ocupamos aqui da mais recente de suas produções éticas: as 

14 Tesis de Ética (2016)18 , ainda sem tradução.19 Nesta obra discute o tema no 

contexto do “princípio da factibilidade”, que vai chamar de “operabilidade moral” (“é 

o factível operado moralmente”), distinguindo-a da “pura factibilidade técnica”, 

exatamente porque integra (em alguns momentos vai dizer que “subsume”, os outros 

dois princípios: o material e o formal) (2016, p. 87). A factibilidade [operabilidade] o 

leva a fazer “a crítica da razão que pode imaginar possibilidades, também utopias 

(possibilidades ou impossibilidades segundo o claro-escuro de muitas perspectivas 

que vão desde a esquerda extrema à direita também extrema” (2016, p. 87-88).20 

A operabilidade tem limites e os limites são “a vida da comunidade e o 

consenso acerca dos meios a operar para afirmar e acrescentar à vida, através de 

instrumentos (mediações, ações ou instituições) que os tornam possíveis” (2016, p. 

88). Ou seja, “é o tema da possibilidade ou impossibilidade das ações ou das 

instituições morais” (2016, p. 88). Trata, de alguma forma, das condições que tornam 

possível alguma “coisa”, o que significa o que “passa de uma mera possibilidade à 

existência graças à atividade que [...] a torna real, fazendo-a passar de possível a 

                                                     
18 Ela tem como pando de fundo sua maior produção de fôlego neste campo, a Ética da Libertação na 
Idade da Globalização e da Exclusão (1998). 
19  Para todos os casos de citação, a tradução é nossa, feita livremente da edição em espanhol 
publicada pela Trotta. Referência completa ao final.   
20 Ele não hesita em invocar Hinkelammert como “seu guia”. Cita exatamente o que apresentamos no 
final do tópico sobre Hinkelammert neste texto (1988, p. 265). 
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existente” (2016, p. 89). Segundo Dussel, “é a ação prática que elege e coloca as 

mediações que tornam possível a existência do ato moral ou a instituição 

intersubjetiva como existente no mundo”. Por isso, “se a ação moral não é possível, 

não é factível (é, então impossível), não pode ser operada e o ato de tentar operá-la 

não teria pretensão real (senão ilusória) de bondade porque nunca poderia ser 

realizada. O ato impossível não pode ser justo porque não existirá” (2016, p. 89). E, 

entendido assim, pode até ser um perigo, como o “perigo de pretender o impossível”. 

Dussel lista aqueles que poderiam ser identificados como os oponentes de 

sua posição. Basicamente os conservadores (de diversos tipos) e os anarquistas 

radicais.  

No caso dos conservadores, retoma a crítica de Hinkelammert (incluindo entre 

eles os liberais). Segundo ele, “o conservador tem dois polos de reflexão: a ordem 

existente que é necessário defender (trata-se do bem e do melhor possível, o único 

real) e o caos destrutivo (que é o maligno, o mal, a desordem pela desordem)” (2016, 

p. 90). O anarquista radical (à esquerda ou à direita), “se situa sempre desde um 

ponto de observação ideal que julga a história e as experiências dos que pretendem 

transformações significativas como meramente cúmplices do sistema vigente” 

(2016, p. 94), visto que tem uma desconfiança radical das instituições, razão pela 

qual as nega. O que é “possível moralmente falando” é diferente daquilo que se 

entende como possível tanto pelo conservador quanto pelo anarquista. 

Dussel enuncia o princípio da factibilidade moral da seguinte maneira “tem 

pretensão de bondade [que é a pretensão ética; no caso da política, seria pretensão 

de justiça] todo ato humano ou instituição comunitária, se, e somente se, a afirmação 

da vida (primeiro princípio – material) e por acordo dos afetados (segundo princípio 

– formal) forem empiricamente possíveis segundo os diversos campos e sistemas 

que entrem na sua efetivação concreta” (2016, p. 97).  

A proposta de “possível”, apresentada por Dussel sob a denominação de 

“factível”, “operável”, “depende de muitos níveis de possibilidade”. Ele distingue “o 

que é possível de ser pensado [...] mas que é impossível empiricamente [como o 

planejamento perfeito]”; o que “pode ser empiricamente possível segundo as leis 

necessárias da natureza, porém impossível a partir de outras condições” (2016, p. 

97); o que “pode ser economicamente possível, porém politicamente impossível”; 
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“ser politicamente possível, porém culturalmente impossível” e assim 

sucessivamente (2016, p. 98).  

Dussel se pergunta “Qual é então a medida do cumprimento das condições 

para que um ato ou uma instituição seja moral, empírica ou realmente possíveis?”. 

Em resposta diz: “que cumpra com as condições mínimas e necessárias para 

permitir-lhe existência moral [...] e com as condições fundamentais em diversos 

níveis físico-naturais, econômicos, políticos, culturais, etc., correspondentes ao 

campo prático do ato ou instituição” (2016, p. 98). Ele alerta que “não são o mesmo 

um ato ou instituição de gênero econômico, político ou cultural, etc., ainda que sejam 

todos práticos e, portanto, definidos desde o horizonte da moral (ou ética)” (2016, p. 

98). 

“Outro mundo é possível”, a chamada do Fórum Social Mundial, é uma 

formulação que “indica o horizonte de factibilidade de uma ordem futura possível e 

melhor que a atual”, sim, mas é sempre necessário reforçar que ela é 

“inevitavelmente imperfeita, falível e, por isso, não eterna no tempo”, que terá que 

“aprender da história para criar antídotos ou instituições que impeçam sua 

burocratização, o que não poderá deixar de ser de outra forma do que passando por 

uma cada vez mais ativa participação de todos os membros da comunidade moral 

(política, econômica, cultural, de gênero, etc.)” (2016, p. 98). Observe-se que a 

perspectiva da possibilidade é sempre abertura. O princípio da factibilidade moral ou 

da operabilidade exige “ter sempre ‘os pés no chão’” como forma de fazer “a crítica 

à injustiça, ao mal, à corrupção”. No entanto, não basta. Também é preciso que seja 

“empiricamente possível” a superação destas realidades. Afinal, “se não é factível [...] 

para que seguir lutando, se é impossível ou não realizável?” (2016, p. 99). Dussel 

afirma que “a luta contra a injustiça e o mal sempre é possível (como o que está em 

potência) e necessária, desejando e organizando uma alternativa factível, hoje 

inexistente de maneira plena, porém já incipiente nas experiências criativas dos 

povos” (2016, p. 99). O novo da utopia, do possível ainda impossível “já está”, ao 

modo do “ainda não”, 21  como potência, incipiente, presente, “nas experiências 

                                                     
21 Como lembra Giorgio Agamben, citado por Dussel: vivendo “como se não (o hos me)” (2016, p. 
195). 
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criativas”. As “experiências criativas” construídas pelas “comunidades de vida”, os 

movimentos que lutam pela libertação, é que são a fonte da utopia e da libertação.  

O utópico, assim como a alteridade, “irrompe” como o que “nunca foi 

imaginado como possibilidade”, irrompe como “poder-ser”, como “pro-jeto”. Este 

novo não é uma “potência no sistema”, não é “passagem da potência ao ato”. Pelo 

contrário, é a passagem “do impossível ao ato”, uma “atualidade imprevisível”, 

sempre “acrescentada pela liberdade do [da] outro [outra]”, mais do que uma 

“probabilidade estatística”, “fixa um novo atalho”, nas “pegadas da alteridade”. E 

sintetiza: “A vocação (interpelação) não é obrar aquilo para o que se tem condições, 

senão irrupção inesperada da alteridade que fixa a própria biografia como serviço 

imprevisível para quem teve seu próprio ser silenciado e aberta à escuta da revelação 

do mistério da alteridade” (2016, p. 134). 

A experiência criativa, fonte da utopia e alimento da libertação, constitui o 

“princípio criativo ético de factibilidade”. Este princípio é enunciado da seguinte 

maneira: “devemos pretender a criação de práxis e de instituições que, em favor da 

vida das vítimas e partindo dos acordos por elas feitos, efetivem empiricamente 

aquilo que é possível. Possibilidade que, como um horizonte, encontra-se aquém da 

impossibilidade do idealista (de extrema esquerda ou de direita que, por exemplo, 

nega o Estado, um porque é inevitavelmente sempre repressor e o outro em nome da 

liberdade de mercado) e além da impossibilidade do conservador, pondo em obra 

com sabedoria prática (a phrônesis subsumida no consenso comunitário) o novo, 

possível e melhor que o vigente, em favor dos oprimidos, sabendo que os erros são 

inevitáveis, que a aplicação do princípio é falível, porém que podem ser corrigidos no 

processo da práxis pela interpelação e participação das próprias vítimas” (2016, p. 

184). São as vítimas, por sua participação e interpelação, aquelas que exercitam a 

alteridade, que podem, além de motivar à transformação das realidades, também 

propiciar a correção do processo de sua superação, caso esta seja necessário – diria 

D. Pedro Casaldáliga: “na dúvida, fique ao lado dos pobres”. 

Enrique Dussel diz que, ao fazer estes esclarecimentos, espera que “se 

entenda algo do que significa Ética da Libertação”: “não é uma moral do sistema 

vigente, senão que quer colocar em crise o que é vigente a partir da negatividade das 

vítimas. O bem (cujo cumprimento perfeito é impossível, sento sempre imperfeito e, 
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por isso consiste numa pretensão) é mais complexo do que o que aparecem em 

muitas morais” (2016, p. 194). Ele alerta que, ainda que alguém tenha uma “honesta 

pretensão de bondade”, pode cometer faltas éticas e até injustiças não intencionais; 

pode ter uma “radical pretensão de bondade crítica” e se corromper. E mais, “o crítico 

de hoje pode amanhã ser o cúmplice que justifica a burocratização, o fetichismo, a 

corrupção”, o agente transformador pode se tornar um cúmplice de um crítico que se 

transformou em traidor de seu povo por ambição, egoísmo, autoelogio” (2016, p. 

194). Para que isso não aconteça: “Ninguém pode ‘dormir sobre os louros’, eles 

podem secar e se transformar em veneno que mata”. “É necessário estar alerta, a 

história muda a cada dia e se deve ‘medir-lhe o pulso’, como se faz ao coração [um 

infarto é sempre possível e pode vir inesperado]” (2016, p. 194).  

 

Para ir encerrando... breve comentário sobre a dimensão ética do impossível 

 

Acreditamos na “potência de ação de quem está na condição de vítima: as 

vítimas têm a potencialidade ativa para agir de modo organizado para a 

transformação da realidade de vitimização e a superação da sua condição de 

vítimas”22. Nela está a possibilidade de construção do impossível como realidade 

que se quer realizar, mas que também se quer manter por realizar, como horizonte 

desejante e desejado. 

A transformação da realidade exige utopia. Mas não como o fim último da 

história, um determinado ponto que significaria o final desta linha. 23  Antes, pelo 

contrário, a ideia de progresso ali contida precisa ser aniquilada. A utopia dialoga 

com a noção de jetztzeit, de “tempo-de-agora”, de instante autêntico, intenso e breve, 

revolucionário, raro, descontínuo, imprevisível, nunca uma alternativa completa. A 

utopia é força que rompe com o determinismo teleológico de um fim triunfal dos 

conflitos. Daí porque, a história é aberta e, por isso, permanente luta contra todas as 

                                                     
22 Trabalhamos as características da racionalidade vitimaria e da racionalidade ética em nossa tese 
“A potencialidade da vítima para ser sujeito ético: construção de uma proposta de ética a partir da 
condição da vítima” ver www.repositorio.jesuita .org.br/handle/UNISINOS/4517.  
23  “Benjamin nos ajuda a restituir à utopia sua força negativa, por meio da ruptura com todo 
determinismo teleológico e com todo modelo ideal de sociedade que alimente a ilusão de um fim dos 
conflitos e, portanto, da história” (Löwy, 2005, p. 153). Ver entre outros lugares de Benjamin Sobre o 
Conceito de História (Teses, XIV, 2005, p. 119. 
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formas de opressão e de vitimização, sempre, de novo, luta, “libertando-se”. Esta é a 

força “positiva” da utopia, manter a luta contra a opressão e por justiça às vítimas 

sempre aberta.24  

A utopia poderia ser traduzida na criação das condições para viver as 

exigências existenciais, o amor à vida, que somente se efetiva como humanização, 

como prática da liberdade, como práxis de libertação, para desfazer a “totalidade 

desumanizada e desumanizante”, já que a humanização pede o “desaparecimento 

da opressão desumanizante” da coisificação, pela prática de “atos-limites” em vista 

da inauguração do “inédito viável”, como propõe Freire. O novo da realidade liberta 

vai além das situações-limite, mas sempre na relação com elas, ou seja, é aquele que 

é viável na realidade histórica, nunca como um salto para fora dela.  

A vida daquele/a que está na condição de vítima,25 além de ser preservada, 

precisa alcançar uma qualidade superior àquela da situação de vitimização na qual 

a vítima “possa viver e viver bem”, chegando à “liberdade efetiva”, ao “novum”, que é 

a “utopia realizada”, propõe Dussel (2000, p. 566). Este é um processo aberto, de 

modo que a utopia não é um lugar pronto ao qual se chegará. As transformações são 

“construtivas, possíveis e exigidas” e “vão realizando progressivamente, mas nunca 

totalmente” o projeto de libertação (2000, p. 558). Em suma, pode-se notar que a 

construção da alternativa à vitimização é aberta e processual, mas isso não significa 

que possa tangenciar ou mesmo negociar: é marcada pela convicção de que a 

bondade e a justiça serão realizadas sempre e somente se se tomar a sério a 

exigência ética e política da vítima. Trata-se de uma obrigação ética que cobra 

responsabilidade prática, política.     

A racionalidade ético-política construída a partir das vítimas haverá de 

emergir da superação da racionalidade vitimária que é exatamente esta 

racionalidade que admite a morte como parte “naturalizada” (ainda que não seja 

                                                     
24 Ver os comentários, entre outros, de Löwy (2005, p. 147) e de Gagnebin (1984, p. 7-19). 
25 A utopia possível está no centro do “Princípio-libertação”, que se enuncia assim “Libertar não é só 
quebrar as cadeias [...], mas ‘desenvolver’ (libertar no sentido de dar possibilidade positiva) a vida 
humana ao exigir que as instituições, o sistema, abram novos horizontes [...] é, diretamente, construir 
efetivamente a utopia possível, as estruturas ou instituições do sistema onde a vítima possa viver e 
‘viver bem’ [...]; é culminar o ‘processo’ da libertação como ação que chega à liberdade efetiva do 
anteriormente oprimido. É um “libertar para” o novum, o êxito alcançado, a utopia realizada” (2000, p. 
566). 
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“natural”) e que trabalha com o “cálculo do suportável”. Não há suportável possível 

quando se trata da vida, do/a sujeito/a necessitado/a (que é o humano, um humano 

natural, um humano-natureza). Submeter a ética ao cálculo meio-fim é exatamente 

eliminá-la do contexto da ciência e autorizar a “ciência dos fatos” 26  a seguir 

acreditando que está trabalhando sem valores, quando, na verdade, está orientada 

por valores absolutos como a eficiência e a competição, além de outros.27  

Trata-se de afirmar a incondicionalidade da vida. A vida é valor (por isso não 

o tem, o é) e condição de todo valor específico. É por esta razão que não é 

relativizável, nem mesmo no contexto de uma pandemia que põe sob ameaça todos 

os corpos vulneráveis e ainda mais aqueles/as em desamparo em razão da 

desigualdade, da pobreza, da discriminação e do não reconhecimento, afirmar a vida 

é assumir uma posição radical: não há dúvidas de proteger e cuidar da vida é a ação 

a ser feita. 

Enfim, não se trata da defesa da vida em sentido genérico e amplo. Trata-se 

da defesa da vida material, concreta, de cada um/a. Uma vida em abundância, vida 

que se faz realidade na complexidade, profundidade, qualidade e beleza. E vida de 

todos e todas e para todos e todas, o que requer ser intransigente na viabilização das 

condições para que todas as vidas possam permanecer vivas, serem produzidas, 

reproduzidas e desenvolvidas e que a proteção para fazer frente à condição 

vulnerável e ao agravamento das vulnerabilidades seja medida urgente, ampla e 

pronta.  

Não temos dúvidas de que “todas as vidas valem”,28 o que inclui que vidas 

negras valem, que vidas mulheres valem, que vidas indígenas valem, que vidas 

idosas valem, .... e que, por ser assim, somente a luta daqueles e daquelas que assim 

entendem poderá gerar o afastamento daquelas posições que defendem o contrário 

e a realização, em processo, do impossível na transformação das realidades 

concretas.  

                                                     
26 E os limites graves da posição weberiana a respeito do tema (1991). 
27 Sugere-se visitar a metáfora dos jovens que cerram o galho de árvore sobre o qual estão sentados 
apresentada por Hinkelammert (2003).  
28  Consigna de Campanha Nacional promovida pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos 
(MNDH) no meio da pandemia Covid-19, a partir de maio de 2020. Ver 
http://todasasvidasvalem.mndhbrasil.org/  
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