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Resumo: Análise crítica dos discursos políticos prevalecentes nas diferentes fases do processo 

histórico-social brasileiro, utilizando-se de instrumentos conceituais desenvolvidos 

por teoristas críticos ligados à Escola de Frankfurt, pós-estruturalistas e pós-

modernistas, pós e de-coloniais. Discursos são aqui entendidos como padrões de 

conhecimento manifestos em estruturas disciplinares, que operam pela conexão entre 

conhecimento e poder, e que não somente determinam as fronteiras do pensamento 

em dado domínio e período, mas são também constitutivos da realidade. 

 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 

 

A sociedade brasileira tem sido estudada a partir de diferentes perspectivas analíticas. 

Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto DaMatta, por exemplo, 

estudaram-na partindo de uma visão patriarcal/patrimonial, utilizando-se de instrumentos 

conceituais weberianos; Caio Prado Jr, Florestan Fernandes, Octavio Ianni e Fernando Henrique 

Cardoso, de um prisma dependentista, empregando, basicamente, um ferramental marxista. Em 

comum, todos compararam a sociedade brasileira com um discurso hegemônico de modernidade, 

considerando-a periférica e dependente em relação às sociedades consideradas centrais. 

 

Este Grupo de Pesquisa procurará desconstruir esse entendimento da sociedade brasileira a 

partir da crítica de tal discurso hegemônico de modernidade. Para tanto, recorrerá, num primeiro 

momento, aos instrumentos conceituais desenvolvidos por teoristas críticos ligados à Escola de 

Frankfurt (Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas e Axel 

Honneth), por pós-estruturalistas e pós-modernistas (Jacques Derrida, Michel Foucault, Jean-

François Lyotard e Jean Baudrillard), e, num segundo momento, numa tentativa de superação da 

perspectiva eurocêntrica que impregna a obra desses autores, ao ferramental desenvolvido por pós e 

de-coloniais (Edward Said, Stuart Hall, Dipesh Chakrabarty, Shalini Randeria, Enrique Dussel, 

Walter Mignolo e Aníbal Quijano). 

 

Munido desse instrumental conceitual crítico, o Grupo de Pesquisa procederá à análise dos 
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discursos políticos que predominaram nas diferentes fases do processo histórico-social brasileiro, 

discursos aqui entendidos como padrões de conhecimento que se tornam manifestos em estruturas 

disciplinares e que operam pela conexão entre conhecimento e poder. Partirá da premissa de que 

esses padrões de conhecimento (ou “epistemes”, como os denominou Foucault) são controlados por 

regras que operam na consciência dos sujeitos individuais e definem as possibilidades conceituais 

que determinam as fronteiras do pensamento em dado domínio e período. Mais do que 

simplesmente representar ou espelhar o mundo “lá fora”, esses padrões constituem a realidade. 

 

Concluirá analisando os discursos políticos prevalecentes hoje, mais especificamente entre 

os deputados federais da atual legislatura. 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este Grupo de Pesquisa tem os seguintes objetivos principais: 

 

a) Desenvolver instrumentos conceituais mediante os quais possa proceder a uma 

análise do entendimento da sociedade brasileira como periférica e dependente em relação às 

sociedades consideradas centrais, a partir da crítica pós-estruturalista e pós-moderna, bem como pós 

e de-colonial; 

 

b) Proceder à análise crítica dos discursos políticos que predominaram nas várias fases 

do processo histórico-social brasileiro; 

 

c) Proceder à análise crítica dos discursos políticos prevalecentes hoje, mais 

especificamente entre os deputados federais da atual legislatura. 

 

Secundariamente, o Grupo tem como objetivos: 

 

a) Ministrar disciplinas no Mestrado em Poder Legislativo, principalmente relacionadas 

aos dois primeiros objetivos principais; 

 

b) Orientar alunos no Mestrado em Poder Legislativo; 

 

c) Participar de eventos acadêmicos e organizar/realizar pelo menos um evento 

acadêmico; 

 

d) Publicar artigos em revistas científicas classificadas pela Capes como A1, A2 e B1. 

 

 

 

4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 De acordo com Walter Mignolo (2011), há três espécies de crítica à modernidade. A 

primeira é interna à história da própria Europa, consistindo, portanto, de crítica eurocêntrica da 

modernidade (psicanálise, teoria crítica, pós-estruturalismo e pós-modernismo). As outras duas 

espécies de críticas surgiram de histórias não europeias entrelaçadas com a modernidade ocidental. 

Uma enfoca a ideia da civilização ocidental (desocidentalização); a outra, a colonialidade (pós e 

decolonialidade) (MIGNOLO, 2011). 

 

 A teoria crítica, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo são basicamente críticas ao 

positivismo. Embora grande parte dos cientistas sociais não se declare positivista, seus trabalhos 
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tendem a incorporar a ideia central do positivismo segundo a qual é possível representar o mundo 

sem pressuposições. Para a teoria crítica, o pós-estruturalismo e o pós-modernismo, tal 

representação do mundo não só é indesejável politicamente, como também é filosoficamente 

impossível. 

 

Teoria crítica 

  

A teoria crítica está associada ao Instituto de Pesquisa Social, fundado em Frankfurt, 

Alemanha, em 1923 por Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Friedrich 

Pollock, Leo Lowenthal e Walter Benjamin. O mais importante representante da teoria crítica na 

atualidade é Jürgen Habermas, aluno de Adorno e Horkheimer que se afastou significativamente de 

certas posições dos fundadores (cf. HABERMAS 1981, 1984, 1987a e b). 

 

 A teoria crítica como desenvolvida pela Escola de Frankfurt original tentava explicar por 

que a revolução socialista profetizada por Marx no século XIX não ocorreu como esperada. Adorno, 

Horkheimer e Adorno se propuseram a reconstruir a lógica e o método do marxismo de maneira a 

torná-lo relevante ao capitalismo do século XX. Ao fazê-lo, acreditavam estar reafirmando o 

entendimento básico de Marx sobre o capitalismo como um sistema social autocontraditório 

(HORKHEIMER, 1972). Os teóricos de Frankfurt procuraram combinar a análise econômica com a 

análise cultural e ideológica. Para eles, Marx havia subestimado a medida em que a falsa 

consciência dos trabalhadores (e de outros) poderia ser explorada para o fim de manter o sistema 

social e econômico em funcionamento sem problema. Como Marx, os teóricos de Frankfurt 

acreditavam que o capitalismo de tempos em tempos tendia a desenvolver irracionalidades 

econômicas internas (e.g., a concentração e a centralização da riqueza à custa de trabalhadores que 

eram consequentemente expulsos do mercado de trabalho e não podiam consumir os bens que 

produziam). Diferentemente de Marx, entretanto, entendiam que o capitalismo do século XX havia 

desenvolvido mecanismos capazes de evitar que tais crises periódicas descambassem numa 

revolução socialista. O capitalismo aprofundaria essa falsa consciência ao sugerir que o sistema 

social vigente é tanto inevitável quanto racional. As pessoas se tornariam incapazes de experimentar 

e reconhecer as relações sociais como realizações históricas que podem ser transformadas. Em vez 

disso, “falsamente” viveriam como se suas vidas fossem produtos de certa natureza social imutável. 

 

 Mais especificamente, os teóricos de Frankfurt explicavam a sobrevivência do capitalismo 

em termos de dominação ideológica. O positivismo seria a forma mais eficaz de ideologia 

capitalista. Para Horkheimer e Adorno, essa ideologia remonta o Iluminismo (HOKHEIMER e 

ADORNO, 1972). Em que pese a apoiarem os esforços iluministas de desmistificação da religião e 

da mitologia, eles acreditavam que o modelo específico de iluminismo fundado na ciência positiva 

tinha sido insuficiente para banir, de uma vez por todas, a mitologia. Em vez disso, a teoria 

positivista de ciência se teria tornado uma nova mitologia e ideologia no sentido de que ela haveria 

falhado em perceber o próprio investimento no status quo. O positivismo se teria transformado na 

forma dominante de ideologia do capitalismo tardio na medida em que as pessoas, em todo lugar, 

teriam sido por ele levadas a aceitar o mundo “como ele é” e, assim, perpetuá-lo sem 

questionamento. 

 

 De acordo com Marcuse (1964), o positivismo sugere a possibilidade de se perceber o 

mundo sem que se façam suposições sobre a natureza do fenômeno investigado. E essa crença de 

que se possa representar o mundo “tal qual ele é” leva à identificação de realidade com 

racionalidade ou induz à experimentação do mundo como racional e necessário, eliminando-se, 

desse modo, toda e qualquer possibilidade de modificá-lo. Os teoristas críticos, ao contrário, 

procuravam desenvolver um modelo de consciência e cognição que rompa com essa identificação 

entre realidade e racionalidade, de maneira a ver os fatos não como inevitáveis limitações à 

liberdade humana, mas como peças da história que podem ser mudadas. 
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 Para a Escola de Frankfurt, até mesmo o marxismo se teria tornado excessivamente 

positivista ao descrever a queda do capitalismo como um fenômeno inexorável. Indo além de seus 

antigos colegas de Frankfurt, Jürgen Habermas (1971) entende que Marx teria falhado em 

adequadamente distinguir conhecimento adquirido a partir da análise causal do conhecimento 

adquirido a partir da autorreflexão e da interação. Foi com o objetivo de reforçar essa necessária 

distinção categorial que Habermas se teria engajado no trabalho de reconstrução do materialismo 

histórico de Marx, esforço que haveria resultado em sua teoria da comunicação. Teóricos críticos 

como Seyla Benhabib (1987), entretanto, entendem que Habermas tenha exagerado na distinção 

entre a racionalidade reflexiva/comunicativa e a racionalidade causal/técnica, excesso que haveria 

restringido a agenda de mudança social à esfera da autorreflexão/comunicação, na qual, por meio da 

discussão, as pessoas procuram construir consensos em torno de políticas sociais alternativas. 

 

Pós-estruturalismo 

 

É difícil traçar uma linha clara de separação entre o pós-estruturalismo e o pós-modernismo. 

Ainda que Jacques Derrida seja usualmente classificado como pós-estruturalista (ele próprio, no 

entanto, resistia a essa classificação), Michel Foucault, Roland Barthes e Jean-François Lyotard são 

comumente classificados em ambos os campos. 

 

Embora Derrida não tenha elaborado um método desconstrutivista (ele recusava o 

programatismo em favor de suas leituras literárias, culturais e filosóficas), seus insights 

desconstrutivistas desafiaram as pressuposições tradicionais sobre leitura e escrita. No campo das 

ciências sociais, desqualificaram o modelo positivista de pesquisador que simplesmente representa 

o mundo “lá fora”, sugerindo novas maneiras de leitura e escrita da ciência. 

 

Derrida insistia que todo texto é indecifrável na medida em que ele oculta conflitos internos 

entre diferentes vozes autorais – às vezes chamadas de texto e subtexto(s). Todo texto seria um 

terreno contestado no sentido de que aquilo que ele parece dizer na superfície não pode ser 

entendido sem referência às ocultações e às contextualizações de significado. Essas ocultações e 

contextualizações deveriam ser vistas como as pressuposições que todo texto faz ao presumir que 

ele será entendido. Mas essas pressuposições seriam suprimidas, de maneira que a atenção do leitor 

é delas desviada. 

 

Para Derrida, leituras desconstrutivistas abrem inevitáveis lacunas de significado que os 

leitores preenchem com o próprio senso interpolativo, de sorte que a leitura é uma atividade forte, 

não mera reflexão passiva de um texto objetivo com significado único. Os leitores ajudariam a dar 

sentido às escritas ao preencherem essas lacunas de significado, a ponto de se tornarem autores e 

assim desafiarem a ascendência hierárquica da escrita sobre a leitura, da produção sobre a recepção 

cultural. 

 

A ideia de indecifrabilidade se baseia na noção de différence e différance. Segundo Derrida, 

é da natureza da linguagem produzir significado somente em referência a outros significados em 

contraste com os quais ela assume o próprio significado (DERRIDA, 1982). Assim, nunca se 

poderia obter um significado estável ao se tentar estabelecer uma correspondência entre a 

linguagem e o mundo. Por exemplo, a noção weberiana de status adquire sentido em referência a 

seu conceito de classe, e não em termos de uma realidade fixa que a palavra “status” supostamente 

representa. Derrida joga com as palavras différence e différance para mostrar que ninguém pode 

esperar chegar a um significado fixo e transparente enquanto usar uma linguagem que é, ao mesmo 

tempo e necessariamente, procrastinadora e diferenciadora (o verbo francês différer significa tanto 

procrastinar quanto diferenciar). 
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Derrida pretende desmistificar a crença positivista em conformidade com a qual a linguagem 

é simples instrumento técnico de estabelecimento de significados singulares e estáveis, e não o ato 

constitutivo que de fato é. 

 

Os insights desconstrutivistas de Derrida podem ajudar a desvelar os valores e os interesses 

ocultados por debaixo da superfície da ciência, o que a politizaria e democratizaria, abrindo seu 

texto aos outsiders, permitindo-os interagir com sua retórica e a contestar, quando necessário, seus 

pressupostos. Uma ciência escrita a partir de uma perspectiva desconstrutivista evitaria uma 

dependência excessiva do tecnicismo. Em vez disso, continuamente traria à tona suas 

pressuposições, permitindo, assim, seu questionamento pelos leitores. Obviamente, um texto 

científico desconstrutivo jamais resolveria todos os problemas de opacidade e indecisividade. 

Nenhuma ciência poderá alcançar uma verdade absoluta, por mais reflexiva que seja quanto a seus 

valores, pressuposições e escolhas metodológicas. Toda desconstrução está sujeita a novas 

desconstruções. 

 

Pós-modernismo 

 

 Mais do que o pós-estruturalismo de Derrida, o pós-modernismo, especialmente a obra de 

Michel Foucault (cf. 1966 e 1969), faz claras conexões com a ciência social, notadamente no 

terreno da análise cultural e do discurso, na sociologia do controle social e no estudo da 

sexualidade. 

 

 Em que pese ao pós-modernismo ter surgido como um movimento arquitetural, o mais 

explícito pós-modernista filosófico foi Jean-François Lyotard. Lyotard rejeitava perspectivas 

totalizantes da história e da sociedade, por ele chamadas de grand narratives, como era o caso do 

marxismo, o qual teria tentado explicar o mundo em termos de inter-relações padronizadas. Para 

ele, ninguém podia contar longas histórias sobre o mundo, mas apenas breves narrativas a partir das 

“posições subjetivas” de indivíduos e grupos sociais (LYOTARD, 1984). 

 

Michel Foucault (1969) insistia que o conhecimento deve ser relacionado a diferentes 

discursos/práticas a partir dos quais ele é formulado. Conquanto claramente influenciado por Marx, 

Foucault rejeitava a análise marxista de classe por conta de suas dualidades simplistas. Em vez 

disso, ele argumentava que o poder é encontrado em toda parte, tanto entre os destituídos como 

entre os afortunados. 

 

Como a teoria crítica e o pós-estruturalismo, o pós-modernismo rejeita a possibilidade de 

representação sem pressuposições. Em lugar disso, argumenta que todo conhecimento é 

contextualizado histórica e culturalmente. De certa forma, considera impossível uma ciência social 

universal, uma vez que as diferentes posições subjetivas de indivíduos e grupos sociais não são 

suscetíveis de ser mensuradas umas em relações às outras. Por exemplo, não dá para decidir quem é 

mais oprimido, as mulheres ou os negros. Em vez disso, o que é importa é reconhecer como suas 

experiências diferenciais do mundo são enquadradas pelos discursos/práticas que constituem a 

experiência de ser mulher ou de ser negro num determinado momento histórico. A ciência social, 

desse modo, tornar-se-ia um relato da experiência social a partir dessas múltiplas perspectivas de 

discurso/prática, em lugar de um empreendimento cumulativo maior, comprometido com a 

inferência de princípios gerais de estrutura e organização social. 

 

Jean Baudrillard representa a versão mais sociológica do pós-modernismo. Em sua análise 

do capitalismo tardio (1977), afirma que, numa sociedade de consumo, as mercadorias adquirem 

certo valor simbólico. Em vez de adquirir produtos de grife por seu valor de uso (um jeans Guess 

para servir de roupa e um carro Honda para servir de meio de transporte), as pessoas as comprariam 

por seu valor simbólico. Em outra obra (1981), Baudrillard assevera que a realidade (que ele chama 
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de hiper-realidade) está cada vez mais simulada, construída pelos poderosos meios de comunicação 

e por outras forças culturais. 

 

Pós-colonialismo 

 

Os estudos pós-coloniais não constituem matriz teórica única. Trata-se duma variedade de 

contribuições com orientações distintas, mas que comungam do esforço de esboçar, por meio da 

desconstrução dos essencialismos, uma referência epistemológica crítica das concepções 

dominantes de modernidade. 

 

A abordagem pós-colonial constrói, ao fundamento de que toda enunciação vem de algum 

lugar, sua crítica ao processo de produção de conhecimento científico que, ao privilegiar modelos e 

conteúdos próprios à cultura nacional dos países europeus, reproduz a lógica da relação colonial. 

Para os pós-coloniais, tanto as experiências das minorias sociais como os processos de 

transformação ocorridos nas sociedades não ocidentais continuam sendo tratados a partir de sua 

relação de funcionalidade, semelhança ou divergência com o que se denominou “centro”. 

 

O livro Orientalism do crítico literário Edward Said (1978), teorista cultural palestino da 

Universidade de Columbia, é considerado o manifesto de fundação do pós-colonialismo. O 

orientalismo de que fala Said caracteriza uma maneira particular de percepção da história moderna e 

tem como ponto de partida o estabelecimento a priori duma distinção binária entre Ocidente e 

Oriente, em que cabe àquela parte que se autorrepresenta como Ocidente a tarefa de definir o 

Oriente. 

 

Said, tal como boa parte dos pós-coloniais, inspira-se na crítica foucauldiana à “episteme das 

ciências humanas”, de acordo com qual a produção do conhecimento atende a um princípio circular 

e autorreferenciado, de modo que “novos” conhecimentos construídos sobre uma base de 

representação determinada reafirmam, ad infinitum, as premissas inscritas nesse sistema de 

representação (FOUCAULT, 1966). 

 

O orientalismo caracteriza, assim, uma maneira estabelecida e institucionalizada de 

produção de representação sobre determinada região do mundo, que se alimenta, se confirma e se 

atualiza por meio das próprias imagens e conhecimentos que cria e recria. O Oriente do 

Orientalism, ainda que remeta vagamente a um lugar geográfico, expressa mais propriamente uma 

fronteira cultural e definidora de sentido entre um “nós” e um “eles”, no interior duma relação que 

produz e reproduz o “outro” como inferior, ao mesmo tempo em que permite definir o “nós”, o “si 

mesmo”, em oposição a esse “outro”, ora representado como caricatura, ora como estereótipo e 

sempre como uma síntese aglutinadora de tudo o que o “nós” não é nem quer ser (SAID, 1978). 

 

Stuart Hall, sociólogo e teorista cultural jamaicano radicado no Reino Unido, procura 

generalizar o caso do orientalismo, mostrando que a polaridade entre o Ocidente e o resto do mundo 

(West/Rest) está na raiz mesma das ciências sociais (HALL, 1996a). Também foucauldiano, Hall 

distingue discurso de ideologia, entendida esta como representação falseada ou falsificada do 

mundo. Por isso mesmo, entende que não cabe discutir o teor de verdade dos discursos, mas sim o 

contexto no qual eles são produzidos, ou seja, o “regime de verdade” dentro do qual o discurso 

adquire significação, constitui-se como plausível e tem eficácia prática. Esses regimes de verdade e 

de representação não são fechados e são aptos a incorporar novos elementos à rede de significados, 

mantendo, contudo, um núcleo inalterado de sentido (HALL, 1996a). 

 

Esse discurso West/Rest, segundo Hall, tornou-se um dos fundamentos da sociologia 

moderna, a qual toma as normas sociais, as estruturas e os valores encontrados nas sociedades 

ocidentais como o parâmetro universal que define o que são sociedades modernas. Assim, sob a 
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lente da sociologia, as especificidades das sociedades “não ocidentais” passam a figurar como 

deficiências ou desvios em face do padrão moderno, depreendido exclusivamente das sociedades 

“ocidentais”. Bons exemplos da incorporação pela sociologia do binarismo West/Rest são categorias 

como o patrimonialismo em Weber e o modo de produção asiático em Marx, os quais, de formas 

distintas, fraseiam movimentos internos de sociedades definidas como não ocidentais na gramática 

que toma as sociedades europeias como padrão (HALL, 1996a). 

 

A desconstrução da dicotomia West/Rest passa, primeiramente, pela reinterpretação da 

história moderna. Com efeito, a releitura pós-colonial da história moderna procura reinscrever o 

colonizado na modernidade, não como o “outro” do Ocidente, sinônimo do tradicional, do atraso, 

da deficiência, mas como parte constitutiva daquilo que foi construído, discursivamente, como o 

moderno. Isso implica desconstruir a histórica hegemônica da modernidade, desvelando as relações 

materiais e simbólicas entre o “Ocidente” e o “resto” do mundo, de modo a mostrar que tais termos 

correspondem a construções mentais sem correspondência empírica imediata. Esse é o projeto do 

historiador indiano da Universidade de Chicago, Dipesh Chakrabarty. Sob a divisa “provincializar a 

Europa”, o autor busca radicalizar e transcender o universalismo liberal, mostrando que o 

racionalismo e a ciência, antes de serem marcas culturais europeias, são parte duma história global, 

no interior do qual o monopólio “ocidental” na definição do moderno foi construído, tanto com o 

auxílio do imperialismo europeu quanto com a participação direta do mundo “não ocidental” 

(CHAKRABARTY, 2000). 

 

Decolonialismo 

 

De acordo com Enrico Dussel (2005), até 1942 nunca houve uma história mundial. Teria 

sido apenas com a expansão portuguesa a partir do século XV, a qual atingiu o extremo oriente no 

século seguinte, e com o descobrimento da América que todo o planeta se haveria tornado o “lugar” 

de uma só história mundial. 

 

A Espanha, a primeira nação moderna (com um Estado que unifica a península, com a 

Inquisição que cria de cima para baixo o consenso nacional, com um poder militar nacional ao 

conquistar Granada, com a edição da Gramática castelhana de Nebrija em 1492, com a Igreja 

dominada pelo Estado graças ao cardeal Cisneros), teria aberto a primeira etapa moderna: o 

mercantilismo mundial. A Holanda (que se emancipou da Espanha em 1610), a Inglaterra e a 

França continuariam pelo caminho já aberto. A segunda etapa da modernização, a da Revolução 

Industrial do século XVIII e do Iluminismo, teria aprofundado e ampliado o horizonte aberto no 

século XV. A Inglaterra teria substituído a Espanha como potência hegemônica e passado a ter o 

comando da Europa moderna e da história mundial (em especial desde o surgimento do 

imperialismo por volta de 1870). Essa Europa, moderna e centro da história mundial desde 1492, 

teria constituído, pela primeira vez na história, a todas as outras culturas suas periferias. Trata-se, 

pois, de nova conceituação de modernidade, que leva a uma interpretação da racionalidade moderna 

distinta da interpretação dos que imaginam “realizá-la” (como Habermas) e dos que a ela se opõem 

(pós-modernistas) (DUSSEL, 2005). 

 

Ainda segundo Dussel (2005), se a modernidade tem um lado racional – saída da 

humanidade de um estado de imaturidade regional, provinciana, não planetária –, ela também tem 

um lado irracional, oculto aos próprios olhos. Devido esse aspecto mítico, a modernidade serviria 

de justificativa para uma práxis irracional de violência. 

 

Dussel (2005) descreve o que denomina de “mito da modernidade” nos seguintes termos: A 

civilização moderna se autodescreveria como superior, o que levaria à obrigação moral de 

desenvolver os mais primitivos, bárbaros e rudes. A estratégia seria a mesma empregada na Europa: 

o desenvolvimentismo. As resistências ao processo civilizador deveriam ser enfrentadas com 
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violência (guerra justa colonial). O herói civilizador revestiria, assim, as próprias vítimas da 

condição de holocaustos de um sacrifício salvador (índio colonizado, africano escravizado etc.), 

lógica que permite a modernidade a apresentar-se não somente como inocente, mas também como 

emancipadora. 

 

Por tudo isso, continua Dussel (2005), para superar a modernidade, é necessário negar a 

negação do mito da modernidade. Para tanto, a outra face negada e vitimada da modernidade 

deveria primeiramente descobrir-se inocente. Em assim fazendo, julgaria a modernidade como 

culpada da violência sacrificadora, conquistadora originária. 

 

Dessa maneira, conclui Dussel (2005), a razão moderna seria transcendida, não como 

negação da razão enquanto tal, e sim da razão eurocêntrica, violenta, desenvolvimentista. Não se 

trataria, portanto, de um projeto pré-moderno, como afirmação folclórica do passado, nem de um 

projeto antimoderno de conservadores, de direita, de grupos fascistas ou populistas, nem tampouco 

de um projeto pós-moderno de negação da modernidade como crítica de toda razão, de maneira a 

cair num irracionalismo niilista. Em vez disso, tratar-se-ia de um projeto de transmodernidade, de 

sorte que a alteridade, coessencial à modernidade, igualmente se realize. 

 

Para Walter D. Mignolo (2005), a imagem que se tem hoje da civilização ocidental é o 

resultado de um longo processo de construção do “interior” e do “exterior” desse imaginário, a 

partir da transição do Mediterrâneo como centro até a formação do círculo comercial do Atlântico. 

Esse imaginário não seria apenas constituído no e pelo discurso colonial, incluídas aí suas 

diferenças internas, mas também pelas respostas (em certos momentos pela falta delas) das 

comunidades (impérios, religiões, civilizações) que o imaginário ocidental envolveu em sua 

autodescrição. O imaginário do mundo moderno/colonial teria, pois, surgido da complexa 

articulação de forças, de vozes escutadas e apagadas, de memórias compactas e fragmentadas, de 

histórias contadas de um só lado que suprimiram outras memórias e de histórias que se contaram e 

se contam levando em consideração a duplicidade de consciência que a consciência colonial gera. 

 

Se a ideia de “hemisfério ocidental” encontrou seu momento de emergência nas 

independências dos crioulos, anglo-saxões e latinos, em ambas as Américas, sua consolidação, 

prossegue Mignolo (2005) teria ocorrido quase um século mais tarde, depois da Guerra Hispano-

Americana e durante a presidência de Theodor Roosevelt, quando, no início do século XX, a 

Inglaterra, Itália e Alemanha impuseram um bloqueio à Venezuela, para pressioná-la ao pagamento 

da dívida externa. Tanto Luis María Drago, ministro das Relações Exteriores da Argentina, como 

Roosevelt teriam proposto uma solução para o embargo à Venezuela. Ambos teriam pretendido 

resolver o mesmo problema (a intervenção europeia na América) e tinham os mesmos fundamentos 

(a Doutrina Monroe e a ideia de “hemisfério ocidental”). Ambos haveriam proposto uma exceção à 

lei internacional em favor do hemisfério ocidental. Entretanto, enquanto Drago teria proposto uma 

ação multilateral e interamericana, Roosevelt pretenderia agir unilateralmente, reclamando para os 

Estados Unidos o direito de administrar a autonomia do hemisfério ocidental. A Doutrina Monroe, 

rearticulada com a ideia de “hemisfério ocidental”, teria introduzido uma mudança fundamental no 

mundo moderno/colonial e no imaginário da modernidade/colonialidade: os líderes de Washington 

e da Europa Ocidental passaram a se entender mais e mais, alargando o já considerável abismo 

entre a América Anglo-Saxã e a América Latina. 

 

A América Latina seria hoje na ordem mundial, conclui Mignolo (2005), produto da 

diferença colonial originária e de sua rearticulação sobre a diferença imperial que se gesta a partir 

do século XVII na Europa do Norte e se restitui na emergência de um país neocolonial como os 

Estados Unidos. “Atlântico Norte” seria a nova designação geopolítica que substituiu as diferenças 

entre a Europa e o hemisfério norte pela emergência do Atlântico Norte. 
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Para Aníbal Quijano (2005), a América constituiu-se como o primeiro espaço/tempo de um 

padrão de poder de vocação mundial. Dois processos teriam convergido e se associado na produção 

do referido espaço/tempo e se haveriam estabelecido como os dois eixos principais do novo padrão 

de poder: por um lado, a codificação das diferenças entre conquistadores e conquistados na ideia de 

raça; por outro, a articulação de todas as formas humanas de controle do trabalho, de seus recursos e 

produtos, em torno do capital e do mercado mundiais. 

 

De acordo com Quijano (2005), a ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história 

conhecida antes da América. Talvez se tenha originado, sugere Quijano, como referência às 

diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados, mas o que importa, prossegue, é que 

desde muito cedo foi construída como referência a supostas estruturas biológicas diferenciais entre 

esses grupos. A formação de relações sociais fundadas nessa ideia teria produzido na América 

identidades sociais inteiramente novas – índios, negros e mestiços – e redefinido outras. 

Portugueses, espanhóis e, mais tarde, europeus, que até então simplesmente indicavam origem 

geográfica, teriam adquirido, em relação a essas novas identidades, conotação racial. E, na medida 

em que as relações sociais configuravam relações de dominação, tais identidades teriam sido 

associadas às hierarquias, aos lugares e aos papéis sociais correspondentes. 

 

Ainda segundo Quijano (2005), no processo de constituição histórica da América, todas as 

formas de controle da produção, apropriação e distribuição – escravidão, servidão, pequena 

produção mercantil, salário – foram articuladas em torno da relação capital-trabalho e do mercado 

mundial. 

 

Ter-se-ia imposto uma espécie de divisão racial do trabalho: os negros foram reduzidos à 

escravidão; os indígenas, à servidão, a uns poucos tendo sido permitido participar de alguns ofícios; 

os portugueses e espanhóis, como raças dominantes, podiam receber salários, ser produtores ou 

comerciantes independentes (QUIJANO, 2005). 

 

Com a expansão da dominação colonial, o mesmo critério de classificação social teria sido 

imposto em escala global.  Consequentemente, novas identidades históricas e sociais teriam sido 

produzidas: amarelos, azeitonados (ou oliváceos). 

 

Já em sua condição de centro do capitalismo mundial, a Europa não somente tinha o 

controle do mercado mundial, continua Quijano (2005), mas pôde impor seu domínio colonial sobre 

todas as regiões e as populações do planeta, incorporando-as ao sistema-mundo que assim se 

constituía, e a seu padrão específico de poder. Para tais regiões e populações, isso teria implicado 

um processo de reidentificação histórica, pois, a partir da Europa, se lhes teria sido atribuídas novas 

identidades geopolíticas. Assim, depois da América e da Europa, teriam sido estabelecidas a África, 

a Ásia e, eventualmente, a Oceania.  

 

Dentro dessa perspectiva, a modernidade e a racionalidade foram pensadas como produtos 

exclusivamente europeus. Esse eurocentrismo, de acordo com Quijano (2005), repousaria sobre 

dois mitos fundacionais: (a) a ideia-imagem da história da civilização humana como uma trajetória 

que parte de um estado de natureza e culmina na Europa; e (b) a representação das diferenças entre 

Europa e não Europa como naturais (raciais), e não como históricas e políticas (de poder). 

 

A história, no entanto, é bem distinta, prossegue Quijano. “No momento em que os ibéricos 

conquistaram, nomearam e colonizaram a América, encontraram um grande número de diferentes 

povos, cada um com a própria história, linguagem, descobertas e produtos culturais, memória e 

identidade. São conhecidos os nomes dos mais desenvolvidos e sofisticados entre eles: astecas, 

maias, chimus, aimarás, incas, chibchas etc. Trezentos anos mais tarde, todos eles reduziram-se a 

uma única identidade: índios. Essa nova identidade era racial, colonial e negativa. Assim sucedeu 
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com os povos trazidos forçadamente da futura África como escravos: achantes, iorubás, zulus, 

congos, bacongos etc. No lapso de trezentos anos, todos eles não eram outra coisa além de negros” 

(QUIJANO, 2005, p. 116). 

 

 

5. METODOLOGIA 

 

Os membros do Grupo de Pesquisa procurarão integrar seus trabalhos de pesquisa com 

docência, orientação de alunos, participação em eventos acadêmicos, organização/realização de 

evento acadêmico e produção científica. 

 

Os três objetivos principais (item 3) correspondem às três fases de condução dos trabalhos. 

Na primeira fase, os membros do Grupo estudarão: 

 

a) Os principais teoristas críticos ligados à Escola de Frankfurt (Max Horkheimer, 

Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas e Axel Honneth); 

 

b) Os principais representantes do pós-modernismo e do pós-estruturalismo (Jacques 

Derrida, Michel Foucault, Jean-François Lyotard e Jean Baudrillard); 

 

c) Os principais representantes do pós-colonialismo (Edward Said, Stuart Hall, Dipesh 

Chakrabarty e Shalini Randeria); 

 

d) Os principais representantes do de-colonialismo (Enrique Dussel, Walter Mignolo e 

Aníbal Quijano). 

 

Na segunda fase, os membros do Grupo identificarão e analisarão criticamente os discursos 

predominantes nas diferentes fases do processo histórico-social do país. Para tanto, utilizará fontes 

primárias (Anais da Câmara dos Deputados) e secundárias (as obras mais representativas das 

“escolas” patriarcal/patrimonial e dependentista da formação social brasileira). 

 

Na terceira e última fase, os membros do Grupo identificarão e analisarão criticamente os 

discursos prevalecentes entre os deputados federais da atual legislatura. Para esse fim, utilizará 

exclusivamente fontes primárias (justificação de proposições, pronunciamentos em comissões e em 

Plenário etc.). 

 

Em todas as fases do trabalho, os membros do Grupo utilizarão o software NVivo, cuja 

aquisição será solicitada à Administração da Câmara dos Deputados, assim como a contração do 

Prof. Michelangelo Trigueiros, da Universidade de Brasília, para ministrar um treinamento 

intensivo no início das atividades. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1ª Fase: Desenvolvimento de 

instrumentos conceituais 
      

2ª Fase: Identificação e análise 

crítica dos discursos políticos 

predominantes nos diferentes 

estágios do processo histórico-

social brasileiro 

      

2ª Fase: Identificação e análise 

crítica dos discursos políticos 

prevalecentes entre os 

deputados federais da atual 

legislatura 
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