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Resumo: O objetivo deste trabalho e  apresentar, por um lado, uma leitura crí tica de 
determinadas concepço es fundantes das produço es acade micas do pensamento 
decolonial, as ideias de paradigma outro e pensamento fronteiriço, assim como a forma em 
que a ideia de modernidade e  por elas concebida. Com isso, procuramos advertir para uma 
tende ncia a um déficit decolonial na elaboraça o dessas concepço es que possa incidir de 
forma enfraquecedora sobre o pro prio projeto decolonial, que e  a libertaça o. Por outro 
lado, partindo da crí tica a tais contradiço es presentes no pensamento decolonial, 
procuramos argumentar sobre a pote ncia decolonizadora em categorias forjadas nos 
pensamentos de intelectuais afrolatinoamericanas, a exemplo de Le lia Gonzalez e Beatriz 
Nascimento; categorias, estas, que perfazem um caminho reflexivo e ativo, alternativo a 
determinadas proposiço es do pensamento decolonial e que merecem ser retomadas e 
(re)introduzidas de forma mais significativa nos debates sobre projetos intelectuais 
emancipato rios da regia o. As reflexo es aqui expostas se deram atrave s de uma leitura 
comparada de autores inscritos na vocalizaça o do “colonizado” e do tensionamento entre 
suas ideias e expresso es episte micas. 

Palavras-chave: Pensamento decolonial. Modernidade. Aça o. Libertaça o. 

 

Abstract: The goal of this paper is to present, on the one hand, a critical reading of certain 
founding conceptions of the academic production of decolonial thought, the ideas of 
another paradigm and border thinking, as well as the way the idea of modernity is 
conceived by them. Thus, we look to warn about a tendency of decolonial deficit in the 
elaboration of these conceptions that might weaken the decolonial project itself, which is 
liberation. On the other hand, starting from the critique to the present contradictions in 
decolonial thought, we look to discuss the decolonizing power of categories created by the 
thoughts of Afro-Latin Americans, such as Le lia Gonzalez and Beatriz Nascimento; 
categories which develop a reflexive and active path, alternative to certain propositions in 
decolonial thinking and that deserve to be taken up again and (re)introduced in a more 
meaningful way in the debates on emancipatory intellectual projects of the region. The 
reflections exposed here were done through a comparative reading of authors inscribed 
in the vocalization of the “colonized” and the tension between their ideas and epistemic 
expressions. 
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1 Introdução 

 

 Ha  duas concepço es importantes que integram as produço es acade micas do 

movimento epistemolo gico decolonial, introduzidas por Walter Mignolo (2003, 2008), 

que merecem uma leitura crí tica que aponte um caminho mais coerente com o projeto 

decolonial: um paradigma outro e pensamento fronteiriço. A primeira concepça o seria um 

“paradigma libertador”, de emancipaça o do oprimido da clausura da “modernidade”; a 

segunda, uma espe cie de “categoria multivalente” (polí tica, social, cultural), onde residiria 

a pote ncia geradora do paradigma outro, que genuinamente teria um papel de ruptura e 

de negaça o do projeto “moderno”, como defende o autor.  

 Nesse texto, pretendemos apresentar algumas contradiço es e vazios nessas 

concepço es como um alerta para um possí vel déficit em que futuras reflexo es possam 

incorrer ao se basearem na matriz de pensamento decolonial. Referimo-nos ao déficit 

decolonial, que esta  relacionado a s incongrue ncias de determinados caminhos reflexivos, 

os quais, em vez de convergir para a libertaça o, acabariam promovendo o apagamento das 

lutas decolonizadoras, por construir caminhos caros a  aça o polí tica. 

 Destacamos em seguida algumas categorias forjadas nos pensamentos das 

intelectuais afrolatinoamericanas Le lia Gonzalez e Beatriz Nascimento: respectivamente 

a categoria polí tico-cultural de amefricanidade e a categoria polí tico-histo rica de 

quilombo, as quais costuram um caminho reflexivo e ativo, alternativo a determinadas 

proposiço es do pensamento decolonial e cujo cara ter decolonizador consegue visibilizar 

as lutas pela libertaça o em suas mais distintas performances, sem subsumir a pote ncia de 

aça o polí tica a elas inerentes. Julgamos que essas concepço es sa o expresso es episte micas 

urgentes para os projetos intelectuais emancipato rios da regia o.  

 

2 A Diferença Colonial como Lugar de Enunciação 

 

 Sendo um dos precursores do conjunto de ideias que integram o debate sobre 

modernidade/colonialidade, Walter Mignolo inscreve suas concepço es numa crí tica 

radical ao paradigma moderno, a qual recusa a ideia de que a Ame rica Latina chegou a  

po s-colonialidade com o fim da administraça o colonial. O autor toma como refere ncia a 
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dimensa o geocultural, para ale m das leituras geo-histo ricas e geoecono micas do sistema-

mundo moderno (Warllenstein, 1979). O movimento epistemolo gico decolonial, do qual o 

autor faz parte, discorre sobre a ideia de que padro es que se configuraram nas relaço es de 

poder em torno dos se culos XV e XVI ainda persistem na atualidade, numa contí nua 

reproduça o, lastreando, no presente, o “projeto de civilizaça o neoliberal” (Mignolo, 2003, 

p. 19). Tais padro es culminam na concepça o de colonialidade do poder, elaborada pelo 

teo rico polí tico peruano Aní bal Quijano, no iní cio da de cada de 1990; concepça o, esta, 

precedida pela ideia de colonialismo interno, de Pablo Gonzalez Casanova, nas de cadas de 

1960 e 1970. Diferentemente da ideia de Casanova, a concepça o de colonialidade do poder 

rompe com a modernidade como Totalidade. Ja  nascida de uma ideia de exterioridade, nos 

termos de Dussel3, a concepça o de colonialidade do poder vai ganhando maturidade e 

passa a evocar a raça como princí pio organizador do capitalismo e das relaço es de poder, 

sendo, assim, interpretada como um dos eixos estruturadores do padra o de poder 

inaugural da modernidade.  

 A colonialidade do poder e  assumido por Mignolo como “a força motriz que 

constituiu, transformou e continua reproduzindo a diferença imperial e a diferença 

colonial” (Mignolo, 2003, p. 36) - a primeira, consistindo um “processo intra-hiera rquico 

dentro dos pro prios impe rios capitalistas, ocidentais e crista os, como, por exemplo, a 

constituiça o do Sul da Europa - hoje tambe m partí cipe da ideia sociolo gica de Sul Global” 

(Ballestrin, 2013, p.102); a segunda, consistindo a “lo gica de classificaça o e 

hierarquizaça o das pessoas no planeta”, por suas lí nguas, suas religio es, suas 

nacionalidades, sua cor de pele (Mignolo, 2000, p. 43), seus ge neros, suas sexualidades, 

etc, ou seja, um constructo que define a alteridade dos subalternizados, conjurando 

padro es de dominaça o. 

  Se a diferença colonial e  um mecanismo de dominaça o que transforma as 

diferenças em valores e hierarquias e e  constructo da colonialidade do poder, e  tambe m 

                                                 
3 Dussel refuta a narrativa “ilustrada” sobre o processo de origem da modernidade, julgando-a uma 
construça o “intra-europeia, euroce ntrica, autocentrada, ideolo gica, feita desde a centralidade do Norte da 
Europa e a partir do se culo XVIII e que foi imposta ate  os nossos dias” (Dussel, 2015, p. 13) e propo e a ideia 
de que a Modernidade nasce a partir da implantaça o do “sistema-mundo”, quando os impe rios portugue s e 
espanhol, ainda no final do se culo XV, se expandem a partir do Atla ntico. Ou seja, o autor localiza a 
modernidade como um evento inextricavelmente relacionado ao colonialismo, mas tambe m como uma 
totalidade geradora de um Outro, a qual nega este Outro ao mesmo tempo que o inventa. Existe, portanto, 
nos termos de Dussel, uma exterioridade negada; uma exterioriudade em relaça o a  totalidade moderna.  
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nela mesma onde a colonialidade do poder se articula. Por outro lado, a diferença colonial 

e  ainda o lugar pro prio da “ferida colonial”, no sentido fanoniano, evocado por Mignolo 

para afirmar que e  tambe m da diferença colonial que insurge o pensamento fronteiriço dos 

“deserdados”, a principal força acionadora, na visa o do autor, de um paradigma outro, 

disruptivo em relaça o a  autonarrativa moderna. 

 A diferença colonial, desta forma, e  assumida por Mignolo como um “mapa” onde 

os lugares de enunciaça o, tanto das forças operadoras da colonialidade do poder, quanto 

da insurge ncia de um pensamento que rompe com os padro es da modernidade, esta o 

dicotomicamente demarcados.   

 Atentar a  ideia de diferença colonial articulada por Mignolo, portanto, e  um passo 

interessante para que sejam flagradas algumas implicaço es que sua concepça o de 

pensamento fronteiriço tem sobre o projeto decolonial. 

 

3 O Déficit Decolonial do Pensamento Fronteiriço 

 

O pensamento fronteiriço, de acordo com Mignolo, insurge a partir do se culo XVI, “com 

a invença o da Ame rica”, e tem sua continuidade com a histo ria do capitalismo e “com a 

reproduça o da lo gica da colonialidade e da modernidade como ponto de chegada da 

civilizaça o mundial” (Mignolo, 2003, p. 28). A nebulosidade dessa concepça o se aprofunda 

quando o autor faz distinça o entre “pensamento fronteiriço forte” e “pensamento 

fronteiriço fraco”. O pensamento fronteiriço forte somente encontraria seu gatilho “na dor” 

e “na fu ria da fratura das histo rias” dos “deserdados”, “de suas memo rias, de suas 

subjetividades, de sua biografia” (2003, p. 28), num sentido mesmo de “ferida colonial” 

apontada por Fanon (2005, 2008). Ou seja, a diferença colonial seria o u nico locus de 

enunciaça o legitimamente capaz de acionar um “pensamento fronteiriço forte” (Mignolo, 

2003, p. 28). 

O pensamento fronteiriço fraco, por outro lado, “possí vel” e, inclusive, “necessa rio”, 

de acordo com o autor, teria sua emerge ncia, na o da dor ou da fu ria dos deserdados 

mesmos, “mas de quem, na o sendo deserdados, toma a perspectiva destes” (2003, p. 28). 

Para justificar essa classificaça o hierarquizada, Mignolo afirma que, na geopolí tica do 
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conhecimento, a mesma perspectiva pode ser assumida a partir de lugares episte micos de 

enunciaça o distintos (p. 28).  

Um dos problemas identificados e  a atribuiça o inge nua de uma virtuosidade aos 

sujeitos potenciais do pensamento fronteiriço. Grosfoguel (2013) alerta para os riscos 

dessa “celebraça o” empreendida por Mignolo “de qualquer coisa que venha do lado dos 

subalternos, quando sabemos que historicamente o sistema tem sido exitoso porque tem 

logrado que os que esta o socialmente abaixo pensem epistemicamente como os de cima” 

(Grosfoguel, 2013, p. 44). Para o autor, e  importante diferenciar a “localizaça o episte mica” 

da “localizaça o social”. No entanto, segundo Grosfoguel, Mignolo produz um 

“reducionismo” e um “essencialismo grosseiro”, ao derivar, de forma simplista, a posiça o 

episte mica de um sujeito de sua localizaça o social, incorrendo ao equí voco, inclusive, de 

“reduzir a localizaça o social” a  “localizaça o geogra fica” (2003, p. 44).  

 O pensamento fronteiriço, como estabelece Mignolo, po e em questa o a lo gica 

euroce ntrica e dominante ao “fazer visí veis outras lo gicas e maneiras de pensar 

diferentemente” (Walsh, 2005, p. 29), abrindo espaço para a expressa o de outras 

perspectivas de conhecimento e saberes, mas na o escapa ao que chamaremos aqui de 

déficit decolonial. 

 Ao comparar a noça o de pensamento outro do autor a rabe-isla mico Abdelkebir 

Khatibi com a de pensamento fronteiriço, Catherine Walsh (2005) expo e algumas 

insuficie ncias da elaboraça o conceitual de Mignolo em relaça o ao projeto decolonial. 

Enquanto o pensamento fronteiriço se dicotomiza com o pensamento dominante, 

“mantendo-o como referente, sujeitando-o ao questionamento e infectando-o com outras 

histo rias e modos de pensar”, sem sair do regime do antagonismo, o pensamento outro de 

Khatibi se constro i “casa adentro”, explorando as “mediaço es ou negociaço es inter ou 

intra-subalternos” (Walsh, 2005, p. 29). 

 Tendo em vista a rede complexa de relaço es de poder inerentes a  diversidade de 

pensamentos, a autora demarca que existe uma multiplicidade de fronteiras para ale m da 

fronteira que demarca a modernidade e a colonialidade e ainda enfatiza que a ideia de 

pensamento fronteiriço elaborada por Mignolo “na o muda radicalmente a 

eurocentricidade, tampouco a subalternizaça o”, sendo insuficiente para a construir “uma 
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nova condiça o social do conhecimento ou um novo poder social, ou para alcançar a 

decolonialidade do poder, saber e ser” (p. 29).  

 Retomando a comparaça o que Walsh faz entre o pensamento fronteiriço, de 

Mignolo, e o pensamento outro, de Khatibi, e  possí vel reconhecer ainda um vazio deixado 

pelo primeiro: um esteio caro e minguado para a aça o. Diferentemente de Mignolo, Khatibi 

parece sorver de forma mais coerente o sentido radical de luta fanoniana, erigida da ferida 

colonial, atribuindo ao pensamento, a possibilidade real de “descolonializar-se”, 

justamente por na o abandonar a dimensa o da estrate gia: “uma estrate gia sem sistema 

fechado”, que se assuma como “uma construça o de um jogo do pensar e do polí tico, que 

ganha terreno silenciosamente sobre seus desfalecimentos e seus sofrimentos” (apud 

Walsh, 2005, p. 22). 

 A proposta de Walsh, diferentemente da de Mignolo, dribla de forma mais sagaz os 

riscos dos essencialismos e ganha uma dimensa o polí tica que e  fundamental para o 

reconhecimento da opressa o e da luta nas relaço es entre os diversos modos de pensar, 

inclusive os “pensamentos-outros”. Desta forma, o sentido de “fronteiras” acaba perdendo 

força para a ideia de interculturalização crítica, que seria, na proposta de Walsh, uma 

conseque ncia do posicionamento crítico fronteiriço. O “posicionar estrate gico” na o teria 

como principal fim pluralizar ou abrir o pensamento euroce ntrico e dominante, mas 

“construir ví nculos estrate gicos entre grupos e conhecimentos subalternizados”, para que 

se possa levar a cabo “a estratégia-outra a que Khatibi (2001) tem se referido e que aponta 

uma transformaça o crí tica e radical” (Walsh, 2005, p. 30), cujo esteio viabilizador e  

inexoravelmente a luta.  

 

4 O Paradigma Outro e o “Encapsulamento” da Pluriversidade 

 

 Da mesma forma que a dí ade modernidade/colonialidade e  fulcral para o 

pensamento fronteiriço, o paradigma outro proposto por Mignolo na o poderia deixar de 

ser demarcado pela dicotomizaça o, ja  que e  a pro pria “expressa o que convoca diferentes 

projetos da modernidade/colonialidade unidos pelo pensamento fronteiriço” (Mignolo, 

2003, p. 50). 
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 O paradigma outro seria, enta o, uma espe cie de conquista ontolo gica dos 

“deserdados”, cujo ponto de partida residiria no pensamento fronteiriço, do lado da dor da 

experie ncia colonial no mapa que separa opressores e oprimidos. O paradigma outro seria 

genuinamente “um paradigma do sul”, como afirma o pro prio Mignolo (2003, p. 53); um 

paradigma onde os anseios na o buscariam superar o paradigma hegemo nico, mas 

coexistir em conflito com ele. O sentido desse paradigma utopí stico se evidenciaria na 

constataça o do “esgotamento do projeto da modernidade” (p. 20). 

 Insurgido das vozes subalternizadas da colonialidade, o paradigma outro seria, 

enta o, um paradigma de ruptura e na o estaria para uma outra “universalidade abstrata”, 

monoto pica, tí pica do paradigma euroce ntrico, mas para a “diversalidade”, ou ainda, para 

a “diversidade como projeto universal” (p. 20), permeada de pensamentos pluriversais (p. 

52). Mignolo preza, enta o, a ideia de uma “cosmopolitismo crí tico” como alternativa a  

hegemo nica globalizaça o neoliberal, onde sobrevive e se reproduz a 

modernidade/colonialidade. 

 Diversalidade, pluriversidade, cosmopolitismo sa o um horizonte sema ntico 

perseguido por Mignolo. No entanto, como alerta Orellana (2015), “pluriversidade e saber 

paradigma tico sa o dois assuntos dificilmente compatí veis” (Orellana, 2015, p. 7), pois a 

ideia de paradigma evoca converge ncia, o compartilhamento de uma matriz disciplinar 

comum, a tradiça o de investigaça o e questionamentos sobre o mundo. Esse e  um paradoxo 

enfraquecedor da pertine ncia de um paradigma outro que encapsula a pluriversalidade 

num “exotismo roma ntico da alteridade” (Grosfoguel, 2013, p. 44), fixando-a numa 

virtuosidade iluso ria. Alerta Grosfoguel: 

O pluriversalismo em lugar do universalismo na o e  equivalente a um 
relativismo onde tudo vale. Na o e  tampouco um ‘populismo episte mico’. 
O pluriversalismo e  um conhecimento que toma como ponto de partida o 
pensamento crí tico (na o qualquer pensamento) de uma diversidade de 
tradiço es episte micas e que tem como crite rio para distinguir ou 
qualificar como pensamento crí tico o anti-capitalismo, anti-imperialismo, 
anti-eurocentrismo, anti-colonialismo. Sob esse crite rio, por exemplo, se 
eu na o sou muçulmano e vou estabelecer um dia logo inter-episte mico 
com o mundo muçulmano, eu dialogo com as feministas isla micas e na o 
com Osama bin Laden ou Al-Qaeda” (Grosfoguel, 2013, p. 45).  

 De acordo com o autor, e  preciso um crite rio de “universalismo negativo” 

(Grosfoguel, 2013) que permita distinguir pensamento hegemônico eurocêntrico e 
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pensamento crítico dentro de uma mesma subalternidade, como no caso do islamismo (p. 

44). 

 Seguindo a lo gica do argumento de Grosfoguel, a ideia paradigma tica de Mignolo 

se fragiliza porque sugere uma “converge ncia da pluriversidade” como se esta fosse 

genuinamente virtuosa, e na o das negaço es das opresso es compartilhadas, comuns. 

Afinal, sa o os padro es opressores o que promove o apagamento da pluriversalidade 

crí tica. Ao contra rio do que Mignolo propo e, convergir a partir da negaça o do sofrimento 

comum e  o que alimenta as insurge ncias das diversas identidades polí ticas que conjuram 

seus “universalismos negativos”, os quais, por sua vez, so  dialogam na dimensa o da 

estrate gia, da aça o, da luta (universalismos negativos do patriarcado, do racismo, da 

homofobia, da xenofobia, da misoginia, etc); e, ainda assim, na o se pode perder de vista 

que as soluço es apontadas por estas diversas aço es e lutas sera o, “no ma ximo, similares” 

em termo de objetivos, como adverte Grosfoguel (2013), “mas institucionalmente 

distintas” (Grosfoguel, 2013, p. 45), devido a s diferentes continge ncias histo ricas da 

multiplicidade epistemolo gica existente no mundo.  

 Sendo assim, em vez de um “paradigma outro”, convergente da pluriversidade, sem 

levar em conta, claramente, a criticidade, faz mais sentido falar em “universalismos 

negativos” contingentes, dina micos, no plural. Acreditamos que esse veio, o da 

converge ncia pela negaça o, tem uma dimensa o polí tica mais coerente com a opça o 

decolonial, que e  o idea rio da libertaça o, sendo mais fe rtil para a insurge ncia das lutas. 

 

5 Críticas a partir de Lentes “Mestizas” 

 

 Por fim, para uma adverte ncia mais aprofundada sobre as implicaço es das 

concepço es de Mignolo sobre o projeto decolonial, trazemos aqui algumas crí ticas da 

acade mica e militante assumidamente mestiza, de origem aymara e europeia, Silvia Rivera 

Cusicanqui, socio loga e professora eme rita da Universidad Mayor San Andre s, na Bolí via. 

Rivera Cusicanqui acusa Mignolo de defender um conceito monolí tico de cultura 

fronteiriça, “divorciado da realidade cultural concreta, de sua particular dispersa o, 

mistura e heterogeneidade” (apud Orellana, 2015, p. 16). Assim, nem pensamento 

fronteiriço, nem paradigma outro corresponderiam “a s realidades concretas da 
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marginalidade nas sociedades latinoamericanas, suas formas de mobilizaça o, luta e 

resiste ncia das massas” (p. 16). 

 O que a autora alerta e  que os efeitos do reducionismo racial e culturalista, aos 

quais Mignolo acaba na o escapando, “excluem enormes setores da populaça o marginal e 

empobrecida, que nem sempre esta o marcados racialmente como í ndios ou negros” 

(Restrepo e Rojas, 2010, p. 2019 apud Orellana, 2015, p. 16), ou como portadores de uma 

cultural ancestral que precisa ser “restituí da” no pensamento fronteiriço e fixada no 

paradigma outro, mas como “consumidores e reprodutores da cultura de massas 

contempora nea” (p. 16).  

 A dicotomizaça o de Mignolo entre o que e  genuinamente subalterno ou 

euroce ntrico, rejeitando como aça o ou luta descolonizadora tudo o que e  “contaminado” 

pela perspectiva moderna, e , na verdade, segundo a autora, “um discurso neutralizador 

das pra ticas descolonizantes, ao entronizar na academia o limitado e iluso rio reino da 

discussa o sobre modernidade e descolonizaça o” (Cusicanqui, 2010, p. 68-69). Portanto, 

Rivera Cusicanqui ao atacar a pro pria matriz de pensamento 

modernidade/decolonialidade, denuncia o insatisfato rio aparato analí tico de Mignolo 

para se compreender “as lo gicas efetivas da exclusa o contempora nea em uma escala 

mundial” (apud Orellana, 2015, p. 16). 

 Sob essa perspectiva da autora, a forma como a modernidade e  fixada no lado 

opressor, como se fosse um campo monolí tico e pausterizador da pluriversidade, acaba 

promovendo a dista ncia e mesmo a ruptura do pensamento decolonial com as forças 

sociais insurgentes (Cusicanqui, 2010, p. 58), edificando, consequentemente, 

classificaço es essencializadoras. 

 O discurso de Mignolo, de acordo com a crí tica severa de Cusicanqui, estaria no rol 

do “discurso miserabilista da memo ria e tnica” (2010). Assim, de acordo com a autora, a 

interpretaça o dicoto mica e simplista da dí ade modernidade/colonialidade apaga as lutas 

derivadas diretamente das continge ncias performa ticas das estruturas de dominaça o, 

como o racismo e o sexismo. A modernidade, enta o, seria a pro pria continge ncia, 

inescapa vel, pore m na o monolí tica. “O í ndio e  parte da modernidade, na o e  uma tradiça o 

estagnada, esta tica e petrificada, mas uma dina mica de interaço es conflitivas contenciosas 

com poderes coloniais de diferentes escalas” (Cusicanqui, 2012), adverte a autora.  
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 Ela denuncia que concepço es como as de Mignolo negam a coetaneidade das 

populaço es indí genas e as aparta das lides da modernidade, como se dela, estas na o 

fizessem parte. “Na o se pode entrar e sair da modernidade como se estivesse num tribunal 

ou num teatro”, alerta a autora (Cusicanqui, 2010, p. 71). Ainda de acordo com Cusicanqui, 

cujo ponto de vista parte do contexto boliviano, existe uma aposta “í ndia” pela 

modernidade, que se centra em uma noça o de cidadania que na o busca a homogeneidade, 

mas a diferença (p. 71): 

La modernidad que emerge de estos tratos abigarrados y lenguajes 
complejos y mezclados es lo que construye la hegemoní a india al 
realizarse en los espacios creados por la cultura invasora – el mercado, el 
estado, el sindicato. Al hacerlo, se funda un proyecto de modernidad ma s 
orga nica y propia que la modernidad impostada de las elites, caricaturas 
de occidente que viven de la ventriloquí a de conceptos y teorí as, de 
corrientes acade micas y visiones del mundo copiadas del norte o 
tributarias de los centros de poder hegemo nicos (Cusicanqui, 2010, p. 
73). 

 A subversa o, na perspectiva de Rivera Cusicanqui, parece ser uma saí da-chave para 

a sobrevive ncia dos sujeitos subalternizados, que na o estariam imbuí dos 

necessariamente de virtuosidade, nem se involucrariam numa restituiça o de cosmogonias 

e cosmologias origina rias, como parece apostar alguns autores decoloniais (Mignolo, 

Quijano, etc) como projeto de descolonizaça o, mas estariam para o que Hall (2006) 

chamou de “rotas negociadas”. 

 Dessa forma, a autora elabora uma proposta de interpretaça o e de aça o polí tica a 

partir de uma identidade ch’ixi: 

La nocio n de ch’ixi,…, equivale a la de “sociedad abigarrada” de Zavaleta4, 
y plantea la coexistencia en paralelo de mu ltiples diferencias culturales 
que no se funden, sino que antagonizan o se complementan. Cada una se 
reproduce a sí  misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con 
las otras de forma contenciosa (Cusicanqui, 2010, p.71). 

 A descolonizaça o5 em Rivera Cusicanqui, diferentemente de um pluriversalismo 

encapsulado num ideal virtuoso, distanciado das experie ncias verdadeiramente 

encarnadas da subalternidade, se baseia na “possibilidade de uma convive ncia 

                                                 
4 De acordo com Antezana (1991), o conceito de “formaça o social abigarrada” elaborado pelo socio logo 
boliviano Rene  Zavaleta Mercado esta  intimamente ligado  a s reflexo es do autor sobre a democracia como 
um “processo de autodeterminaça o da massa” (Antezana, 1991, p. 117).  
5 Uso esse termo pelo motivo de a pro pria autora ser crí tica a  origem do termo “decolonial”. Cusicanqui se 
alinha a  visa o de Casanova. Para ela e  mais pertinente falar em “colonialismo interno” do que em 
“colonialidade”.  
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abigarrada”, que “na o hibridiza mediando as dista ncias, mas reconhece o conflito que a 

diferença irresolu vel comporta e o subverte em pote ncia” (Tarre s, 2009, p. 8).  

 

6 Amefricanidade e Quilombo: Lugares de Ação e Ressignificação da Existência 

 

 Apo s a adverte ncia sobre o risco de as concepço es um paradigma outro e 

pensamento fronteiriço, formulados por Walter Mignolo, culminarem em um paradoxo 

com o pro prio projeto decolonial, obliterando a visibilidade das lutas cotidianas por 

libertaça o, pretendemos, a partir de agora, argumentar sobre a pote ncia decolonizadora 

em categorias forjadas nos pensamentos das intelectuais afrolatinoamericanas, Le lia 

Gonzalez e Beatriz Nascimento; categorias, estas, que perfazem um caminho reflexivo e 

ativo, alternativo a s proposiço es de Mignolo, e que merecem ser retomadas e 

(re)introduzidas de forma mais significativa nos debates sobre projetos intelectuais 

emancipato rios da regia o.  

 6.1 Amefricanidade. No desenvolvimento da categoria de amefricanidade, Le lia 

Gonzalez retomou a ideia dos psicanalistas lacanianos brasileiros, Betty Milan e M. D. 

Magno (1981 apud Gonzalez, 1988), que questionavam a sobreposiça o da latinidade da 

“Ame rica Latina” frente as ressignificaço es resistentes das africanidades oriundas dos 

povos racializados e escravizados, arrancados do continente africano. Tomando o caso do 

Brasil, seria preciso atentar, segundo essa ideia, para o fato de que as formaço es do 

inconsciente desse paí s esta o longe de serem exclusivamente europeias, brancas. Ao inve s 

disso, o Brasil, na verdade, estaria mais para uma “Ame rica Africana”, com histo ria e 

caracterí sticas societa rias cuja nomeaça o mais coerente seria Améfrica Ladina (Gonzalez, 

1988, p. 69), um termo, cujo jogo sema ntico traduziria a sintoma tica brasileira. Todos os 

brasileiros, para Le lia Gonzalez, seriam ladinoamefricanos - na o somente os “pretos” e 

“pardos” categorizados pelo IBGE. No entanto, a rejeiça o da presença arquetí pica 

afroamerí ndia expressaria a neurose cultural brasileira: o racismo, tipificado por 

Gonzalez, no caso brasileiro, como racismo por denegação. Ela transporta a categoria 

freudiana de denegação (Verneinung) para conceituar o racismo “a  brasileira”, que se volta 

“contra aqueles que sa o testemunhos vivos da mesma (os negros), ao mesmo tempo que 
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diz na o o fazer” (Gonzalez, 1988, p. 69). A ideologia da “democracia racial”, para a autora, 

seria o maior exemplo dessa negaça o neuro tica. 

 E  importante ressaltar que, assim como outros autores da perspectiva afroce ntrica, 

antes mesmo da construça o da expressa o mais conhecida do projeto decolonial - 

colonialidade do poder, cunhada por Aní bal Quijano no iní cio da de cada de 1990 -, Le lia 

Gonzalez e Beatriz Nascimento (assim como outros autores e autoras negros e negras, a 

exemplo de Guerreiro Ramos e Abdias Nascimento) ja  localizavam o racismo como o eixo 

primordialmente estruturante do sistema capitalista e suas investidas coloniais e 

imperiais. E mesmo antes das discusso es sobre opressa o interseccional serem difundidas 

a partir de Kimberle  Crenshaw, desde a de cada de 1980, as duas autoras brasileiras e mais 

acentuadamente Gonzalez, ja  se referiam a  mulher negra como o centro, por excele ncia, 

da opressa o derivada da articulaça o de diversas estruturas de poder fundantes do 

colonialismo, entre elas as visibilizadas pelas categorias de raça, classe, sexo e poder. No 

entanto, diferentemente do modo analí tico de esquartejamento das categorias de 

opressa o, Gonzalez e Nascimento, ao meu modo de ver, colocam o racismo como o 

hipocentro das hierarquias opressoras. Com essa forma de interpretar, pode-se dizer que 

o exercí cio do patriarcado na colonialidade so  se da  derivado do racismo.  

 Claudia Pons Cardoso (2014) identificou primorosamente nas ideias de Le lia 

Gonzalez uma interpretaça o adiantada da autora sobre o que Marí a Lugones (2008, 2011) 

viria a argumentar na sua tese decolonial sobre a colonialidade de gênero, ao questionar o 

vazio explicativo deixado por Aní bal Quijano sobre as raí zes do sistema bina rio de ge nero 

no conceito de colonialidade do poder. Tensionando e enriquecendo a ideia quijaniana de 

colonialidade do poder, Lugones propo e, enta o, o conceito de sistema moderno/colonial de 

gênero, o qual a autora acredita ser capaz de desvelar a lo gica opressiva da modernidade 

colonial e a “extensa o e profundidade histo rica de seu alcance destrutivo”. O corpo, o sexo 

e o pro prio ge nero, de acordo com Lugones, foram construí dos “racializadamente” (2008, 

p. 77 apud Cardoso, 2014, p. 970). A conexa o das ideias de Lugones a s de Le lia Gonzalez 

pode ser feita a partir da crí tica que a segunda autora faz a  tese de Simone de Beauvoir: 

[...] quando esta [Simone de Beauvoir] afirma que a gente na o nasce 
mulher, mas que a gente se torna (costumo retomar essa linha de 
pensamento no sentido da questa o racial: a gente nasce preta, mulata, 
parda, marrom, roxinha, etc., mas tornar-se negra e  uma conquista). Se a 
gente na o nasce mulher, e  porque a gente nasce fe mea, de acordo com a 
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tradiça o ideolo gica supracitada: afinal, essa tradiça o tem muito a ver com 
os valores ocidentais (Gonzalez, 1988d apud Cardoso, 2014, p. 973). 

 As autoras, portanto, em tempos distintos, pontuam a destituiça o do status de 

humanidade a  mulher negra pelo sistema de opressa o derivado do colonialismo6. Nessa 

perspectiva, mulher seria uma categoria atribuí da pelo imagina rio euroce ntrico-racial-

patriarcal a s mulheres brancas, de origem europeia. A s mulheres racializadas como 

“negras” ou “í ndias”, caberia o status de “animal sem raza o”.  

 O racismo, portanto, desencadeador das “feridas coloniais”, sera  a pro pria 

continge ncia do que autora cunhou como amefricanidade. Ela ainda distingue duas “faces” 

do racismo, que a despeito de se diferenciarem enquanto “ta ticas” te m o mesmo objetivo: 

a “exploraça o/opressa o” (1988, p. 72). O primeiro tipo, o racismo aberto, seria 

caracterí stico das colonizaço es protagonizadas por sociedades de origem anglo-saxo nica, 

germa nica ou holandesa, cuja articulaça o ideolo gica aloca o signo “negro” a  ascende ncia, 

ou seja, “negra e  a pessoa que tem sangue negro nas veias” (Gonzalez, 1988, p. 72). Essa 

face do racismo na o tolera a miscigenaça o, apesar de, como bem lembra a autora, o 

estupro e a exploraça o sexual da mulher negra terem sido sempre um fato. No entanto, a 

expressa o desse racismo ganha uma institucionalidade objetiva, segregadora dos grupos 

na o-brancos, como foi a doutrina do apartheid, na A frica do Sul. 

 Ja  as colonizaço es protagonizadas por sociedades de origem latina, notadamente 

as luso-espanholas, originaram um tipo de racismo por denegação ou disfarçado, 

sustentado pela ideologia produtora das “teorias” da miscigenaça o, da assimilaça o e da 

democracia racial (p. 72). Esse e  o padra o que prevalece na Ame rica Latina e, ao olhar de 

Le lia Gonzalez, se constitui na forma mais sofisticada de alienaça o dos sujeitos 

racializados. 

 Para compreender os fundamentos desse tipo de racismo, Le lia Gonzalez recorre a  

formaça o histo rica dos paí ses ibe ricos7, rememorando a “so lida experie ncia quanto aos 

                                                 
6 Podemos ainda identificar uma converge ncia entre o que Gonzalez e Lugones dizem com a problema tica 
exposta por Soujorner Truth, proferido em 1851 na Women's Convention em Ohio: “Aqueles homens ali 
dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar 
valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ningue m jamais me ajudou a subir em 
carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E na o sou uma 
mulher?”. In.: CARNEIRO, Sueli. Sobrevivente, testemunha, porta-voz. Entrevistada por Bianca Santana. 
Revista Cult, nº 223. Sa o Paulo, maio de 2017.  
7A autora se sintoniza de forma tempestiva, na de cada de 1980, com as lentes de Wayne Chandler (1987), 
que reposiciona a presença africana na histo ria da civilizaça o ocidental atrave s do protagonismo “mouro”, 
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processos mais eficazes de articulaça o das relaço es raciais” (Gonzalez, 1988, p. 73) que 

Portugal e Espanha adquiriram no processo de “Reconquista”, contra a presença moura e 

a rabe na Ibe ria (ou Al-Andulus), iniciada em 711, com a ocupaça o berbere, perdurando na 

pení nsula por quase oito se culos, ate  os governos das dinastias dos Almora vidas e dos 

Almo hadas, procedentes da A frica Ocidental. A despeito das profundas marcas “raciais” e 

civilizacionais da presença moura na Ibe ria, o processo da “Reconquista” organizou uma 

forma de dominaça o do territo rio fundamentada na hierarquizaça o e dominaça o racial. 

Le lia Gonzalez pontua as especificidades desse tipo de racismo, manifesto, por 

conseque ncia da colonizaça o, na Ame rica Latina: 

Enquanto grupos e tnicos diferentes e dominados, mouros e judeus eram 
sujeitos a violento controle social e polí tico. As sociedades que vieram a 
constituir a chamada Ame rica Latina foram as herdeiras histo ricas das 
ideologias de classificaça o social (racial e sexual) e das te cnicas jurí dico-
administrativas das metro poles ibe ricas. Racialmente estratificadas, 
dispensaram formas abertas de segregaça o, uma vez que as hierarquias 
garantem a superioridade dos brancos enquanto grupo dominante. […] O 
racismo latinoamericano e  suficientemente sofisticado para manter 
negros e í ndios na condiça o de segmentos subordinados no interior das 
classes mais exploradas, graças a  sua forma ideolo gica mais eficaz: a 
ideologia do branqueamento (Gonzalez, 1988, p. 73).  

 Apo s uma breve mostra da caracterizaça o das opresso es raciais derivadas de duas 

grandes matrizes coloniais, elaborada por Gonzalez, e  preciso destacar agora a força 

episte mica da categoria amefricanidade: ela esta  na costura de um lugar comum das 

reaço es, resiste ncias e lutas insurgidas da continge ncia dessas duas formas de racismo, 

quebrando, inclusive, a reproduça o imperialista da adjetivaça o afro-american 

(afroamericano) ou african-american (africano-americano). Gonzalez fez a aposta de que  

as implicaço es polí ticas e culturais da categoria de Amefricanidade 
(amefricanity) sa o, de fato, democra ticas; exatamente porque o pro prio 
termo nos permite ultrapassar as limitaço es de cara ter territorial, 
linguí stico e ideolo gico, abrindo novas perspectivas para um 
entendimento mais profundo dessa parte do mundo onde ela se 
manifesta: A AME RICA e como um todo (Sul, Central, Norte e Insular) 
(Gonzalez, 1988, p. 76).  

 Amefricanidade, portanto, e  uma categoria que possibilita a evide ncia de uma 

unidade específica, como explica a pro pria autora, “forjada no interior de diferentes 

sociedades que se formaram numa determinada parte do mundo” (Gonzalez, 1988, p. 77), 

                                                 
adjetivo racializado por conta de sua a origem negra, e de Martin Bernal e seu trabalho seminal Black Athena 
(1987), onde o autor remonta a A frica na origem da cultura grega. 
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em que se engendra continuamente um processo histo rico de “intensa dina mica cultural 

(adaptaça o, resiste ncia, reinterpretaça o e criaça o de novas formas) que e  afrocentrada (p. 

76). Essa unidade específica ou esse lugar comum e  o sistema etnográfico de referência o 

qual Le lia Gonzalez chamou de Améfrica. Podemos dizer hoje que esse sistema etnogra fico 

pensado por Gonzalez e  um dos lados do Atla ntico Negro de Gilroy (2001), em que esta  

em plena circulaça o, “ide ias, ativistas, artefatos culturais e polí ticos” (Gilroy, 2001, p.38). 

Ao contra rio das categorias essencializadoras, a amefricanidade se origina da tensa o 

provocada a  condiça o estrutural do racismo pela tese existencial da continge ncia, 

portanto, edifica uma força episte mica engendrada da pro pria aça o dos sujeitos 

racializados, que compartilham consciente e inconscientemente a ferida do racismo.  

 Temos, desta forma, a amefricanidade como uma vertente rica epistemicamente 

para compreendermos as insurge ncias de novas ou renovadas construço es sociais e 

polí ticas, levando a cabo o desejo fanoniano de “transformar o negro em um ser de aça o” 

(Gordon, 2008, p. 15).  Quilombos, cimarrones, cumbes, palenques, marronages e maroon 

soieties8, desde a escravida o institucionalizada, por toda a “Ame rica”, ja  eram expresso es 

de amefricanidade, como frisou Gonzalez (1988, p. 79), assim como e  amefricana a 

subversa o das mulheres a quem foi atribuí da a figura da “ma e preta”, a “ba ” que, ao 

contra rio do “exemplo extraordina rio de amor e dedicaça o totais como querem os brancos 

e nem tampouco essa entreguista, essa traidora da raça como querem alguns negros muito 

apressados em seu julgamento”, ela exerceu, na verdade, a pro pria “funça o materna” 

(Gonzalez, 1984, p. 236), passando  

todos os valores que lhe diziam respeito pra  criança brasileira, como diz 
Caio Prado Ju nior. Essa criança, esse infans, e  a dita cultura brasileira, cuja 
lí ngua e  o pretugue s. A funça o materna diz respeito a  internalizaça o de 
valores, ao ensino da lí ngua materna e a uma se rie de outras coisas mais 
que va o fazer parte do imagina rio da gente (Gonzalez, 1979c). Ela passa 
pra  gente esse mundo de coisas que a gente vai chamar de linguagem. E 
graças a ela, ao que ela passa, a gente entra na ordem da cultura, 
exatamente porque e  ela quem nomeia o pai (Gonzalez, 1984, p. 236) 

 Essa narrativa ficcional do etnocentrismo branco da “ma e preta” como a figura 

simpa tica, amorosa e inofensiva, “dissimulando, inclusive, os horrores do perí odo 

escravista para as mulheres negras escravizadas e/ou libertas”, como arremata Cardoso 

                                                 
8 Esses sa o nomes que se convencioram a chamar as insurge ncias contra a escravida o em diversas 
sociedades originadas do colonialismo na Ame rica e onde se pode identificar estrate gias de resiste ncia com 
base em “formas alternativas de organizaça o social livre” (Gonzalez, 1988, p. 79).  
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(2014, p. 976), tem, na verdade, a funça o de negar a aça o das mulheres negras, a sua 

existe ncia histo rica. No entanto, Le lia Gonzalez recupera a “ma e preta” como sujeita 

polí tica (Cardoso, 2014, p. 976), evidenciando como as mulheres “vestidas” por essas 

lentes da colonialidade subverteram, da forma que puderam, e ate  onde puderam, 

consciente ou inconscientemente, a ordem opressora, simplesmente desenvolvendo suas 

formas de sobrevive ncia e existe ncia histo rica, inserindo suas pro prias narrativas e 

categorias de matriz “negro-africanas” na formaça o dos valores e das crenças da 

sociedade brasileira  (p. 976).  

Foi por aí  que ela [a “ma e preta] africanizou o portugue s falado no Brasil 
(transformando-o em ‘pretugue s’) e, consequ entemente, a cultura 
brasileira. Le lia Gonzalez, ao valorizar a resiste ncia desenvolvida pela 
“ma e preta”, no perí odo escravista, muitas vezes, realizada atrave s da 
negociaça o, assegurando com a aça o sua sobrevive ncia, a de sua prole e a 
de seus parceiros, evidencia o movimento do sujeito resistindo a  
objetificaça o que lhe e  imposta. Dito em outras palavras, a autora ilumina 
as estrate gias desenvolvidas pelas mulheres negras escravizadas para 
enfrentar o processo de dominaça o/exploraça o que procurava mante -las 
como outro/escravo/objeto (Cardoso, 2014, p. 976).  

 Ainda podemos pensar como formas de amefricanidade, entre inu meras, as 

irmandades leigas de negros emergidas no perí odo colonial, algumas sobrevivendo e 

atualizando suas existe ncias, como na Bahia e em Minas Gerais; as missas da Igreja 

Rosa rio dos Pretos, na Bahia, em que os atabaques sagrados do candomble , Rum, Rumpi e 

Le , integram a liturgia falada em latim, portugue s e yoruba ; os Congados e Reizados; a 

batida das cordas da guitarra e do baixo no blues no lugar dos tambores (antes, proibidos); 

a fratura que o jazz provocou na estrutura compartimentada da mu sica; o hip hop; os 

afoxe s; as reinvenço es e invenço es de africanidades; os quilombos contempora neos e as 

etnoge nses indí genas. Em tudo isso, consigo enxergar a aça o amefricana nas suas 

atualizaço es, nas negociaço es das rotas (Hall, 2003) que os marcados pela ferida do 

racismo tiveram de empreender. Reconhecer essa categoria, como defende Le lia Gonzalez, 

e  reconhecer “o gigantesco trabalho de dina mica cultural”- (e eu acrescentaria: trabalho 

de dinâmica política) - “que na o nos leva para o lado do Atla ntico, mas que nos traz de la  e 

nos transforma no que somos hoje: amefricanos” (Gonzalez, 1988, p. 79).  

 No entanto, algumas perguntas que deixo aqui, e que tentarei explorar em outros 

espaços de interlocuça o acade mica e militante, e : o que faz com que toda essa expressa o 

amefricana seja majoritariamente reconhecida somente no espectro seccionado da 
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“cultura”? Como enxergar a subversa o amefricana no jogo inexora vel para a sobrevive ncia, 

que e  o jogo com os poderes instituí dos e formatadores do Estado? 

 6.2 Quilombo ontem e hoje. Uma outra categoria que trazemos aqui e  a de 

quilombo, da historiadora, pesquisadora e ativista Beatriz Nascimento, cunhada na sua 

investigaça o “prolongada e exaustiva”9 (Nascimento, 1982, p. 259) sobre quilombo - 

intimamente harmo nica com a categoria de amefricanidade. O projeto nomeado pela 

autora de Sistemas alternativos organizados pelos negros – dos quilombos às favelas10, 

inaugura uma forma de compreensa o de quilombo que transgride a fixaça o de seu sentido 

ao sistema escravagista colonial e imperial. A autora procurou demonstrar que “os 

homens e seus grupamentos, que formaram no passado o que se convencionou chamar 

‘quilombos’, ainda podem e procuram faze -los” (Nascimento, 1982, p. 259), sem se tratar 

necessariamente de “sobrevive ncias” ou “resiste ncia cultural”, mas de expresso es 

concretas de uma continuidade histórica, cujo sentido em seu trajeto metodolo gico-

investigativo, diferentemente das construço es lineares da histo ria e da historiografia 

moderna, ganha a qualidade de “aberta”, em que se torna possí vel a ressignificaça o do 

passado e a implosa o das narrativas dos “vencedores”.  Esta  aí , portanto, a conexa o í ntima 

da concepça o de quilombo de Beatriz Nascimento com a categoria de amefricanidade.  

 Um dos enquadramentos da contribuiça o de Beatriz Nascimento que quero 

destacar aqui, e  o de quilombos como “territo rios de liberdade”, como bem interpreta 

Ratts (2009). Estabelecendo uma relaça o crí tica a  documentaça o existente, por ser 

produto de narrativas dos repressores (brancos), Beatriz Nascimento escava outras fontes 

para uma ressignificaça o histo rica e abertura de possibilidades futuras. Ao comparar 

tipologicamente diversos quilombos no Brasil e em Angola (regia o de onde veio a maior 

parte dos sujeitos racializados e escravizados na dia spora forçada), ela chega a  conclusa o 

de que “na raiz de todos os quilombos, existe uma procura espacial do homem que se 

relaciona com muitas questo es discutidas atualmente, como a ecologia” (Nascimento, 

                                                 
9 E  preciso externar aqui o pesar sobre a interrupça o do protagonismo de Beatriz do Nascimento: o seu 
desbravamento sobre o tema quilombo na academia foi estancado pela misoginia e racismo, e o legado de 
sua reconceitualizaça o de quilombo apagado pelo racismo e patriarcado acade mico. Beatriz do Nascimento 
foi assassinada em 1995, no Rio de Janeiro, ao defender uma amiga de seu companheiro violento. Sua morte 
tra gica esta  entre outras na perpetuaça o da trage dia que acomete as mulheres negras desde que seus corpos 
foram racializados e objetificados pelo colonialismo.  
10 A despeito de ser um longo projeto, inacabado, esse foi o nome dado por Beatriz Nascimento ao seu 
trabalho de conclusa o da po s-graduaça o lato sensu em Histo ria, na Universidade Federal Fluminense (UFF), 
em 1981. 
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1981 apud Ratts, 2009, p. 59); procura, esta, que se revela em uma aça o contí nua, 

irrefrea vel. Como interpreta Ratts (2009), quando a autora amplia a concepça o de 

quilombo para uma vertente ale m da concepça o histo rica, “ela estende seu significado 

para abranger um territo rio de liberdade, na o apenas referente a uma fuga, mas uma 

busca de um tempo/espaço de paz” (Ratts, 2009, p. 59). Em conseque ncia, Nascimento 

transmigra para o espaço acade mico, que e  um espaço de poder, uma noça o de territo rio 

distinta da noça o moderna culminada na ideia de Estado-naça o e engessada pelos 

princí pios liberais. Ela apresenta um sentido de territo rio que atravessa o espaço 

geogra fico e o submete a  subjetividade coletiva, atrelando a existe ncia ao acesso pleno ao 

territo rio, que vai do pro prio corpo a  territorialidade fí sico-espacial. Essa ideia pode ser 

compreendida na sua escrita: 

Va rias e va rias partes da minha histo ria contam que eu tenho o direito ao 
espaço que ocupo na naça o. E e  isso que Palmares vem revelando nesse 
momento. Eu tenho o direito ao espaço que ocupo dentro desse sistema, 
dentro dessa naça o, dentro desse nicho geogra fico, dessa serra de 
Pernambuco. (…) Meu espaço e  o meu quilombo. Onde eu estou, eu estou. 
Quando eu estou, eu sou” (1989 apud Ratts, 2009, p. 59).  

 Sem sombras de du vidas, a investigaça o e reconstituiça o feitas por Beatriz 

Nascimento do “sentido” do que se convencionou “quilombo”, desde o empreendimento 

escravista colonial ate  o se culo XX, impactou profundamente nas ressemantizaço es desse 

conceito e cuja repercussa o e  crucial para a luta quilombola contempora nea. Podemos, 

por exemplo, encontrar o “sentido” escavado por Beatriz Nascimento compondo o 

reperto rio das trincheiras quilombolas na batalha institucional pelo direito a  existe ncia e 

ao territo rio, a exemplo da luta contra a Aça o Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 

3239, impetrada pela bancada ruralista atrave s do antigo PFL e sustentada pelo DEM. 

Sentido, este, que, a despeito das batalhas institucionais, tensiona, ao mesmo tempo, os 

fundamentos do modelo estatal vigente. Quilombo, em Beatriz Nascimento, pode, 

portanto, ser visto como uma aça o amefricana, porque, desde sua origem, e  inclusiva de 

diversos setores subalternos/racializados, cujas atualizaço es esta o atreladas a s respostas 

contras as atualizaço es da colonialidade. O negro, como destaca a autora, na o estava 

limitado a  histo ria da fazenda ou da escravida o. Mais do que isso, Beatriz Nascimento 

evidencia o sujeito histo rico negro como protagonista da histo ria de luta pela libertaça o, 

de construça o da liberdade (para ale m da liberdade liberal), eivada de significados 

oriundos de cosmogonias outras, que na o a europeia. 
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7 Considerações Finais 

 

 Ao nos voltarmos criticamente sobre as concepço es de pensamento fronteiriço e 

paradigma outro elaboradas por Walter Mignolo, a partir de pistas ja  escavadas por alguns 

autores (Grosfoguel, 2003, 2013; Cusicanqui, 2010; Walsh, 2005), e  possí vel perceber um 

défict decolonial arrefecedor das aço es descolonizadoras, justamente por estas 

concepço es conterem impreciso es e contradiço es como dispositivo analí tico e como 

projeto episte mico. Isso po de ser flagrado ao tensionarmos as ideias de pensamento 

fronteiriço e de paradigma outro, com as propostas de posicionamento crítico fronteiriço 

de Walsh (2005), de universalismo negativo de Grosfoguel (2003) e de identidade ch’ixi de 

Rivera Cusicanqui (2010). 

 Mignolo assume de forma dicoto mica e simplista que a superaça o da colonialidade 

jamais residiria na modernidade. O esteio reflexivo decolonial, na o tica de Mignolo (2003), 

demarca que “na o houve, na o ha  e nunca havera  modernidade sem colonialidade” 

(Mignolo, 2003, p. 35). Mas, enta o, se colonialidade e modernidade “sa o duas faces da 

mesma moeda” (2003, p. 30), de onde poderia emergir uma aça o libertadora dos 

subalternizados pela colonialidade sem que esta aça o na o seja afetada, condicionada pela 

pro pria modernidade, pela “ferida” que ela imputa?  

 Um dos desafios explí citos nas formulaço es de Mignolo e  nelas enxergar uma 

alternativa a  inescapabilidade da modernidade. E por essa fragilidade, entendemos que, 

em vez de somar pote ncia ao projeto decolonial, que tem como u ltimo fim a libertaça o, as 

concepço es de Mignolo produzem constrangimentos a s lutas descolonizadoras ao se 

distanciar das continge ncias histo ricas e inexora veis, atualizaço es das estruturas de poder 

e dominaça o.  

 Feita uma breve crí tica a determinadas vulnerabilidades presentes nas concepço es 

de paradigma outro e pensamento fronteiriço introduzidas no pensamento decolonial por 

Walter Mignolo, procuramos evidenciar, atrave s da discussa o das categorias 

amefricanidade e quilombo, forjadas respectivamente nos pensamentos das intelectuais 

afrolatinoamericanas Le lia Gonzalez e Beatriz Nascimento, a necessidade de visibilizar a 

pote ncia de aça o polí tica latente nas performances de resiste ncia e sobrevive ncia dos 
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sujeitos racializados e inseridos na complexa teia das opresso es estruturais, atualizadas e 

orquestradas na continge ncia histo rica pela colonialidade do poder. 

 Tentei mostrar que estas categorias perfazem um caminho reflexivo e ativo, 

alternativo a proposiço es de autoctonia secta rias presentes no pensamento decolonial. 

Sugeri que as posturas episte micas de Le lia Gonzalez e Beatriz Nascimento sa o 

reveladoras e instigadoras de processos de aço es concretas, que podem enriquecer os 

caminhos teo ricos, de politizaça o e pra ticos da elaboraça o da ideia de libertaça o pelos 

projetos intelectuais emancipato rios insurgentes na Ame rica Latina. Ou seja, acredito que, 

com as autoras acionadas neste texto, atrave s da vocalizaça o de suas perspectivas de 

forma situada nas continge ncias engendradas e derivadas da lo gica do colonialismo, 

podemos enxergar a aça o pra tica de subversa o da colonialidade onde determinadas lentes 

secta rias do projeto decolonial se recusam ou negligenciam em enxergar.  

 Desta forma, partindo do princí pio de que evidenciar a opressa o e  imprescindí vel, 

mas na o o suficiente, o caminho que aqui tentei trilhar, sob o exemplo de Le lia Gonzalez e 

Beatriz do Nascimento, e  de contribuir com o descortinamento, valorizaça o e 

reposicionamento teo rico das formas de resiste ncia e luta dos sujeitos submetidos aos 

horrores do colonialismo e da colonialidade; formas, estas, geradoras de sistemas de 

autoridade e poderes distintos do Estado. Esse e  um passo fundamental para qualquer 

tentativa de visibilizaça o, nessas aço es, de alternativas possí veis de reordenamento 

civilizato rio e estatal. 

 Sobreviver e existir, num contexto de opressa o extrema, de potencial destrutivo 

na o somente da subjetividade, mas dos pro prios corpos, ja  sa o verbos que esta o - para os 

sujeitos racializados e atacados cotidianamente pelos horrores da colonialidade nas suas 

mais diversas dimenso es opressivas -, inexoravelmente no campo da aça o. E essa 

sobrevive ncia e existe ncia implicam tambe m persistir em tratar da polí tica considerando 

a inescapabilidade de suas formas pragma ticas como lembram Burity, Lopes e Mendonça 

(2015, p. 15), desde na “meca nica da institucionalidade jurí dico-polí tica ao dinamismo 

negociado das polí ticas pu blicas”.  

 Por isso apostamos na conexa o solida ria das categorias de Le lia Gonzalez e Beatriz 

Nascimento a s formulaço es de Khatibi trazidas a esse texto atrave s de Walsh, as quais se 

mostram muito mais pro ximas do sentido radical de luta fanoniana, por atribuir ao 
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pensamento a possibilidade real de “decolonializar-se”, se transmutando em pensamento-

aça o, justamente por na o abandonar a dimensa o da estrate gia, “uma estrate gia sem 

sistema fechado”, que se assuma como “uma construça o de um jogo do pensar e do 

polí tico, que ganha terreno silenciosamente sobre seus desfalecimentos e seus 

sofrimentos” (apud Walsh, 2005, p. 22). 

 Amefricanidade e quilombo sa o categorias que esta o mais para a 

“interculturalizaça o crí tica”, proposta de Walsh, uma conseque ncia do posicionamento 

crítico fronteiriço, do que para um pensamento fronteiriço ou um paradigma outro. 

Estariam mais para a construça o de “ví nculos estrate gicos” para a construça o de 

sobrevive ncia e existe ncias cujo esteio viabilizador e  inexoravelmente a luta, desde suas 

formas mais comezinhas e subliminares a s mais organizadas e pragma ticas.  
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