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RESUMO 

 

 Atualmente no campo dos estudos organizacionais percebe-se uma grande presença de 

modelos e conceitos oriundos de países hegemônicos. Porém estes, quando aplicados no 

contexto social, econômico e cultural local, não apresentam a efetividade esperada. Diante 

disso, buscou-se neste trabalho uma abordagem pós-colonial, e a análise de conteúdo dos 

pensadores latino-americanos envolvidos com o tema. Isto revelou a influência da 

colonialidade nas ciências sociais. Para traçar um caminho alternativo, recorremos às 

reflexões de Darcy Ribeiro e suas intertextualidades com o pensamento social latino-

americano a fim de entendermos as razões da visão colonizada e buscarmos uma práxis livre e 

não subordinada aos poderes hegemônicos. 
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RESUMEN 

 

 Actualmente en el campo de los estudios organizacionales se da cuenta una fuerte 

presencia de modelos y conceptos derivados de los países hegemónicos. Pero éstos, cuando se 

aplica a el contexto social, económico, y cultural local no tiene la efectividad esperada. Por lo 

tanto, en este estudio se buscó un enfoque postcolonial, y el análisis de contenido de los 

pensadores latinoamericanos que se ocupan de la cuestión. Esto reveló la influencia del 

colonialismo en las ciencias sociales. Para trazar una ruta alternativa, utilizamos las 

reflexiones de Darcy Ribeiro y su intertextualidad con el pensamiento social latinoamericano 

con el fin de comprender las razones de la visión colonizada y buscar una praxis libre y no 

sometida a los poderes hegemónicos. 

 

Palabras Clave: Perspectiva postcolonial; CLACSO; Darcy Ribeiro; administración  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, percebe-se uma grande presença de traços culturais alienígenas em 

algumas concepções e abordagens dentro do campo das teorias organizacionais. Tal fato 

muitas vezes é gerador de uma série de incongruências e falta de aderência entre os modelos 

organizacionais praticados e a cultura nacional. Nos últimos anos a área de gestão 

organizacional brasileira tem passado por constantes transformações, muitas delas estão 

fortemente ligadas ao movimento de globalização da economia e da cultura, promovido, 

sobretudo através da evolução da tecnologia da informação e internet. 

Por meio deste novo ferramental tecnológico, esse fluxo de conhecimento se 

manifesta no contexto organizacional brasileiro, porém, discute-se o sentido dessa troca de 

informações. A tecnologia da informação prove meios para que esse conhecimento navegue 

numa via de mão-dupla global, no entanto o que vemos é uma dicotomia entre o Norte e Sul 

globais reforçando um ideal de subalternidade colonialista (ROSA e ALVES 2011). Tal 

perspectiva universalizante ignora as idiossincrasias da sociedade e cultura brasileira e por 

conseqüência tem impactos negativos na gestão organizacional local. Em contraponto a idéia 

universalizante colonial surgiu uma linha de pensamento pós-colonial. Esta busca uma ruptura 

com o sistema colonial e a construção de um discurso particular colocando o sujeito como 

capaz de traçar seu próprio destino (ALCADIPANI e ROSA 2010)  

A discussão sobre colonialismo e pós-colonialismo tem se revelado em ascendência 

no campo dos estudos organizacionais.  Para Wood Jr., Tonelli e Cooke (2011, p.238): 

 
 

O pós-colonialismo procura desvendar o etnocentrismo do pensamento 
hegemônico ocidental, denunciando a sua falsa neutralidade e o seu papel no 
processo de dominação. Segundo Prasad (2003), o pós-colonialismo 
pressupõe a existência de uma complexa constelação de práticas inter-
relacionadas, que pretende estabelecer a hegemonia ocidental política, 
econômica e militarmente, e também cultural e ideologicamente. 

 
 
 

As formulações teóricas e inovadoras produzidas em países periféricos em relação à 

centralidade europeia e anglo-saxônica se tornaram presentes no campo do pensamento social 

do século XX, das quais podemos citar desde Guerreiro Ramos e sua construção sobre a 
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redução sociológica no Brasil, os indianos Homi Bhabha e Gayatri Spivak e pensamentos do 

martinicano Franz Fanon.  

O intento de perpetuar uma hegemonia ocidental nortista é visto como uma ação 

colonialista, já que podemos observar contemporaneamente os princípios coloniais europeus 

em atividade. Rosa e Alves (2011 p. 256) enumeram tais princípios observados: 

  

� A desterritorialização das estruturas políticas, econômicas e linguísticas 

� O fluxo assimétrico de informações, pessoas e mercadorias entre o Norte e o Sul 

global  

� A impossibilidade de se produzir sentido fora da estrutura de poder colonial     

Além da homogeneização universalizante nas práticas políticas, econômicas, sociais 

e culturais, observa-se a mesma tendência no campo científico. Todavia o conhecimento 

produzido fora da estrutura colonial é cerceado por uma espécie de “racismo epistêmico” que 

dispensa o conhecimento produzido fora de suas fronteiras sob o argumento de ele ser 

particularístico, incapaz de alcançar a “universalidade” (MIGNOLO, 2006) 

 Para que se entenda a influência das idéias coloniais hoje no Brasil e 

consequentemente nas organizações aqui radicadas, buscaremos a contribuição do 

pensamento social brasileiro. Segundo Schwarcz e Botelho (2011), nas últimas três décadas, 

as pesquisas sobre as tradições intelectuais, culturais, sociais e políticas brasileiras, ao se 

identificarem e serem identificadas como “pensamento social brasileiro”, contribuíram para a 

ascendência desta área de pesquisa que tem apresentado uma dinâmica muito particular e 

amplas condições de afirmação no âmbito das ciências sociais praticadas no Brasil. 

Condições, porém, que não tornam autoevidentes as fronteiras entre o pensamento social e 

outras áreas de pesquisa, ou mesmo outros campos do conhecimento nas ciências humanas 

Tais autores brasileiros, não só desenvolveram estudos nas áreas de economia, 

política, antropologia, sociologia e administração, mas também contribuíram para a tarefa de 

interpretar o nosso País, desvendando o que se esconde atrás de anos em nossa formação 

como povo Brasileiro.  Neste cenário, o pensamento social brasileiro e a administração estão 

se unindo a fim de desvendar o porquê da falta de efetividade de alguns modelos de gestão 

“importados” nas organizações brasileiras. Boa parte da falta de efetividade se refere à 

singularidade da cultura organizacional brasileira, que deixa de ser levada em conta pelos 

acadêmicos do “centro” em suas produções de conhecimento caracterizadas por um discurso 

universalizante e focado em suas próprias agendas. A transposição dos modelos de gestão 



 

sofre dificuldade devido ao cenário organizacional brasileiro ser distinto do norte

das outras nações, de maneira que, tal ação quando irrefl

para as organizações brasile

Outra questão pertinente foi levantada pelo trabalho proposto por Martins, et al., 

(2013) na qual analisam a produção acadêmica nacional na área de administração pública no 

período de 1995 a 2010, publicada nos Anais dos Enco

dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) e nos Anais dos

quatro Encontros de Administração Pública e Governança (EnAPG) em 2004, 2006, 2008 e 

2010.1 

Através do estudo, verificou

administração pública apresentaram

números absolutos quanto em proporcionalidade em relação aos outras áreas de pesquisa na 

área total proposta no EnAPAD.

Gráfico 1. Evolução percentual dos artigos sobre Administração Pública publicados nos 

Encontros da ANPAD em relação ao total de trabalhos.

Fonte: Adaptado de Martins et al (2013)

 

                                                
1 Para maiores detalhes metodológicos, ver “Referências aos Clássicos Interpretativos do Brasil no Pensamento 

Acadêmico Contemporâneo sobre Administração Pública” 

(Org.) Estado, organização e pensamento social brasileiro. Niterói: EDUFF, 2013

sofre dificuldade devido ao cenário organizacional brasileiro ser distinto do norte

de maneira que, tal ação quando irrefletida ou desprovida de maior aná

para as organizações brasileiras é considerada temerária.  

Outra questão pertinente foi levantada pelo trabalho proposto por Martins, et al., 

(2013) na qual analisam a produção acadêmica nacional na área de administração pública no 

período de 1995 a 2010, publicada nos Anais dos Encontros Anuais da Associação Nacional 

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) e nos Anais dos

quatro Encontros de Administração Pública e Governança (EnAPG) em 2004, 2006, 2008 e 

Através do estudo, verificou-se que, entre outras coisas, as public

administração pública apresentaram crescimento de 9,9% a 12% no período

números absolutos quanto em proporcionalidade em relação aos outras áreas de pesquisa na 

área total proposta no EnAPAD. 

olução percentual dos artigos sobre Administração Pública publicados nos 

Encontros da ANPAD em relação ao total de trabalhos. 

Fonte: Adaptado de Martins et al (2013) 

         

Para maiores detalhes metodológicos, ver “Referências aos Clássicos Interpretativos do Brasil no Pensamento 

Acadêmico Contemporâneo sobre Administração Pública” in Martins. Paulo Emílio Matos e Gurgel. Cláudio 

.) Estado, organização e pensamento social brasileiro. Niterói: EDUFF, 2013 

11 

sofre dificuldade devido ao cenário organizacional brasileiro ser distinto do norte-americano e 

etida ou desprovida de maior análise 

Outra questão pertinente foi levantada pelo trabalho proposto por Martins, et al., 

(2013) na qual analisam a produção acadêmica nacional na área de administração pública no 

ntros Anuais da Associação Nacional 

Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD) e nos Anais dos 

quatro Encontros de Administração Pública e Governança (EnAPG) em 2004, 2006, 2008 e 

as publicações na área de 

9,9% a 12% no período, tanto em 

números absolutos quanto em proporcionalidade em relação aos outras áreas de pesquisa na 

olução percentual dos artigos sobre Administração Pública publicados nos 

 

Para maiores detalhes metodológicos, ver “Referências aos Clássicos Interpretativos do Brasil no Pensamento 

. Paulo Emílio Matos e Gurgel. Cláudio 



 

Com o auxilio do programa 

partir de uma regressão linear

(2013). Percebe-se claramente a evolução das publicações na área, o que reflete um maior 

interesse da academia no assunto. Porém o avanço dos trabalhos trouxe consigo um p

merece atenção, a origem das referências utilizadas nestes trabalhos, já que se percebe uma 

tendência de queda na utilização de autores clássicos do pensamento social brasileiro.  

Martins et al., (2013) afirmam que este fato já tem sido observado 

produção científica em administração, tal qual a área de estratégia, em que Bignetti e Paiva

(2002) ventilam a possibilidade de uma visão colonizada por parte dos autores nacionais.

 

 

Os modelos estrangeiros, e muito especialmente anglo
na academia brasileira e ocultam isolados esforços de desenvolvimento de 
uma abordagem nacional adequada às condições competitivas do mercado 
brasileiro (BIGNETTI; PAIVA, 2002

 
 
 

Gráfico 2 - Participação do Pensamento social Bra

sobre Administração Pública nos Encontros da ANPAD

Fonte: Adaptado de Martins et al (2013)

 

Pela análise dos gráficos 1 e 2 revela

produções acadêmicas na área da admin

administração pública. Parece

Com o auxilio do programa Microsoft Excel, foi traçada uma linha de tendência

de uma regressão linear com os dados obtidos na pesquisa realizada por Martins et al 

se claramente a evolução das publicações na área, o que reflete um maior 

interesse da academia no assunto. Porém o avanço dos trabalhos trouxe consigo um p

merece atenção, a origem das referências utilizadas nestes trabalhos, já que se percebe uma 

tendência de queda na utilização de autores clássicos do pensamento social brasileiro.  

Martins et al., (2013) afirmam que este fato já tem sido observado 

produção científica em administração, tal qual a área de estratégia, em que Bignetti e Paiva

ventilam a possibilidade de uma visão colonizada por parte dos autores nacionais.

Os modelos estrangeiros, e muito especialmente anglo
na academia brasileira e ocultam isolados esforços de desenvolvimento de 
uma abordagem nacional adequada às condições competitivas do mercado 
rasileiro (BIGNETTI; PAIVA, 2002, p.10).  

Participação do Pensamento social Brasileiro no total das citações

sobre Administração Pública nos Encontros da ANPAD 

Fonte: Adaptado de Martins et al (2013) 

Pela análise dos gráficos 1 e 2 revela-se algo sintomático que está presente nas 

produções acadêmicas na área da administração como um todo, e especialmente na 

administração pública. Parece-nos de certa incongruência analisar nossas práticas, costumes, 
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uma linha de tendência a 

com os dados obtidos na pesquisa realizada por Martins et al 

se claramente a evolução das publicações na área, o que reflete um maior 

interesse da academia no assunto. Porém o avanço dos trabalhos trouxe consigo um ponto que 

merece atenção, a origem das referências utilizadas nestes trabalhos, já que se percebe uma 

tendência de queda na utilização de autores clássicos do pensamento social brasileiro.  

Martins et al., (2013) afirmam que este fato já tem sido observado em outras áreas da 

produção científica em administração, tal qual a área de estratégia, em que Bignetti e Paiva 

ventilam a possibilidade de uma visão colonizada por parte dos autores nacionais. 

Os modelos estrangeiros, e muito especialmente anglo-saxônicos, imperam 
na academia brasileira e ocultam isolados esforços de desenvolvimento de 
uma abordagem nacional adequada às condições competitivas do mercado 

sileiro no total das citações dos trabalhos 

 

se algo sintomático que está presente nas 

istração como um todo, e especialmente na 

nos de certa incongruência analisar nossas práticas, costumes, 
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cultura e organizações singulares, desprezando o pensamento daqueles que se debruçaram 

sobre estas, a fim de trazer à tona as bases de nossa formação. 

Neste diapasão, Viegas (2013) afirma que o Estado brasileiro, no intuito de se ajustar 

as mudanças do capitalismo mundial, especialmente na segunda metade do século XX, tem 

seguido as orientações oriundas dos países centrais para expandir a economia, para então 

“lutar contra as crises como gente grande e, com isso, sofisticar cada vez mais a sua 

Administração doméstica através, principalmente, da importação dos mais variados modelos, 

recursos e métodos.” (p. 8) Ainda segundo a autora, esse pensamento de que o que é exógeno 

é melhor é fruto de nossa formação social – através da história oficial – corroborando com a 

crença de que, como brasileiros, não somos capazes que produzir sentido sem auxílio de algo 

exterior. 

Ainda sobre a presença de uma teoria social universal externa, afirma Pinto (2012) 

que quando analisamos os programas das disciplinas de ciências sociais na academia 

brasileira, percebemos uma contínua tentativa de entender nossos problemas e contingências a 

partir de modelos exógenos, transplantados sem um compromisso com nossa realidade 

histórico-social. 

Buscando uma linha de pensamento alternativa à hegemonia imposta pelas 

circunstâncias notórias, pretende-se, com este trabalho, resgatar a importância do discurso 

próprio, ouvido nas vozes dos pensadores Latinos e especialmente dos brasileiros. Latinos 

americanos que formam um grupo silenciado que produziu e ainda produz um pensamento 

político e social compromissado em entender os problemas que afligem a Nuestra América. 

Esta que foi e é exposta às influências do modelo capitalista e do estilo de vida liberal que traz 

consigo a necessidade de dominar. Epistemologicamente, essa sociedade moderna capitalista 

favorece a percepção de uma necessária superioridade dos saberes produzidos por ela. O 

conhecimento chamado científico, produzido nesse contexto hegemônico, adquire um status 

privilegiado de única ciência viável (PINTO, 2012). 

Esta condição imposta à América Latina é bem sintetizada na afirmação de 

Rosenmann (2008, p.31) 

 

 

Una maldición se cierne sobre América Latina: ha llegado tarde a la  
historia.  Estados sin nación, ciudadanos  sin derechos, clases sociales sin 
proyectos, modernizaciones sin modernidad, industrializaciones sin  
Revolución Industrial. Maldición que ha impregnado  el  pensamiento  social  
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latinoamericano hasta el extremo de provocar una cierta parálisis cuya 
característica más burda es el complejo de inferioridad en la producción de 
conocimientos. (ROSENMANN, 2008, p. 31) 

 
 

Diante deste cenário, pensadores latinos americanos têm transposto esta barreira de 

desigualdade e injustiça sociais profundas oriundas do colonialismo e do imperialismo, já 

assinalados pela teoria da dependência e outras. Além destas, existe ainda um legado 

epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do 

próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias. (PORTO-

GONÇALVES, 2005) 

Nesta esteira, dentre a seleção dos pensadores sociais que desafiaram esta realidade, 

podemos dar destaque às contribuições da obra de Darcy Ribeiro. Oriundo da Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo, Darcy Ribeiro compreendeu a vocação da antropologia em 

sua tarefa de “elaborar uma teoria sobre o humano e sobre as variantes do humano e melhorar 

o discurso dos homens sobre os homens” (RIBEIRO, 1997 p.6). Desta maneira, Darcy Ribeiro 

revela a sua procura por uma teoria da história alternativa (MIGLIEVCH, 2012), que tem 

como objetivo retirar o pensamento social brasileiro da subalternidade frente a uma teoria 

social universalizante. Em suas palavras, Darcy revela a sua “raiva possessa contra todos os 

que pensam que o intelectual do mundo subdesenvolvido tem que ser subdesenvolvido 

também” (RIBEIRO, 2001 p.23). 

Ao contrário do movimento que se manifestava em círculos de intelectuais 

brasileiros, no qual existia uma espécie de subordinação mental e uma demasiada consciência 

do subdesenvolvimento brasileiro, Darcy Ribeiro foi claramente inclinado a participar do 

contundente debate nacional popular sobre a identidade cultural influenciado pelos ideais 

anticolonialistas que estavam ascendendo por volta dos anos 1950. Darcy se mostrou como 

um defensor atuante que via na antropologia fonte de conteúdos emancipadores ou 

justificadores da ordem social vigente que pudessem explicar os povos orientais, árabes e 

latino-americanos. (MIGLIEVCH, 2012). 

Em sua narrativa do fazimento, apresentada em “O Povo Brasileiro”, Darcy envereda 

por caminhos alternativos, além das explicações clássicas para a situação brasileira, ousa 

construir uma teoria sobre o Brasil na qual reproduz a gênese de nossa negativa ontologia. 

Para Darcy, o brasileiro não é exatamente uma identidade, mas uma maneira criativa de se 

colocar no mundo, consequente da destruição étnica dos povos que se encontraram no Brasil 
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no século XVI. (MOTA, 2008) Em Darcy, temos a noção de que a maioria dos povos 

nascidos na América Latina é resultante do processo de deculturação “ao desindianizar os 

índios, desafricanizar os negros e deseuropeizar o europeu para nos fazermos.” (RIBEIRO, 

1995, p.205) Assim, europeus, índios e africanos se refizeram de forma coercitiva e violenta 

para sobreviver. Surge então o Brasileiro, aquele que não era branco europeu, índio nativo ou 

escravo africano. Mestiçados, misturados e sem domínio dos costumes de cada um desses 

povos, sem falar a língua materna, sem conhecer seus credos e hábitos, passam a ser ninguém 

ou uma ninguendade. (MOTA, 2008)  

Mesmo tendo explícita contribuição como interprete do Brasil, Martins et al (2013) 

demonstrou que Darcy Ribeiro não teve citações em número expressivo em sua pesquisa 

sobre a presença dos pensadores brasileiros nas publicações na área de administração pública. 

Entre os representantes do pensamento social brasileiro que foram relacionados nas 

referências bibliográficas nos eventos da ANPAD, pode-se destacar Guerreiro Ramos como o 

mais mencionado (26%), seguido de Celso Furtado (17%) e Raimundo Faoro (11%). É 

importante notar que apenas estes três autores concentram mais de 50% das referências do 

pensamento interpretativo do Brasil, conforme se observa no gráfico abaixo. 

Gráfico 3 – Participação dos Intérpretes no Total de Referências do Pensamento Social 

Brasileiro apresentadas no EnANPAD e no EnAPG (1995-2010)  

Fonte: Martins et al (2013) 
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Desta feita, tentaremos aprofundar o conhecimento sobre parte da perspectiva pós-

colonial Latino americana e analisar de que maneira o pensamento social de Darcy Ribeiro 

pode ser usado como fator integrante desta abordagem, já que alguns autores associam as 

reflexões darcinianas àquelas (OLIVEIRA, 2005), (MISOCZKY, 2006), (MIGLIEVICH, 

2011), (PINTO, 2012), (PELÚCIO, 2012), afim de contribuir para área dos estudos 

organizacionais. Para isso será exposta a importância e relevância do pensamento social latino 

e brasileiro em geral, e em particular reverberar as reflexões, ideias e constructos teóricos 

presentes na obra de Darcy Ribeiro e sua aplicabilidade nos estudos organizacionais 

contemporâneos. 

Buscamos com este trabalho uma via alternativa que possa ser usada nos estudos 

organizacionais da administração brasileira, via esta que busque um olhar que vá além da 

hegemonia, da colonialidade e da opressão, que seja livre para pensar, falar e agir.  
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2. PERCURSO METODOLÓGICO 
 

2.1 SOBRE O MÉTODO E EPISTEMOLOGIA 

 

Muitas vezes durante as discussões e inquirições iniciais de sala de aula, método e 

metodologia adotam a ilusória face de sinônimos, fazendo com que a atenção e preocupação 

maior seja dada a metodologia.  

Mostra-se importante ressaltar as diferenças entre os dois termos. Como bem 

sintetizou Viegas (2013, p.20) “pode-se dizer que o primeiro trata da explicitação, por assim 

dizer, da teoria que perpassa todo o trabalho científico – o método de análise da realidade, 

circunscrito numa cosmovisão específica – à medida que e o último trata da operacionalidade 

da pesquisa, a saber, técnicas, instrumentos, tipos de pesquisa, estágios da investigação”  

Com o amadurecimento do pensamento, o pesquisador tende a se “encontrar” em 

meio aos princípios que norteiam a pesquisa qualitativa que combinam crenças sobre 

ontologia, epistemologia e metodologia. Esta matriz é oriunda de alguma área dentre os 

paradigmas sociológicos investigativos.  

Lincoln e Guba (2006, p. 173) apresentam cinco paradigmas investigativos 

alternativos: Positivismo, Pós-positivismo, Teoria Crítica, Construtivismo e Participativo, 

conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Crenças básicas dos paradigmas investigativos alternativos 
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Fonte: Lincoln e Guba (2006) 

 

Temos também os paradigmas propostos por Burrel e Morgan (1979), nos quais as 

ontologias, epistemologias e cosmovisões tomadas em conjunto permitem definir quatro 

paradigmas sociológicos distintos para análise de uma ampla variedade de teorias sociais, 

cada qual podendo compartilhar uma série de aspectos com seus vizinhos, nos eixos 

horizontais e verticais em uma de duas dimensões, mas diferenciando-se na outra dimensão. 

Os paradigmas funcionalista, interpretativista, humanista radical e estruturalista radical estão 

expostos no quadro que se segue: 

 

Quadro 2 – Paradigmas sociológicos e Análise Organizacional 

Fonte: Burrel e Morgan (1979) 
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 Ainda que a abordagem dos autores seja considerada por alguns como cartesiana e 

dicotômica quando propõem paradigmas mutuamente excludentes (WILLMOTT 1993), é fato 

que, em qualquer análise social e organizacional, o pesquisador usará de sua bagagem 

adquirida e esta trará consigo suas lentes que o farão enxergar ou não a realidade a sua volta. 

Segundo Rosa et al (2010), com a ascensão dos estudos sociais brasileiros 

relacionados a perspectiva pós-colonial dá-se início a um processo de dicotomização do 

campo acadêmico com a formação de duas linhas de pensamento supostamente antagônicas. 

De um lado estaria o Critical Management Studies (Estudo Críticos em Administração) com 

uma abordagem predominantemente pós-estruturalista, uma postura política de caráter 

reformista e uma nítida vinculação com as epistemologias do Norte. De outro, a tradição 

“nacional” com uma abordagem predominantemente marxista, uma postura política de cunho 

revolucionário e uma vinculação com as epistemologias do Sul. 

No entendimento de Misoczky, e Amantino-de-Andrade (2005) “Estudos Críticos em 

Administração” é uma vertente que busca se afastar do positivismo que ainda domina os 

estudos organizacionais anglo-saxônicas. Todavia, nela não se encontra um comprometimento 

com a condição emancipatória, que para as autoras é objeto central para um projeto político, 

do qual a crítica é um componente essencial, no contexto de nossa formação social. 

Não ignorando o debate existente entre as duas posições, e reconhecendo a 

possibilidade do que Bhabha (2001) denomina de hibridização, que consiste em deslizar entre 

os essencialismos dessas posições centradas em lugares ideologicamente determinados, por se 

tratar de um estudo voltado a America Latina, assumimos a tradição nacional com uma 

abordagem marxista e uma práxis de caráter revolucionário vinculada com as epistemologias 

do Sul. 

 

2.1.1 Metodologia  

 

Para tratar dos dados desta investigação, buscou-se uma metodologia que fosse capaz 

de revelar as possíveis convergências entre os temas trabalhados pelos pensadores latino-

americanos e Darcy Ribeiro. Seguindo a orientação epistemológica do trabalho, optou-se por 

uma metodologia ideográfica. As metodologias ideográficas são adotadas por aqueles que 

assumem a importância da experiência subjetiva dos indivíduos no processo de construir os 

mundos sociais. Sua preocupação é compreender as formas com as quais os indivíduos 
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constroem, modificam e interpretam o mundo social no qual se encontram. (BURREL e 

MORGAN, 1979) 

Atualmente, nas ciências sociais como um todo, e no campo da administração 

especificamente, há um movimento crescente que vem aumentando o interesse pela análise de 

conteúdo como técnica de análise de dados que, nos últimos anos, vem tendo destaque entre 

os métodos qualitativos, ganhando legitimidade. (MOZZATO e GRZYBOVSKI 2011) 

Segundo os autores, a importância da análise de conteúdo para os estudos organizacionais é 

cada vez maior e esta tem se desenvolvido em virtude da preocupação com o rigor científico e 

a profundidade das pesquisas. No entanto, a constituição de novos paradigmas de pesquisa, 

oriundo de um campo cada vez mais plural, impõe outras dinâmicas à análise dos dados das 

pesquisas científicas. As transformações sucessivas pelas quais têm passado a ciência 

evidenciam irregularidades e também rupturas de velhos paradigmas, sobretudo no que tange 

às ciências sociais, que exigem revisitar as abordagens metodológicas. Nessa lógica se insere 

a análise de conteúdo, a qual cada vez mais conquista validade nas pesquisas qualitativas no 

campo da administração, razão por que deve entrar na pauta das discussões científicas. 

Segundo Vergara (2010), a análise de conteúdo visa identificar o que está sendo dito 

e respeito de determinado tema. Para Bardin (2011, p.42) é: 

 
 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 
 

Para Mozzato e Grzybovski (2011) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas 

de análise de comunicações, que tem como objetivo ultrapassar as incertezas e enriquecer a 

leitura dos dados coletados. Como afirma Chizzotti (2006, p. 98), “o objetivo da análise de 

conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

Bauer e Gaskell (2008) indicam que os materiais textuais escritos são os mais 

comuns na análise de conteúdo, podendo ser manipulados pelo pesquisador na busca por 

respostas às questões de pesquisa. Nesta harmonia, Flick (2009, p. 291) afirma que a análise 

de conteúdo “é um dos procedimentos clássicos para analisar o material textual, não 

importando qual a origem desse material”. 
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Gomes (2004, p. 74), afirma que a análise de conteúdo é “compreendida muito mais 

como um conjunto de técnicas”, e constitui-se na análise de informações sobre o 

comportamento humano, possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: 

verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos conteúdos 

manifestos. 

Nesta esteira, Triviños (1987) afirma que a análise de conteúdo, além de método de 

análise único, pode servir também como auxiliar em pesquisas mais complexas, fazendo parte 

de uma visão mais ampla, como no caso do método dialético. No entanto, para que o método 

realmente atinja tal envergadura, faz-se necessário considerar o contexto das análises, não 

podendo o pesquisador ater-se apenas aos aspectos superficiais e/ou manifestos dos dados 

coletados. Isso fica claro na afirmação:  

 

 

Não é possível que o pesquisador detenha sua atenção exclusivamente no 
conteúdo manifesto dos documentos. Ele deve aprofundar sua análise, 
tratando de desvendar o conteúdo latente que eles possuem... Os 
investigadores que só ficam no conteúdo manifesto dos documentos 
seguramente pertencem à linha positivista (Triviños, 1987, p. 162). 

 

 

Mozzato e Grzybovsk (2011) revelam que a análise de conteúdo apresenta potencial 

para ser trabalhada em perspectiva mais ampla, para além da influência positivista. Thompson 

(1995), afirma que não se pode esquecer que o objeto de análise constitui construção 

simbólica significativa, o que pode se reverter em validação para a pesquisa, fugindo das 

críticas das análises positivistas. 

Neste contexto de afastamento do positivismo, Mozzato e Grzybovsk (2011) 

afirmam que, o uso de programas de computador na análise conteúdo apenas serve para 

facilitar a análise e a interpretação, não eximindo a atuação ativa do pesquisador na adoção de 

um método de análise coerente e pertinente ao tema e à orientação epistemológica. Contudo 

percebe-se a ampliação das possibilidades de utilização da análise de conteúdo nos estudos 

organizacionais, com a utilização de softwares qualitativos, os quais não têm o intuito de 

quantificar ou criar um viés positivista. 

Em outra iniciativa de superar a influência positivista, Minayo (1992 apud Gomes 

2004) apresentou uma proposta de método para interpretação qualitativa dos dados, 
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utilizando-se a técnica análise de conteúdo, que denominou de método hermenêutico-

dialético. Vemos na afirmação de Gomes (2004, p. 77) que: 

 
 

Nesse método a fala dos atores sociais é situada em seu contexto para 
melhor ser compreendida. Essa compreensão tem, como ponto de partida, o 
interior da fala. E, como ponto de chegada, o campo da especificidade 
histórica e totalizante que produz a fala. 

 
 

Sintetizando as questões relativas sobre o tema, Mozzato e Grzybovsk afirmam 

(2011, p.745): 

 

No que concerne à possibilidade de a análise de conteúdo fazer parte de 
uma visão mais ampla, para além da influência positivista que sofre, ficou 
evidente a sua potencialidade para tanto, desde que os pesquisadores 
trabalhem com o método de forma coerente, ética, reflexiva, flexível e 
crítica, além de considerarem seriamente o contexto e a história nos quais a 
pesquisa se insere. Reitera-se, portanto, a análise de conteúdo como técnica 
de análise de dados rica, importante e com grande potencial para o 
desenvolvimento teórico no campo da administração, principalmente nos 
estudos com abordagem qualitativa. 
 
 

 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 

objetividade e da fecundidade da subjetividade. “Absolve e cauciona o investigador por esta 

atração pelo escondido, o latente, o não aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido 

por qualquer mensagem” (p.15). A subjetividade do processo na análise de conteúdo é 

inerente ao ser humano, qual a relação entre a criação de categorias e a interpretação e essa 

subjetividade, pressuposto ideográfico segundo o qual a subjetividade está envolvida no 

processo de produção do conhecimento. (VERGARA, 2011) 

Quanto à operacionalização da metodologia, Bardin (2011) afirma que a análise de 

conteúdo possui duas funções que podem coexistir de maneira complementar: 

� Uma função heurística, que visa a enriquecer a pesquisa exploratória, aumentando a 

propensão à descoberta e proporcionando o surgimento de hipóteses quando se 

examinam mensagens pouco exploradas anteriormente; e 

� Uma função de administração da prova, ou seja, servir de prova para a verificação de 

hipóteses apresentadas sob a forma de questões ou de afirmações provisórias 
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 A seguir veremos que a análise de conteúdo se aplica a diversos domínios. 

 Quadro 3 - Domínios possíveis da aplicação da análise de conteúdo 

Fonte: Bardin (2011) 

 

Apesar de ser caracterizada como predominantemente empírica, e por isso não pode 

ser baseada em um modelo exato, pois não existe coisa pronta, Bardin (2011) sugere que o 

processo de explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, promovido 

pela análise de conteúdo, seja organizado em três etapas realizadas em conformidade com três 

pólos cronológicos: 

 

� Pré-análise: geralmente esta primeira fase possui três missões, a escolha dos 

documentos a serem submetidos à analise, a formulação das hipóteses e dos objetivos 

e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final. 
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� A Exploração do material: trata-se da fase em que os dados brutos do material são 

codificados para se alcançar o núcleo de compreensão do texto.  A codificação 

envolve procedimentos de recorte, contagem, classificação, decomposição ou 

enumeração em função de regras previamente formuladas. 

� Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: nesta fase os resultados brutos são 

tratados de maneira a se tornarem significativos (“falantes”) e válidos. Operações 

estatísticas simples (porcentagens), ou mais complexas (análise fatorial), permitem 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condenam e 

põem em relevo as informações fornecidas pela análise. 

 

De maneira acessória e dando suporte para análise de conteúdo, de tal forma que esta 

ganhe maior rigor metodológico e relevância substancial, faremos uso da metodologia de 

análise de discurso. Com relação a esta, Cappelle, Melo e Gonçalves (2003) afirmam que as 

classificações e a utilização da metodologia de análise do discurso nas ciências sociais 

encontram-se permeadas por certa controvérsia que reflete uma falta de consenso entre 

autores que trabalham com o tema. Bardin (2011) defende que a análise do discurso pertence 

ao campo da análise de conteúdo, ao afirmar que se trata de uma técnica cujos procedimentos 

têm como objetivo a inferência acerca de uma estrutura profunda (processos de produção) a 

partir de efeitos de superfície discursiva (manifestações semântico-sintáticas). Já em Minayo 

(2000) vemos um movimento em direção a trabalhar a linguagem diferente da análise de 

conteúdo. Segundo a autora, a análise de discurso está situada entre a linguística tradicional e 

a análise de conteúdo, diferenciando-se por constituir uma prática-teórica historicamente 

definida. 

Não desprezando as contribuições dos autores citados, tomamos nesta investigação 

uma abordagem a partir do trabalho de Norman Faircloug, que é um dos expoentes da Análise 

do Discurso que comumente é especificada como Crítica. É autor de livros norteadores dessa 

disciplina, como Language and Power (1989), Discourse and Social Change (1992) e 

Analysing Discourse (2003), bases do desenvolvimento teórico-metodológico da Análise de 

Discurso na perspectiva faircloughiana.  Sendo assim, na etapa final da pesquisa, 

analisaremos os discursos presentes em “O Povo Brasileiro” a fim de revelar as possíveis 

intertextualidades presentes entre os dados obtidos da análise do material referente ao grupo 

latino americano e a Darcy Ribeiro. Fairclough (2001) se refere à intertextualidade afirmando 

que os enunciados são como mosaicos de textos presentes e passados carregados de 
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fragmentos de outros textos, que podem ser delimitados explicitamente ou mesclados com o 

objetivo de acentuar a historicidade dos textos. “Todos os enunciados são povoados e, na 

verdade, constituídos por pedaços de enunciados de outros, mais ou menos explícitos ou 

completos” (p.134) e: 

 
 

nossa fala... é preenchida com palavras de outros, variáveis graus de 
alteridade e variáveis graus do que é de nos próprios, variáveis graus de 
consciência e de afastamento. Essas palavras de outros carregam com elas 
suas próprias expressões, seu próprio tom avaliativo, o qual nós assimilamos, 
retrabalhamos e reacentuamos (Bakhtin, 1986 p.89 apud Fairclough 2001, p. 
134) 

 
 

Ainda segundo Fairclough (2001), o conceito de intertextualidade toma os textos 

historicamente, transformando o passado (convenções existentes e textos prévios) no presente. 

Com isso temos nesta investigação o uso da Análise de Discurso em sua forma mais abrangente, 

pois na análise da intertextualidade buscamos os processos históricos estruturantes presentes na 

prática discursiva. 

Como vemos, a Análise do Discurso aborda principalmente o estudo da linguagem e os 

possíveis traços ideológicos presentes nesta. Temos em Gramsci (1982, p. 13) contribuição 

relevante sobre este tema, na afirmação “Se é verdade que toda linguagem contém os elementos 

de uma concepção de mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a partir da linguagem 

de cada um, é possível julgar da maior ou menor complexidade da sua concepção de mundo”. 

Assim sendo a Análise de Discurso como um todo se insere no limiar entre dois 

pontos, o estudo sociológico e a linguística, buscando a relação do elemento linguístico com o 

elemento social. E no caso específico da Análise de Discurso faircloughiana, o foco de sua 

pesquisa científica é a mudança social a partir da mudança discursiva, no ponto em que uma 

implica a outra mutuamente. (COSTA, 2012) 
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2.1 COLETA DOS DADOS 

 

 

Diante da apresentação do método como da metodologia, conclui-se que a pesquisa 

será predominantemente qualitativa. Especificamente será feita a análise de conteúdo 

assessorada pelo programa NVIVO 8. Vale ressaltar que novas tecnologias têm influenciado a 

prática nas pesquisas. Segundo Mozzato e Grzybovsk (2011), desde a década de 1980 a 

utilização da tecnologia está presente na coleta e análise de dados em pesquisas científicas, 

alterando os seus padrões. As pesquisas qualitativas podem fazer uso de programas para 

análise de dados, sem que o pesquisador espere que estes realizem o trabalho de análise 

automaticamente; na realidade, apenas auxiliam na pesquisa. Entre tais programas auxiliares 

para a análise de dados qualitativos, citam-se: NUD*IST (gerenciador de referências para 

biblioteca pessoal), ATLAS*ti (planejar projetos) e MAXqda (importa e exporta materiais de 

diferentes fontes (Flick, 2009). O programa utilizado, NVIVO 8, vem sendo cada vez mais 

utilizado no campo da administração, constituindo meio válido de análise de dados 

qualitativos.  

A fonte será uma coletânea de artigos presentes no livro “A COLONIALIDADE DO 

SABER: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Organizado por 

Edgardo Lander e editado em 2005 pelo Conselho Latino-americano de Ciências Sociais 

(CLACSO): 

 
 

O Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO) é uma 
instituição internacional não-governamental, fundada em 1967, que mantém 
relações formais de consulta com a UNESCO. Atualmente reúne um total de 
320 centros de pesquisa e mais de 600 programas de pós-graduação em 
Ciências Sociais (mestrado e doutorado), com base em 25 países da América 
Latina e Caribe, EUA e Europa. Os objetivos do Conselho são a promoção e 
o desenvolvimento da pesquisa e do ensino das Ciências Sociais, bem como 
o fortalecimento do intercâmbio e da cooperação entre instituições e 
pesquisadores dentro e fora da região. Da mesma forma, promove 
ativamente a difusão do conhecimento produzido pelos cientistas sociais 
entre os movimentos sociais, as organizações populares e as entidades da 
sociedade civil. Através destas atividades, CLACSO contribui a repensar, a 
partir de uma perspectiva crítica e pluralista, a problemática integral das 
sociedades da América Latina e Caribe. (CLACSO, 2014) 

  

Para Porto-Gonçalves (2005), “A COLONIALIDADE DO SABER: eurocentrismo e 

ciências sociais. Perspectivas Latino-americanas” é um marco nas ciências sociais. No qual o 
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leitor encontrará uma refinada análise que sabe dialogar com o legado de conhecimento 

europeu, enquanto um legado que tem seu topoi.  E onde a critica ao eurocentrismo é uma 

crítica à sua episteme, à sua lógica que opera por separações sucessivas e reducionismos 

vários.  

Nesta obra encontram-se artigos escritos por Edgardo Lander, Enrique Dussel, 

Walter D. Mignolo, Fernando Coronil, Arturo Escobar, Santiago Castro-Gómez, Alejandro 

Moreno, Francisco López Segrera e Aníbal Quijano. 

Em um segundo momento, os dados e as categorias que emergirão da análise do 

supracitado trabalho serão usados na análise de conteúdo do mesmo e posteriormente 

buscaremos a intertextualidade destes com o livro “O POVO BRASILEIRO: 

a formação e o sentido do Brasil” de 1995 escrito por Darcy Ribeiro.  

Na tentativa de responder a indagação que a si mesmo fazia “Por que o Brasil não 

deu certo?”, Darcy sentia que nos faltava uma construção sociológica dedicada, cuja luz nos 

tornasse explicáveis em seus próprios termos, fundada em nossa experiência histórica. Para 

ele, as teorizações oriundas de outros contextos eram todas eurocêntricas demais e por isso se 

mostravam impotentes para nos fazer inteligíveis. “Nosso passado, não tendo sido o alheio, 

nosso presente não era necessariamente o passado deles, nem nosso futuro um futuro 

comum” (p. 13) 

 Em busca destas respostas, Darcy mergulhou em estudos e assombros. E O processo 

civilizatório foi mais um degrau em busca delas, porém “o processo não bastava. A 

explicação que oferece para 10 mil anos de história é ampla demais. Suas respostas, 

necessariamente genéricas, apenas dão tênues delineamentos do nosso desempenho histórico.” 

(p.14) 

Saiu então à procura de explicações mais “terra a terra” em mais anos de trabalho. 

Propôs-se a reconstruir o processo de formação dos povos americanos, a fim de explicar as 

causas do seu desenvolvimento desigual. Parte então a estudar os 500 anos da história 

americana em As Américas e a civilização, livro no qual propõem uma tipologia dos povos 

americanos, na forma de uma ampla explanação explicativa. 

Intelectual não domesticado, sentia que ainda faltava uma teoria da cultura, que fosse 

capaz de dar conta da nossa realidade, “em que o saber erudito é tantas vezes espúrio e o não 

saber popular alcança, contrastantemente, altitudes críticas, mobilizando consciências para 

movimentos profundos de reordenação social” (p.15) Para trabalhar esta necessidade escreveu 
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O dilema da América Latina, trazendo novos esquemas das classes sociais, dos desempenhos 

políticos, situando-os debaixo da pressão hegemônica norte-americana em que nós existimos 

“sem nos ser, para sermos o que lhes convém a eles” (p.15)  

Posteriormente, resumiu os corpos teóricos presentes nestes três livros em Os 

brasileiros: Teoria do Brasil, e depois em os índios e a civilização. Fechando a série de 

Estudos de Antropologia da Civilização, Darcy Ribeiro concluiu O povo brasileiro em 1995, 

dois meses após deixar o hospital onde estivera internado para tratamento de um câncer. 

Preocupado em concluir a série de estudos à qual se dedicara durante tantos anos com a 

análise antropológica da formação do povo brasileiro, na linha teórica elaborada nos livros 

anteriores, Darcy Ribeiro dedicou-se em período integral a escrevê-lo, refugiado em sua casa 

na praia em Maricá, no Rio de Janeiro. 

  “Agora, uma nova pulsão, mortal, reaviva a necessidade de publicar este livro que, 

além de um texto antropológico explicativo, é, e quer ser, um gesto meu na luta por um Brasil 

decente” (p.16) 

 Em resumo, apresentamos abaixo o esquema lógico proposto nesta investigação. 

 

Quadro 4 – Esquema Lógico usado na investigação. 

Fonte: O autor. 
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2.2 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

O método escolhido apresenta algumas limitações. O tempo disponível para a 

realização da pesquisa impede que todas as relações e dinâmicas que influenciam o fenômeno 

a ser estudado sejam abordadas. Considerando tratar-se da abordagem interpretativa, esta não 

permitirá generalizações do tipo causa e efeito. 

Quanto à análise de conteúdo, apesar desta objetivar a exploração e descoberta, 

implica também um risco de perder-se o que está ausente ou é raro, mas relevante para a 

análise do objeto em estudo. Outras limitações são apontadas, uma das críticas mais fortes e 

recorrentes à análise de conteúdo é o fato desta ser concebida em meio a concepções de 

metodologia quantitativa. 

Além disso, a participação do pesquisador no processo é apontada como outro fator 

limitador, já que a inferência do pesquisador, que se mostra necessária, não é totalmente 

neutra; no entanto ele deve procurar interferir minimamente de maneira pessoal. Isso não quer 

dizer ser acrítico ou não fazer inferências, já que estes são fatores que uma análise de 

conteúdo em pesquisas qualitativas demanda. (MOZZATO E GRZYBOVSK, 2011) 

Ainda segundo os autores temos que: 

 

Nesse sentido, em virtude de a análise de conteúdo exigir inferência do 
pesquisador em suas diferentes fases, a neutralidade pode ser considerada 
uma limitação. Por outro lado, como refere Thompson (1995), não se pode 
esquecer que o objeto de análise constitui construção simbólica significativa, 
o que pode se reverter em validação para a pesquisa, fugindo das críticas das 
análises positivistas. (MOZZATO E GRZYBOVSK, 2011, p. 740) 

 

 

No que tange a análise de discurso, esta abarca necessariamente a interpretação do 

investigador sobre como o discurso é construído socialmente, por isso questões relativas à 

participação do pesquisador e a neutralidade também se fazem presentes de maneira similar 

ao que acontece na Análise de Conteúdo. Tal situação pode levar a resultados tendenciosos na 

pesquisa, à medida que as interpretações são orientadas por questões de caráter subjetivo. 

Outra questão relativa aos métodos qualitativos se refere à confiabilidade e validação 

dos resultados obtidos. Quanto a isso, Kirk e Miller (1986, p.72) apud Neves (1996, p. 4), 

afirmam que cumprir sequenciada e integralmente as fases de projeto de pesquisa, coleta de 
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dados, análise e documentação contribui para tornar mais confiáveis os resultados do estudo 

qualitativo. Não obstante, vemos em Neves (1996, p. 4) a afirmativa de que não há 

“procedimento que possa assegurar confiabilidade absoluta a um estudo qualitativo. Podemos 

dizer que tanto é inadequado ignorar a existência de problemas ligados à natureza dos 

métodos qualitativos, quanto manter uma visão simplista deles”. 
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3. O PÓS-COLONIALISMO 
 

A iniciativa de refletir as realidades locais a partir das suas próprias bases e à luz de 

sua própria história quebrando com a lógica colonial de explicar o outro a partir de si mesmo, 

assumindo uma posição crítica ativa que visa superar o etnocentrismo europeu e norte-

americano pode ser caracterizada como abordagem ou perspectiva Pós-Colonial (ROSA et al 

2010).  

O surgimento desta área de concentração apresenta uma discussão pouco 

homogênea. Para Piletti e Praxedes (2010) o pós-colonialismo tem origem na Inglaterra nos 

anos de 1960, quando da fundação do “Centro de Estudos Culturais Contemporâneos”, da 

Universidade de Birmingham. Já Rosa et al (2010) fixam o surgimento no fim dos anos 1980, 

início de 1990, do século vinte, a partir dos trabalhos de autores indianos, que escreveram 

suas experiências vividas em outros países, principalmente nos anglo-saxônicos. São estudos 

transdisciplinares, marcados profundamente pela teoria literária e em seguida absorvidos pela 

história e pela antropologia. A principal proposta disciplinar no campo das reflexões pós-

coloniais é o seu caráter transversal, que perpassa a teoria literária, a psicanálise, a filosofia, a 

antropologia, a história e a política (MARCON, 2005), e tem como um dos principais 

objetivos refletir acerca dos efeitos do colonialismo em culturas e sociedades periféricas 

(ROSA et al 2010). Estas características explicam sua presença entre os Cultural Studies 

(HALL, 2003) e as influências destes sobre as reflexões pós-coloniais. Por ser uma área de 

estudos insipiente, ainda não apresenta consensos em torno de categorias ou do que significa a 

própria definição de pós-colonial, bem como no que diz respeito a outros tantos conceitos e 

categorias utilizados (MARCON, 2005). 

Em um primeiro momento, as questões e referências ao termo “Pós-colonial” 

surgiram entre os pensadores no contexto anglo-saxônico e multiplicaram-se também entre os 

intelectuais da diáspora do colonialismo francês, neerlandês e mais recentemente do 

português e espanhol (MARCON, 2005).  

Segundo Marcon (2005) houve aumento significativo no número de estudos que 

passam a utilizar-se da designação de "estudos pós-coloniais". Existiram ainda alguns autores 

que proclamaram o surgimento de uma "área de estudos" ou de uma "teoria pós-colonial", na 

disputa por um determinado espaço acadêmico. Todavia, outros teóricos se tornam críticos 

deste tipo de auto-proclamação, mesmo estando envolvidos com o campo das problemáticas 

contemporâneas suscitadas pelas experiências locais afetadas pelo colonialismo.  
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Para Bonnici (2005) o ato gerador da introdução dos Estudos Pós-coloniais na 

academia ocidental foi a publicação do livro Orientalismo em 1978, do palestino Edward 

Said, que analisou a fabricação ocidental do Oriente. Mostra que o "Oriente" não é um nome 

geográfico entre outros, mas uma invenção cultural e política do "Ocidente" que reúne as 

várias civilizações a leste da Europa sob o mesmo signo do exotismo e da inferioridade. 

Recorrendo a fontes e textos diversos - descrições de viagens, tratados filológicos, poemas e 

peças, teses e gramáticas - Said mostra os vínculos estreitos que uniram a construção dos 

impérios e a acumulação de um fantástico e problemático acervo de saberes e certezas 

europeias. As distorções decorrentes deste estilo de pensamento orientada pelos interesses 

coloniais ajudou o Ocidente a subordinar o Oriente.  

Para Bonnici (2005), o termo pós-colonial foi consolidado pela publicação em 1989 

de The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, dos 

australianos Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin. Já Marcon (2005) afirma que o 

termo adjetivo "pós-colonial" ou o substantivo "pós-colonialismo" geralmente são usados 

pelos estudiosos do assunto adotando três diferentes ênfases não necessariamente 

contraditórias entre si. São elas: as que distinguem o pós-colonial como uma teoria; aquelas 

que o definem como uma situação global contemporânea; e aquelas que denominam a 

condição política dos Estados nacionais após a independência ou a experiência colonial. 

Almeida (2000) enumera algumas considerações sobre o termo "pós-colonial": 

 
 
 

"1) o termo deverá ser aplicado ao período posterior ao colonialismo, mas 
também posterior ao fracasso dos projetos nacionalistas e anti-colonialistas 
aplicados logo após as independências; 2) o termo deverá aplicar-se aos 
complexos de relações transnacionais entre ex-colônias e ex-centro 
colonizadores; 3) tudo o resto, como globalização, settler societies, 
neocolonialismo, colonialismo interno, devem ser tratados nos seus próprios 
termos (ALMEIDA, 2000, p. 231). 
 
 

 

Seguindo na esteira sobre as conotações do termo, Bonnici (2005) aponta para a 

existência de um debate sobre os parâmetros precisos do campo do pós-colonialismo. Neste 

sentido, o termo “Estudos pós-coloniais”, é geralmente aceito como o estudo das interações 

entre as nações europeias e as sociedades que elas colonizaram no período moderno.  

Além das discussões sobre o termo, Hall (2003) lembra que as sociedades não são 
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todas pós-coloniais da mesma maneira. Na tentativa de sintetizar alguns destes pontos, 

Marcon (2005) afirma que o "pós-colonial" como conceito se faz útil na medida em que ajuda 

a refletir, dialogar ou descrever interpretativamente as mudanças nas relações globais que 

marcaram as transições desiguais da era dos impérios para a era pós-independências. 

Dialogicamente, para Bonicci (2005), o pós-colonialismo é uma práxis social, 

política, econômica e cultural objetivando a resposta e a resistência ao colonialismo, tomado 

no sentido mais abrangente possível. Em geral o termo envolve (p.187): 

 

O debate sobre as ex-colônias e sua denominação versa sobre o 
arquivo temporal, ou seja, o tempo entre a independência do país e a 
atualidade, e sobre o arquivo ideológico, ou seja, a influência exercida 
por uma potencia européia desde o momento da invasão até a 
atualidade; Um novo modo de viver, típico da nossa época, chamado 
“dwelling-in-travel”. Bhabha (1992) alerta sobre “os estranhos efeitos 
literários e sociais da acomodação social forçada” [“the uncanny 
literary and social effects of enforced social accomodation”] e “a 
angústia do deslocamento cultural e movimentação diaspórica” [“the 
anguish of cultural displacement and diasporic movement”], o qual 
contemporaneamente se tornou um “lugar pós-colonial”; Um modo de 
pensar que focaliza o desenraizamento como uma posição de 
capacitação política e epistemológica (Brennan, 1989); A preocupação 
em caracterizar as diferentes experiências de diáspora (“mobile 
abiding”) de diferentes comunidades, como a caribenha e africana. 
(Brennan, 1989); E o ceticismo referente a demandas locais ou 
particulares (Robbins, 1999). 

 

 

Ao mesmo tempo, o “pós-colonial” pode ser considerado um conceito universal, já 

que as nações colonizadas e colonizadoras foram ambas afetadas pelo processo colonial. Em 

outra perspectiva, o termo "pós" não pode ser meramente descritivo disto ou aquilo, do antes 

ou do agora, no entanto deverá reler a colonização como parte de um processo essencialmente 

transnacional e transcultural global, produzindo uma reescrita descentrada, diaspórica ou 

global das grandes narrativas centradas em nações. Neste sentido o pós-colonial não é 

meramente uma periodização baseada em estágios. (ALMEIDA, 2000) 

Bonicci (2005) revela que ainda existem debates em torno da designação “pós-

colonial” já que: 
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Muitos discutem que a maioria das ex-colônias não está livre da influência 
ou dominação colonial e assim não pode ser genuinamente pós-colonial. Em 
outras palavras, a celebração triunfante de independência disfarça o atual 
neocolonialismo sob o pretexto de modernização e desenvolvimento numa 
era de globalização crescente e de transnacionalismo. Há ainda países que 
ainda estão sob dominância estrangeira. Além disso, a ênfase sobre o 
colonizador / colonizado obscurece a operação de opressão interna dentro 
das colônias. Ainda outros repreendem a tendência de a academia ocidental 
ser mais receptiva a literatura e a teoria pós-coloniais que sejam compatíveis 
com formulações pós-modernas de hibridismo, sincretismo e pastiche, 
enquanto ignoram o realismo crítico de escritores mais interessados nos 
detalhes da opressão social e racial. A apropriação de certos escritores da 
diáspora, como Salman Rushdie, poderia ser vista como privilegiar o 
transnacional e a sensibilidade migratória às custas de lutas mais locais na 
ex-colônia. Além disso, o desenvolvimento dos Estudos Pós-coloniais 
concomitantemente a crescentes movimentos de capitais, trabalho e cultura 
transnacional é visto por alguns com suspeita já que pode desviar a atenção 
das realidades materiais de exploração no Primeiro e no Terceiro Mundo. 
 
 
 

O prefixo "pós" não é somente um indicativo de superação de etapas, mas é um "pós" 

com a intenção de "abrir espaços", por ser posterior a algo, mas também por rejeitar os 

aspectos "de" algo (MARCON, 2005). Traz uma ideia de que esta é uma condição de posturas 

intelectuais, estéticas, políticas e econômicas marcadas pela deslegitimação da autoridade, 

poder e significados produzidos pelas culturas imperialistas ocidentais. (APPIAH, 1997) Este 

"pós" rebate narrativas anteriores, legitimadoras da dominação e do poder, como raça, gênero, 

classe, nação e etnia.  

Sinteticamente, as perspectivas pós-coloniais surgem do testemunho colonial dos 

países periféricos e dos discursos das minorias existentes em meio às divisões geopolíticas de 

Leste, Oeste, Norte e Sul (BHABHA, 2001). Para Almeida (2000, p. 228), o pós-colonialismo 

surge como uma corrente teórica e crítica que está procurando desconstruir o eurocentrismo, 

propondo um "depois de ter sido trabalhado" pelo colonialismo, atuando como uma teoria do 

"discurso pós-colonial" ou a "crítica pós-colonial".  

Para Hall (2003), o "pós-colonial" é um discurso que opera sob rasura, no limite de 

uma episteme em formação, que não se atém apenas ao posterior, mas avança para além do 

colonial. Episteme esta que opera entre uma lógica racional sucessiva e uma desconstrutora. 

Percebe-se que entre os autores existe uma discussão quanto ao pós-colonialismo ser 

ou não uma corrente teórica, ou ser tomada sob a ótica de uma abordagem ou perspectiva. Em 

harmonia com a maioria dos pensadores pós-coloniais, nos afastamos da posição que visa à 

construção de uma corrente teórica ou teoria geral, e entendemos que, por ser uma perspectiva 
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em construção que repudia a neutralidade e o “universalismo” do conhecimento produzido 

nos países “centrais”, parece-nos ser mais coerente o entendimento que defende que esta seja 

tomada como uma abordagem dentro das ciências sociais.  

Na esteira da discussão sobre o pós-colonial, observa-se processo hegemônico de 

categorização que ocorreu com o surgimento de termos como: raça, nação, colônia, terceiro 

mundo, América Latina e África, que se tornaram noções generalistas, estereotipadas, 

abrangentes e sistemáticas que perduram e são atualizadas a partir de referentes já 

constituídos do pensamento racionalista ocidental.  

Na crítica sobre a criação de categorias temos como pioneiro o martinicano Frantz 

Fanon (2008), que traçou influencias o pensamento revolucionário anti-colonial, apresentando 

sua experiência pessoal de intelectual negro em um mundo de brancos. Para Gibson (2007) 

apud Faustino (2013 p.217), a atualidade de Fanon para a abordagem pós-colonial estaria: 

 
 
 

Nas ferramentas conceituais que este oferece para compreender a renitência 
da violência colonial na sociedade contemporânea. As manifestações 
indígenas contra a privatização da água da Bolívia; o os conflitos na 
palestina e os acontecimentos em torno da chamada Primavera Árabe; as 
massivas manifestações em Atenas; Chipre e Espanha bem como a 
persistência da barreira de cor na África do Sul pós-apartheid seriam 
segundo ele elementos que colocam as preocupações de Fanon na ordem do 
dia.” 
 
 
 

De maneira dialética, o autor entende que a categoria "branco" depende, para a sua 

estabilidade em sua negação, do "Negro." Um não existe sem o outro, e ambos passam a 

existir no momento da conquista imperial. Na ótica do Branco, o Negro é visto como coisa, a 

qual tem humanidade usurpada. Ao interiorizar essa premissa, o colonizado se vê através 

desse olhar, e, com isso, busca ser reconhecido a partir de uma lógica que é externa ao seu 

próprio Ser. A quebra dessa lógica só se faz possível com a superação da ideologia colonial 

por parte do Negro, assumindo uma identidade autêntica, de negro, desalienado do contexto 

ao qual estava submetido. 

Outro ponto tangenciado por Fanon é a questão nacional, em especial o da libertação 

nacional com uso da violência. Nesse ponto, o autor aborda a questão argelina e assume que a 

libertação nacional é o único caminho possível para a construção de uma cultura autêntica e 

nacional. Para Fanon não havia outra escolha para os povos colonizados, que não fosse 
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revolucionária. 

Rosa et al (2010) faz um paralelo entre Fanon e Guerreiro Ramos. Para os autores, as 

reflexões de Fanon se aproximam das de Guerreiro Ramos na discussão sobre a alienação 

sofrida pelos povos colonizados. “Enquanto Guerreiro Ramos enxerga essa alienação como 

uma questão nacional, Fanon a vê como uma questão racial” (p.3). Para Guerreiro Ramos 

(1996), o Brasil também é participante, de maneira singular, das transformações das 

sociedades periféricas, sendo o seu ponto de partida a geração de uma consciência crítica que, 

no contexto dos efeitos sociológicos da industrialização brasileira, se traduz, entre outras 

coisas, na capacidade de pensar em termos de projetos, pois, quando “[...] um povo passa a ter 

projeto, adquire uma individualidade subjetiva, isto é, vê-se a si mesmo como centro de 

referências” (Guerreiro Ramos, 1996, p.58).  

Chatterjee (2004) tangencia este debate sobre nação e nacionalismo refletindo a 

questão em seus trabalhos. Nestes, questiona o sentido e os fins da visão ortodoxa que guia a 

historiografia do processo de independência indiano, além de apontar como conceitos 

totalizantes eram predominantes em detrimento dos movimentos políticos críticos dos grupos 

subalternos na Índia. Por não estarem alinhadas com as produções hegemônicas oriundas dos 

países centrais, as reflexões advindas do grupo de estudos subalternos indianos eram 

ignoradas como formas de atividade e de consciência, já que fugiam à moldura da esfera 

pública tal como formulada pelas ciências sociais eurocêntricas. Em Chatterjee, temos que o 

binômio “Estado-nação” é o expediente racional-legal e administrativo responsável pela 

continuidade dos conflitos entre colonialismo e subalternos dentro de um cenário geopolítico 

de independência nacional indiana, pois representa uma forma de domesticação das múltiplas 

expressões políticas desses grupos sociais e políticos. 

Outra reflexão do grupo indiano de destaque provém de Spivak (2010). Em “Pode o 

Subalterno Falar?”. Nesta obra a autora traça um paralelo entre a concepção de proletariado 

gramsciana e a condição de subalternidade, já que ocupa o lugar subalterno por ser mulher, 

pelo fato de ser de uma nação colonizada, e por conseqüência não ter sua voz ouvida. Porém 

empreende um esforço para alterar esta condição através da analise da capacidade do 

subalterno falar por si mesmo, e não depender do Outro para representá-lo. Na definição da 

autora, o sujeito subalterno é caracterizado por pertencer “às camadas mais baixas da 

sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação 

política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social 

dominante” (p.12). 
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Spivak (2010) convoca a todos os intelectuais pós-coloniais a assumirem 

responsabilidade de combater a subalternidade.  Em sua ótica, isso se dá não pelo fato de falar 

pelo subalterno, mas através da construção de caminhos para que o subalterno tenha voz ativa 

e seja ouvido. 

Nesta esteira, cabe ainda falarmos sobre o conceito de subalternidade, intimamente 

relacionado com a abordagem pós-colonial. Para Figueiredo (2010) é ascendente no campo 

acadêmico o debate crítico acerca da subalternidade, tema que tem sido pelo Grupo Latino-

Americano de Estudos Subalternos que mantém um diálogo teórico-crítico com o Grupo Sul-

Asiático, pioneiro nesta iniciativa. 

Figueiredo (2010) continua a discorrer sobre o tema, afirmando que a expressão 

“subalterno” começou a ser utilizada nos anos 1970, na Índia, como referência às pessoas 

colonizadas na região sul-asiática. O termo e possibilitou um novo ponto de vista na história 

dos locais dominados, até então, vistos apenas do ponto de vista dos colonizadores e seu 

poder hegemônico. “Emergiria, assim, o nome ‘subalternidade’ que, de nome abstrato, teria 

seu sentido deslocado para certa concretude e visibilidade” (p.84). 

A partir de então, por volta dos anos 1980, juntamente com a ascensão da abordagem 

pós-colonial, alguns pensadores, como Guha e Spivak, começaram a utilizar o termo 

“subalterno” para se referir a grupos marginalizados; grupos esses que não possuem voz ou 

representatividade, em decorrência de seu status social. 

Temos sobre a subalternidade que: 

 

 

Cabe dizer que se trata de um atributo geral relacionado à subordinação da 
sociedade, em termos de classe, casta, idade, gênero e trabalho. É válido 
lembrar, então, que uma importante prerrogativa para o desenvolvimento do 
Grupo de Estudos Subalternos Sul-Asiáticos foi reescrever a trajetória da 
Índia colonial de um distinto e separado ponto de vista, o das massas, 
promovendo uma história alternativa com relação ao discurso oficial dos 
historiadores que se inscreviam na ideologia de suas alianças políticas com a 
raj inglesa. (FIGUEIREDO, 2010 p.85) 

 

 

Em síntese, temos que o subalterno é um ser não registrado ou registrável, 

desprovido da capacidade de atuar como um agente histórico no contexto hegemônico, ou de 

“estar presente nas dicotomias estruturais e na constituição dos heróis do drama nacional, na 

escrita, na literatura, na educação, nas instituições, na administração da lei e na autoridade, 



38 

 

uma vez que tais produções estão atravessadas pelo olhar de formação do Estado”. 

(FIGUEIREDO, 2010, p. 90) 

A crítica advinda da perspectiva pós-colonial não de limita aos autores aqui 

mencionados, portanto esta revisão não pretende esgotar o assunto, que é multidisciplinar e 

multicultural. Cabe ressaltar que, segundo Hall (2003), esta crítica pós-colonial ficou famosa 

tanto por seu objeto de pesquisa, quanto por aquilo a que indiretamente se opunha: os 

discursos nacionalistas anticoloniais e racialistas, dominantes da primeira metade do século 

XX. Isso porque estes eram tidos pelos pensadores pós-coloniais como discursos baseados na 

mesma ótica “essencialista” da identidade e do sujeito do discurso colonial.  

  

3.1 PERSPECTIVA LATINO-AMERICANA 

 

 

Como vimos, a partir último quartel do século XX, observou-se a concretização no 

mundo acadêmico dos estudos pós-coloniais como rica fonte de conhecimento e releitura dos 

povos colonizados. Esta realidade também se consolidou na América Latina, considerada 

como parte do hemisfério não ocidental por alguns teóricos ligados às Epistemologias do Sul 

(SOUSA SANTOS, 2006).  

Nascida em 1492, na qualidade de Novo Mundo, transfigurando-se em América, 

Indo-América, Afro-América, Hemisfério Ocidental, Nuestra América e Labirinto Latino-

Americano; além de outras denominações e transfigurações nacionais e continentais, 

revelando-se também nas ilhas e arquipélagos do Caribe.  A América Latina parece um 

fragmento da cartografia mundial, no qual movem-se espaços e tempos, transformações e 

retrocessos, realizações e frustrações, golpes de Estado e revoluções. (IANNI, 2005) 

Para Martins (2012), encerrada na condição de colônia, desde o século XVI, no 

sistema-mundo criado pela Europa Ocidental, a América Latina só desenvolveu um 

pensamento social capaz de proporcionar um conhecimento sobre si mesma e o próprio 

sistema mundial após suas lutas pela independência e da diferenciação de sua estrutura social, 

expressa na formação do proletariado, promovida pela expansão do capitalismo. A partir da 

independência da região se afirmou um pensamento, manifesto na forma radical do hispano-

americanismo de Simón Bolívar e na versão inicial do latino-americanismo de José Martí, que 

pretende (p. 2): 
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� Explicar a originalidade e o atraso da região a partir de suas relações de subordinação 

ao imperialismo ibérico ou estadunidense e da reprodução da economia colonial, de 

suas relações sociais e mentalidades. 

� Buscar as formas políticas, sociais e econômicas para superar esse quadro na 

redefinição das relações sociais internas– com destaque para a erradicação do 

escravismo e da servidão – e internacionais dos países latino-americanos, mediante 

processos de integração desses Estados – decisivos para sua afirmação nacional.  

� Propor a formação de uma identidade nacional e regional na integração social e 

cultural entre brancos, índios e negros, capaz de impactar as relações internacionais e 

contribuir para a solidariedade entre os povos. 

 

No contexto latino americano, as lutas libertárias nacionais ao se consolidarem, com 

algumas exceções, já no século XIX teriam superado o estatuto colonial e por isto exigiriam, 

de início, discorrer os imperativos de consolidar a República e o modelo de modernização 

(URQUIDI E FUSCALDO 2012). 

Pinto (2012) afirma que o primeiro grande debate sobre os problemas 

latinoamericanos foi o realizado por Bartolomé de Las Casas e Juan Guinés de Sepúlveda. Foi 

neste debate que pela primeira vez se discutiu a natureza daqueles que viviam na região. 

Ainda segundo o autor (p.345), naquela que foi chamada controvérsia de Valladolid (1550-

1551), na Espanha, “foram produzidos argumentos antropológicos-culturais (a visão do 

europeu sobre os nativos), teológicos (sobre a evangelização do continente) e filosófico-

jurídicos (sobre a conquista, a escravidão e a guerra).” Neste diálogo temos a visão romântica 

de Las Casas sobre o indígena no continente, visto como homem bom e pacífico, que 

predominou na teoria, porém a experiência revelou que o extermínio e a escravidão 

representaram a realidade. 

A visão predominantemente eurocêntrica fincou a bandeira da visão positivista na 

região. No fim do século XIX, a influência do positivismo no pensamento social e filosófico 

latino-americano foi predominante (PINTO, 2012). Reforçando esta ideia temos que: 

 
 

Después de la escolástica, ninguna otra corriente filosófica ha llegado a tener 
en Hispanoamérica la importancia que tuvo El positivismo. (…) La filosofía 
positiva trató de ser, en nuestra América independiente, lo que la escolástica 
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había sido en la colonia: un instrumento de orden mental. (ZEA, 1976, p. 2 
apud PINTO, 2012, p.346) 

 

 
Outra influência importante no continente foi o pensamento liberal, principalmente 

no século XIX. Com o sucesso das forças liberais sobre o domínio de Maximilian, no México, 

em 1867, e a abdicação de D. Pedro II, no Brasil, em 1889, o republicanismo, o 

constitucionalismo e as instituições representativas se tornaram o cerne das discussões 

políticas na América Latina. A relação dos liberais com a Europa era ambivalente. Muitos 

compartilhavam das ideias de Juan Bautista Alberdi, que considerava a civilização latino-

americana como parte da européia e que as ideias desenvolvidas aqui eram apenas uma fase 

da Revolução Francesa. Para ele, o Novo Mundo representava a possibilidade do progresso 

humano sob instituições livres, ideal preconizado no Velho Mundo (PINTO, 2012). 

Com o enfraquecimento do positivismo na região, o pensamento político de esquerda 

começou a tomar força, a esquerda latino-americana apresentou diferentes conotações ao 

longo da história – foi nacionalista, anticolonial, revolucionária e até reacionária (PINTO, 

2012). 

A questão nacional repercutiu no discurso da esquerda e na proposta revolucionária 

influenciada após a Revolução soviética, através da perspectiva anti-imperialista de Lênin, e 

pelo viés de uma revolução por etapas e a partir de uma frente ampla que a Internacional 

Comunista impôs posteriormente (URQUIDI E FUSCALDO 2012). 

No caso da Argentina, entre 1880 e 1914 a sociedade era predominantemente agrária 

com viés de expansão, em virtude do forte incremento do comércio externo, principalmente 

com a Europa, já que a Argentina era considerada o celeiro da Inglaterra. Os trabalhadores 

imigrantes de Buenos Aires construíram um cenário propício para o surgimento de 

movimentos trabalhistas e de diversas correntes socialistas. Em 1885 foi fundando o Partido 

Socialista por Juan Justo e José Ingenieros, este elaborou uma proposta com o objetivo de 

corrigir a miséria e a injustiça social provocada pelo capitalismo, limitando seus efeitos 

nocivos, sem necessariamente lutar pela sua eliminação. Porém observou-se que o movimento 

anarquista foi predominante na influencia sobre as organizações trabalhistas até o início do 

século XX. (PINTO, 2012). 

No Chile, o precursor do movimento socialista foi Luis Emilio Recabarren. Em “El 

socialismo: Qué es y cómo se realizará?” explica com linguagem clara e acessível os fatores 

que produzem a riqueza, a mais valia e como o socialismo pode ser o caminho para a justiça 
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social. A partir disso, Recabarren torna-se figura central no desenvolvimento do socialismo no 

Chile (ZAPATA, 2001 apud PINTO 2012). Em seu discurso, vemos que Recabarren insiste 

em uma luta pacífica e na transformação da sociedade de forma legalizada e institucional, 

procurando conciliar seu papel de intelectual com a de político ligado estreitamente ao 

sindicalismo salitreiro. (PINTO, 2012). 

No México, o fato que desencadeou transformações foi a Revolução de 1910. Na 

década de 1930 teve-se um momento de ruptura, especialmente com a influência positivista 

que, de um lado, vê na valorização da ciência e da tecnologia e na rejeição da religião e da 

metafísica os caminhos para o avanço social e, de outro, identifica no elemento indígena (no 

caso da América Hispânica) e no negro (no caso do Brasil) a causa do atraso da América 

Latina. (VARGAS, 2007) O processo da Revolução Mexicana trouxe à tona a questão da terra 

e dos indígenas. Consolidada na Constituição de 1917, a filosofia da esquerda mexicana tinha 

como base a recuperação das riquezas do subsolo, educação para todos e inserção social dos 

indígenas. (PINTO, 2012). 

No Peru, uma das figuras mais marcantes foi o radical González Prada, que serviu 

como fonte inspiradora para pensadores como José Carlos Mariátegui e Victor Raúl Haya de 

La Torre. O discurso de Prada pode ser considerado como ponto de partida do questionamento 

da marginalização indígena e da falta de integração nacional, questionando a ordem colonial 

como mecanismo que consolidava a oligarquia dominante. Porém Pinto & Ranincheski 

(2009) afirmam que faltou a Prada a formação de um sistema de pensamento ordenado e um 

programa de reorganização social. Essa herança coube ao pensamento de Haya de La Torre e 

de Mariátegui, que impactaram mais profundamente a sociedade peruana.  

Durante o Século XX, a América Latina foi palco de tensões sociais e distorções 

político-econômicas, originadas da fragilidade latino-americana no cenário internacional. Em 

um cenário de expansão capitalista dos países centrais, a condição periférica é mantida na 

América Latina, que se mostra dependente do capital internacional da influência ideológico-

cultural destes países, principalmente dos EUA Com o fim da segunda guerra mundial, 

seguido pelo fim da guerra fria, a polarização ideológica estava posta. Os EUA, representante 

do bloco capitalista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representante do bloco 

socialista, enxergavam a América Latina como uma área estratégica (SILVA et al 2012)  

No Brasil, o momento embrionário da influência americana e de sua cultural advém 

deste momento de posicionamento ideológico em que o mundo enfrentava no período pós II 

guerra mundial. Neste espaço temporal, Alemanha e EUA disputavam o apoio da Brasil, A 
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primeira sob o ideal conservador e o segundo com o mote da modernização.  Com base em 

uma política de “boa vizinhança”, os estadunidenses fizeram esforços para influenciar 

ideologicamente a fim de americanizar o país. (VERGARA, 2001) Participaram nesse 

processo ativamente o Presidente Franklin Roosevelt e o empresário Nelson Rockfeller. Este 

costurou negócios que uniram os interesses políticos e econômicos dos norte-americanos com 

os dos dirigentes nacionais (TOTA, 2000; CALDAS e ALCADIPANI, 2005 apud WOOD 

JR., TONELLI E COOKE, 2011).  

Na segunda metade do século XX, a América Latina passou por um processo mais 

intenso de urbanização e de industrialização propiciado pelo avanço do capitalismo: 

 
 

A industrialização, privilégio das metrópoles, era, para os países pobres, 
incompatível com o sistema de domínio imposto pelos países ricos. A partir 
da Segunda Guerra Mundial se consolida na América Latina o recuo dos 
interesses europeus, em benefício do arrasador avanço das inversões norte 
americanas. E se assiste, desde então, a uma mudança importante no destino 
das inversões [...] aumenta a proporção das inversões em petróleo e, 
sobretudo na indústria manufatureira. (GALEANO, 1978, p. 223). 

 
 
 

No final do período, Brasil, México, Argentina e Chile entre outros da região foram 

se transformando em países mais industrializados e urbanizados, apesar da persistência de 

bolsões de pobreza e do subdesenvolvimento econômico. Consequentemente a composição da 

estrutura social foi modificada, com a classe média e o operariado crescendo proporcional e 

quantitativamente, e a elite de industriais, comerciantes, banqueiros e prestadores de serviços 

superando, em alguns países, as elites fundiárias, em termos de poder econômico e influência 

política. (SILVA et al 2012)  

Nesse vasto e complexo ambiente, composto pelos países da América Latina vemos 

semelhanças, convergências e contemporaneidades. Nele multiplicam-se e repetem-se formas 

de sociabilidade e disputas de forças sociais, estruturas de dominação e apropriação, 

compreendendo “patrimonialismos, tais como caciquismo, gamonalismo e coronelismo; 

oligarquias locais regionais e nacionais; de par-em-par com tradicionalismos e modernismos, 

reivindicações e rebeldias de setores sociais subalternos, revoltas e revoluções” (IANNI, 

2005, p. 5). Neste cenário surgem movimentos tais como cardenismo, peronismo e varguismo, 

envolvendo certos momentos histórico-sociais cruciais do México, Argentina e Brasil, além 

de outros países. “São experimentos que podem ser vistos como momentos excepcionais de 
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projetos de capitalismo nacional, ensaiados como realizações originais de combinações 

excepcionais de forças sociais dominantes e subalternas latino-americanas.” (IANNI, 2005, p. 

5). 

Martins (2012) afirma que a influência do latino-americanismo e da teoria da 

dependência foram sentidas por todos os campos das ciências. Pode ser sentida na 

antropologia de Darcy Ribeiro, que em diversos livros situa a identidade dos diferentes povos 

latino-americanos em sua condição de “proletariado externo” em relação aos centros do 

capitalismo mundial e insere a trajetória desses povos nas múltiplas etapas de 

desenvolvimento da civilização ocidental: as revoluções mercantil, industrial e pós-industrial.  

Na sociologia, vemos em Aníbal Quijano a junção de modernidade e marginalidade 

como parte de um mesmo processo de expansão histórica. Em Florestan Fernandes, sobretudo 

com a “Revolução burguesa no Brasil” (1974), temos um exemplo de utilização da 

dependência para a teorização de um capitalismo sui generis, no qual tem grande peso a 

herança colonial. Octávio Ianni, seu principal discípulo, estende e amplia essas análises. No 

México, desponta a obra de Pablo González Casanova. (MARTINS, 2012) 

Na ciência política, assistimos o surgimento das teorias de transição ao socialismo, 

sob o ímpeto da radicalização social na região latino americana em geral, com destaque ao 

Chile. Martins (2012) cita também as discussões sobre a natureza do poder dual 

protagonizadas por Sergio Ramos e Ruy Mauro Marini. Afirma que Marini revela na 

dualidade de poderes um processo revolucionário que ultrapassa e supera o Estado burguês ao 

submeter suas instituições aos interesses das organizações populares. Por outro lado Ramos, 

expressando o pensamento da Unidade Popular, preocupa-se com a representação da 

dualidade de poderes para acomodá-la no interior do Estado burguês.  

No campo da religião, temos as reflexões de Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e 

Enrique Dussel que segundo Martins (2012) lançam as bases da Teologia da Libertação, tendo 

como lastro a teoria da dependência para situar a problemática do humanismo cristão diante 

do contexto latino americano. Temos então na teologia da Libertação a proposta que se inicie 

neste mundo, a concretização das esperanças do Reino de Deus, através de uma práxis dos 

pobres e oprimidos, cuja construção exige a liquidação das estruturas do pecado social que 

geram pobreza e riqueza. 

 E outras áreas temos outros expoentes. Na educação, podemos citar Paulo Freire, 

que propõe uma práxis pedagógica libertadora com a criação do saber a partir da produção 

coletiva e recíproca de educadores e educandos. Na filosofia, Leopoldo Zea desenvolve nos 
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anos 60 sua filosofia da libertação latino-americana. Na geografia, Milton Santos afirma sua 

obra e Amílcar Herrera se aproxima da teoria da dependência para, no início dos anos 70, 

esboçar a noção de sistemas de ciência e tecnologia. (MARTINS, 2012) 

Apesar deste cenário, Ianni (2005) observa que é muito frequente a presença de 

muitos outros autores locais que refletem sobre os problemas partindo de alguma perspectiva 

social, histórica ou ideológica, em geral adotando aberta ou implicitamente algum “modelo”, 

parâmetro ou ideal, com frequência “europeu” ou “norteamericano”, reconhecendo-se que são 

diferentes os modelos imaginários ou reais europeus e norte-americanos. Para Ianni (2005) 

são poucos aqueles que se abrem mão deste ou aquele modelo, da perspectiva deste ou aquele 

setor social, “nacional” ou “estrangeiro”, assumindo uma postura equidistante, em busca de 

um caminho original, mais convincente, sobre as relações, os processos e as estruturas de 

dominação e apropriação, integração e fragmentação, que constituem o tecido e os 

movimentos da sociedade; desvendando as determinações internas e externas que constituem, 

movem e comovem as configurações e os movimentos da realidade. 

A partir da fala de Ianni (2005) percebe-se que ainda existe uma maioria, entre uns e 

outros latino-americanistas ou terceiromundistas, “nativos” e “estrangeiros”, que lançam mão 

de um olhar emprestado de elites governantes e classes dominantes nacionais ou latino-

americanas, corporações transnacionais e até mesmo organizações multilaterais cujos 

dirigentes e funcionários com frequência se colocam como agentes “civilizadores”.  

 
 

Em geral empenham-se em esclarecer o “atraso”, o “subdesenvolvimento”, a 
“periferia”, a “marginalidade”, a “pobreza”, a “miséria”, o “autoritarismo”, a 
“instabilidade política congênita”, a “modernização precária”, a insuficiente 
“revolução de expectativas”, o “latifundismo”, o “patrimonialismo”, a 
“violência”, o “narcotráfico”, a “sociedade civil invertebrada”, os “atores 
sociais débeis”, e outras “características” congênitas, próprias ou exclusivas 
dessas coletividades, povos e nações. Raramente se questionam sobre a 
presença, importância e força das determinações externas, remanescentes do 
colonialismo e do imperialismo na dinâmica do globalismo ou 
neoliberalismo; precisamente na constituição, preservação e reiteração 
dessas “características”, “limitações” ou “distorções”. Abstraem traços, 
eventos e situações das suas reais condições histórico-sociais, político-
econômicas, nas quais mesclam-se e articulam-se as determinações internas 
e externas. (IANNI, 2005 p. 7) 

 

 

Outra contribuição relevante vem do Porto-riquenho Ramón Grosfoguel. Em seus 

estudos, o autor aborda a necessidade de descolonizar os estudos de economia política e os 
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estudos pós-coloniais. Seus trabalhos abordam as categorias de Transmodernidade, 

pensamento de fronteira e colonialidade global.  A “colonização do poder”, “epistemologias 

de fronteira” e “transmodernidade”, são termos usados para descrever relações de poder 

globais no âmbito do “sistema mundo europeu/euro‑norte‑americano moderno/capitalista 

colonial/patriarcal”.  

Seus trabalhos visam “contribuir para a criação de uma perspectiva crítica capaz de 

transcender as dicotomias delineadas e para a redefinição do capitalismo enquanto sistema-

mundo.” (2008, p. 115) 

Pelo exposto, percebe-se que o cenário multifacetado que compõem a América 

Latina apresenta grandes desafios. Dentre os quais podemos ressaltar a demanda de um 

pensamento genuíno e livre, que seja capaz de extravasar com as barreiras hegemônicas 

impostas pelos países centrais. 
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4. A COLONIALIDADE DO SABER 
 

 

Na tentativa de fugir do que Ianni (2005) chama de “Metáfora do espelho”, 

fenômeno no qual os pensadores Latino americanos refletem sobre as questões locais a partir 

de uma visão permeada de eurocentrismo, temos o grupo de pensadores reunidos no livro “A 

colonialidade do Saber” que entendem que o eurocentrismo tem-nos impedido de ver que, 

aqui, na América, esse continente sem um nome próprio, ao contrário da Ásia e da África que 

se deram seus próprios nomes, é que se desenvolveram as primeiras manufaturas “modernas” 

com seus engenhos na produção do açúcar. Esses engenhos “modernos” eram movidos na 

base da chibata. Foi aqui, nesta América, se desenvolveram as primeiras cidades pensadas e 

planejadas racionalmente, planejadas para dominar. Nesta América que, pela primeira vez, 

como nos ensina Hanna Arendt, a humanidade descobriu que a miséria humana não era 

natural e podia ser revertida pela ação humana. (PORTO-GONÇALVES, 2005) 

Em “A colonialidade do saber,” temos o resgate da simultaneidade dos diferentes 

lugares na formação de nosso mundo, pela abertura de espaço para que múltiplas epistemes 

dialoguem. Em nuestra América, mais que hibridismos há que se reconhecer que há 

pensamentos que aprenderam a viver entre lógicas distintas, a se mover entre diferentes 

códigos e, por isso, mais que multiculturalismo sinaliza para interculturalidades, para gnoses 

liminares e para diálogo entre saberes (PORTO-GONÇALVES, 2005)  

Reunindo reflexões dos expoentes mais evidentes do pós-colonialismo latino-

americano, como Mignolo, Dussel, Coronil, Escobar, Quijano, entre outros, o livro lança luz  

sobre os desdobramentos entre saber e poder em uma trajetória histórica marcada por um 

encontro colonial precoce, remontando à “invenção” – como esclarece Mignolo – da América 

pelos Europeus, no século XVI. 

 

4.1 O CONTEÚDO 

 

 

Nesta seção analisaremos o conteúdo dos artigos presentes em “A Colonialidade do 

Saber”. Para Bardin (2011), a função heurística da Análise de Conteúdo pode enriquecer a 

pesquisa exploratória, aumentando a propensão à descoberta. Partindo das suposições de 

possíveis semelhanças nos conteúdos dos discursos darcinianos e latinoamericanos, iremos 



47 

 

partir da análise léxica, fundamentada na contagem de palavras mais frequentes nos textos do 

grupo latinoamericano, afim de posteriormente encontramos categorias que poderão se 

mostrar representativas do conteúdo analisado. 

 

4.1.1 Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos 

 

Abrindo a coletânea temos o artigo “Ciências sociais: saberes coloniais e 

eurocêntricos” de Edgardo Lander. Sumariamente, neste texto Lander trabalha questões sobre 

a “objetividade” e “naturalidade” do conhecimento e das ciências sociais, concebidas por 

racionalidades coloniais/imperiais que legitimam o projeto neoliberal, a separação entre o 

homem e a natureza e entre a razão e o mundo e a “presumida” universalidade de saberes 

produzidos em um lugar de enunciação privilegiado da Europa, o qual por sua vez conecta-se 

ao seu poder imperial. Desta forma, a “universalidade” produzida é necessariamente 

excludente. 

Temos a seguir o quadro com a frequência das palavras com cinco ou mais letras 

presentes neste artigo. Com auxilio do NVivo 8, buscamos as 50 palavras mais frequentes, e 

após os resultados foram descartadas  aquelas que se tratam de conjunções, pronomes e etc. O 

mesmo procedimento será aplicado aos outros artigos da coletânea estudada. 

 

Tabela 1 – Palavras mais freqüentes em Lander (2005) 

 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 mundo 57 0,52
2 sociedade 48 0,44
3 natureza 47 0,43
4 sociais 44 0,40
5 formas 35 0,32
6 universal 34 0,31
7 história 33 0,30
8 modernidade 33 0,30
9 direito 32 0,29

10 desenvolvimento 30 0,27

PALAVRA
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Pelo exposto, pode-se perceber pelas principais palavras que o autor detecta a 

preeminência de uma visão de mundo eurocêntrica por parte das ciências sociais, que tende a 

universalidade. 

 

4.1.2 Europa, modernidade e eurocentrismo 

 

Em “Europa, modernidade e eurocentrismo” de Enrique Dussel temos um texto em 

formato esquemático, no qual Dussel desconstrói o conceito de “Europa” como berço da 

modernidade em um sistema mundo, que só pode ser assim denominado após o ano de 1942. 

Trabalha também com o mito da modernidade eurocêntrica e contradição com a modernidade 

subsumida. O autor afirma que apenas quando se sega o mito civilizatório e o da inocência da 

violência moderna se reconhece a práxis sacrificial dentro e fora da Europa, já que e razão 

desta modernidade foi justificada a práxis irracional da violência no chamado processo 

civilizatório. A real superação deste paradigma seria a “subsunção de seu caráter emancipador 

11 cultura 28 0,26
12 social 28 0,26
13 trabalho 26 0,24
14 processo 25 0,23
15 produção 25 0,23
16 conhecimento 24 0,22
17 ocidental 24 0,22
18 ciências 23 0,21
19 forma 23 0,21
20 histórico 23 0,21
21 américa 22 0,20
22 espaço 22 0,20
23 economia 20 0,18
24 liberal 19 0,17
25 cultural 18 0,16
26 moderna 18 0,16
27 poder 18 0,16
28 povos 18 0,16
29 relações 17 0,16
30 perspectiva 16 0,15
31 colonial 15 0,14
32 concepção 15 0,14
33 criação 14 0,13
34 culturais 14 0,13
35 experiência 14 0,13
36 latina 14 0,13
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racional europeu transcendido como projeto mundial de libertação de sua Alteridade negada: 

‘A Trans-Modernidade’ (como novo projeto de libertação político, econômico, ecológico, 

erótico, pedagógico, religioso, etcetera).” (DUSSEL, 2005 p. 7) 

 

Tabela 2 – Palavras mais frequentes em Dussel (2005) 

 

 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 modernidade 64 1,49
2 europa 45 1,05
3 século 29 0,68
4 mundial 25 0,58
5 moderna 22 0,51
6 história 21 0,49
7 mundo 18 0,42
8 razão 14 0,33
9 centro 13 0,30

10 latina 13 0,30
11 ocidental 13 0,30
12 cultura 12 0,28
13 desde 12 0,28
14 lugar 12 0,28
15 moderno 12 0,28
16 américa 11 0,26
17 projeto 11 0,26
18 grécia 10 0,23
19 processo 10 0,23
20 culturas 9 0,21
21 realização 9 0,21
22 alteridade 8 0,19
23 espanha 8 0,19
24 européia 8 0,19
25 império 8 0,19
26 norte 8 0,19
27 oriental 8 0,19
28 periferia 8 0,19
29 vítimas 8 0,19
30 desenvolvimento 7 0,16
31 esquema 7 0,16
32 latino 7 0,16
33 outro 7 0,16
34 práxis 7 0,16
35 primeiro 7 0,16
36 relação 7 0,16
37 áfrica 6 0,14
38 conquista 6 0,14
39 eurocentrismo 6 0,14
40 europeu 6 0,14
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Percebe-se pela frequência das palavras que o paradigma modernidade européia 

ocupa boa parte do conteúdo do artigo, e por conseqüência faz-se presente no centro do 

discurso de Dussel. 

 

4.1.3  A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual 
da modernidade 

 

Neste artigo, Walter Mignolo trabalha com o imaginário e com as estruturas de poder 

do mundo moderno/colonial que foram transformadas pela idéia de “hemisfério ocidental”, 

conceito que é construído desde a emergência do circuito comercial do atlântico, seguido pela 

dupla consciência crioulla, uma negra (herdeira da escravidão) e uma branca (anglo-saxã ou 

ibérica). Para Mignolo, a dupla consciência é a consequência e o legado do mundo 

moderno/colonial. 

 

Tabela 3 – Palavras mais frequentes em Mignolo (2005) 

 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 colonial 86 0,91
2 ocidental 66 0,70
3 imaginário 60 0,63
4 mundo 60 0,63
5 hemisfério 52 0,55
6 diferença 50 0,53
7 américa 49 0,52
8 consciência 48 0,51
9 moderno 48 0,51

10 europa 41 0,43
11 século 37 0,39
12 atlântico 30 0,32
13 norte 30 0,32
14 estados 28 0,30
15 colonialidade 27 0,29
16 modernidade 24 0,25
17  Estados Unidos 23 0,24
18 poder 21 0,22
19 américas 20 0,21
20 criolla 20 0,21
21 emergência 20 0,21
22 latina 19 0,20
23 america 18 0,19
24 bolívar 18 0,19
25 colonialismo 18 0,19
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Pela contagem, observa-se que palavras ligadas ao Ocidente e hemisfério são 

preeminentes. O Ocidente é, como afirma Mignolo, é a nova designação do “primeiro mundo” 

depois da reorganização geográfica pós-guerra fria. 

 

4.1.4 Natureza do pós-colonialismo: do eurocentrismo ao globocentrismo 

 

Fernando Coronil apresenta uma face reveledora do capitalismo e da globalização 

neste artigo. Para o autor, a Globalização neoliberal traz consigo uma série de novas formas 

de dominação, através da construção de semelhanças sobre uma base de assimetrias, 

integrando poderosos a periferias subordinadas, tudo isso travestido pela reconfortante 

imagem de aldeia global. Aborda ainda a importância da natureza na formação do 

capitalismo, em especial aos recursos naturais provindos das Américas. 

 

Tabela 4 – Palavras mais frequentes em Coronil (2005) 

  

 

26 conceito 18 0,19
27 circuito 17 0,18
28 dupla 17 0,18
29 sistema 17 0,18
30 comercial 16 0,17
31 geocultura 16 0,17
32 inglaterra 16 0,17
33 civilização 15 0,16
34 ocidente 15 0,16
35 áfrica 14 0,15
36 americana 14 0,15
37 nacional 14 0,15

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 globalização 60 0,58
2 trabalho 48 0,46
3 mundo 45 0,43
4 capital 42 0,41
5 mercado 40 0,39
6 natureza 38 0,37
7 riqueza 35 0,34
8 capitalismo 33 0,32
9 relação 28 0,27

10 mundial 26 0,25
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4.1.5 O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-
desenvolvimento? 

 

Neste trabalho, Arturo Escobar enfoca questões epistemológicas locais e globais, e 

suas visões. Na tentativa de superar um paradoxo entre estas duas ideias, reforçando que a 

visão local pode ser o caminho para uma superação da dominação global, baseada num 

sistema capitalista, o autor apresenta alguns caminhos possíveis, protagonizados pelos 

movimentos sociais, da ecologia política e na articulação da defesa do lugar. 

 

Tabela 5 – Palavras mais frequentes em Escobar (2005) 

 

11 nações 25 0,24
12 global 23 0,22
13 processo 22 0,21
14 terra 22 0,21
15 europa 21 0,20
16 neoliberal 19 0,18
17 desenvolvimento 17 0,16
18 ocidente 17 0,16
19 social 16 0,15
20 crescente 15 0,14
21 cultural 15 0,14
22 guerra 15 0,14
23 colonialismo 14 0,14
24 poder 14 0,14
25 recursos 14 0,14
26 renda 14 0,14
27 coronil 13 0,13
28 história 13 0,13
29 perspectiva 13 0,13
30 produção 13 0,13
31 comércio 12 0,12
32 crítica 12 0,12
33 naturais 12 0,12
34 papel 12 0,12

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 lugar 165 1,26
2 natureza 87 0,67
3 conhecimento 78 0,60
4 local 68 0,52
5 locais 47 0,36
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4.1.6 Ciências sociais, violência epistêmica e o problema a da “invenção do outro” 

 

Santiago Castro-Gómez disserta sobre a origem das ciências sociais, afirmando que 

esta não é um aditivo no contexto da organização política, mas sim constitutivos dos mesmos. 

O papel das ciências sociais está relacionado com a capacidade do Estado moderno de 

controlar a vida das pessoas. Neste contexto, a aquisição da cidadania perpassa pelo momento 

de “invenção do outro”. Criar a identidade do cidadão moderno na América Latina implica em 

criar a contraparte, o bárbaro. Encerra o trabalho refletindo sobre a necessidade de uma 

“descolonização” das ciências sócias e da filosofia, a fim de alcançarmos um programa que 

seja capaz de refletir para além de categorias binárias. 

 

 

6 espaço 44 0,34
7 desenvolvimento 43 0,33
8 práticas 43 0,33
9 cultura 42 0,32

10 mundo 41 0,31
11 modelos 39 0,30
12 globalização 38 0,29
13 sociais 38 0,29
14 política 37 0,28
15 culturais 36 0,28
16 lugares 36 0,28
17 cultural 35 0,27
18 social 35 0,27
19 global 34 0,26
20 capitalismo 29 0,22
21 trabalho 28 0,21
22 defesa 27 0,21
23 economia 26 0,20
24 movimentos 26 0,20
25 comunidades 22 0,17
26 relação 21 0,16
27 identidade 20 0,15
28 poder 20 0,15
29 alternativas 19 0,15
30 processo 19 0,15
31 ecológica 18 0,14
32 especial 18 0,14
33 capital 17 0,13
34 crítica 17 0,13
35 ecológicas 17 0,13



54 

 

 

Tabela 6 – Palavras mais frequentes em Castro-Gómez (2005) 

 

 

4.1.7 Superar a exclusão, conquistar a equidade: reformas, políticas e capacidades no 
âmbito social 

 

Marginalidade, exclusão e mundo-da-vida, são algumas das categorias com as quais 

Alejandro Moreno trabalha neste texto. O autor afirma que atualmente, passamos para uma 

realidade de marginalização para a exclusão, já que o sistema de mercado atingiu um novo 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 sociais 43 0,67
2 ciências 36 0,56
3 modernidade 36 0,56
4 poder 35 0,54
5 projeto 28 0,44
6 sistema 24 0,37
7 estado 22 0,34
8 mundo 21 0,33
9 gonzález 18 0,28

10 culturais 16 0,25
11 moderno 16 0,25
12 colonial 15 0,23
13 estudos 15 0,23
14 diferenças 14 0,22
15 social 14 0,22
16 américa 13 0,20
17 controle 13 0,20
18 outro 13 0,20
19 produção 13 0,20
20 crítica 12 0,19
21 cultura 12 0,19
22 imaginário 11 0,17
23 latina 11 0,17
24 todos 11 0,17
25 disciplinar 10 0,16
26 globalização 10 0,16
27 homem 10 0,16
28 invenção 10 0,16
29 problema 10 0,16
30 sociedade 10 0,16
31 âmbito 9 0,14
32 dentro 9 0,14
33 latino 9 0,14
34 sujeito 9 0,14
35 civilização 8 0,12
36 mecanismos 8 0,12
37 regras 8 0,12
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estágio mais radicalmente separador. Porém, algumas políticas que em tese seriam úteis para a 

promoção da equidade acabam por aumentar o grau de responsabilidade dos excluídos, e 

isentando os agentes de exclusão. Isto tudo em um contexto no qual o mercado submete os 

excluídos à sua obediência, se colocando acima dele. 

 

Tabela 7 – Palavras mais frequentes em Moreno (2005) 

 

 

 

4.1.8 Abrir, “impensar” e redimensionar as ciências sociais na América Latina e 
Caribe: É possível uma ciência social não eurocêntrica em nossa região? 

 

Nesta reflexão, o historiador e membro da UNESCO Francisco López Segrera 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 mercado 40 0,67
2 sistema 37 0,62
3 exclusão 27 0,45
4 outro 21 0,35
5 economia 17 0,29
6 mundo 17 0,29
7 história 16 0,27
8 popular 16 0,27
9 indivíduo 15 0,25

10 tempo 15 0,25
11 estrutura 12 0,20
12 ordem 12 0,20
13 própria 12 0,20
14 humana 11 0,19
15 condições 10 0,17
16 social 10 0,17
17 sociedade 10 0,17
18 viver 10 0,17
19 autônomo 9 0,15
20 dinheiro 9 0,15
21 excluídos 9 0,15
22 externo 9 0,15
23 homem 9 0,15
24 intenção 9 0,15
25 próprio 9 0,15
26 realidade 9 0,15
27 relação 9 0,15
28 relações 9 0,15
29 sentido 9 0,15
30 ações 8 0,13
31 capacitação 8 0,13
32 econômico 8 0,13
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apresenta os axiomas que constituem o legado essencial das ciências sociais. Colocando as 

construções de Durkheim, Marx e Weber como herança da cultura sociológica ocidental e os 

desafios que estes enfrentam na contemporaneidade. Valorizando uma visão transdiciplinar de 

análise como possível solução ao que chama de “crise de paradigmas”, apresenta também a 

contribuições chave das ciências sociais latino-americanas, a saber: (1) o axioma do 

capitalismo colonial de Sergio Bagú, (2) O axioma “centro-periferia” de Raúl Prebisch, (3) O 

axioma “subimperialismo” de Ruy Mauro Marini, (4) O axioma “dependência” de Theotônio 

Dos Santos. Cita ainda as contribuições de diversos outros autores no contexto latino, dos 

quais podemos ressaltar os brasileiros Darcy Ribeiro, Josué de Castro, Paulo Freire, Octávio 

Ianni, Celso Furtado, Leonardo Boff e Fernando Henrique Cardoso. Encerra suas reflexões 

afirmando que o atual momento de crise de paradigmas enfrentado pela ciência social é 

propicio para que seja elaborada uma nova agenda na região latina, construído por uma 

cultura de paz, e não pela lógica dos mercados. 

 

Tabela 8 – Palavras mais frequentes em Segrera (2005) 

 

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 sociais 125 1,55
2 ciências 122 1,51
3 unesco 48 0,60
4 região 34 0,42
5 desenvolvimento 33 0,41
6 américa 32 0,40
7 social 28 0,35
8 latina 27 0,33
9 latino 24 0,30

10 caribe 18 0,22
11 futuro 17 0,21
12 mundial 16 0,20
13 países 16 0,20
14 paradigmas 16 0,20
15 estado 15 0,19
16 mundo 15 0,19
17 regional 15 0,19
18 sistema 15 0,19
19 cultura 14 0,17
20 pesquisa 14 0,17
21 sociologia 14 0,17
22 clacso 13 0,16
23 conhecimento 13 0,16
24 estudos 13 0,16
25 nível 13 0,16
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4.1.9 Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. 

 

Aníbal Quijano apresenta neste trabalho como a ideia de raça, a nova estrutura de 

trabalho capitalista, a globalização, entre outras transformações sofridas na região latino 

americana constroem a base da concentração de poder da ciência europeia. Esta apresentada 

como produtora original da modernidade. Relata como o eurocentrismo atuou de diferentes 

maneiras nos Estados Unidos, nos países do Cone Sul (Argentina, Chile e Uruguai) e nos 

países de maioria indígena, entre eles o Brasil, criando dualismos e descontinuidades. O autor 

afirma que “na realidade, cada categoria usada para caracterizar o processo político latino-

americano tem sido sempre um modo parcial e distorcido de olhar esta realidade. Essa é uma 

consequência inevitável da perspectiva eurocêntrica” (p.21) 

 

Tabela 9 – Palavras mais frequentes em Quijano (2005) 

 

 

 

26 nueva 13 0,16
27 agenda 12 0,15
28 axiomas 12 0,15
29 especial 12 0,15
30 ciencias 11 0,14
31 democracia 11 0,14
32 desafios 11 0,14
33 economia 11 0,14
34 legado 11 0,14

FREQUÊNCIA PORCENTAGEM (%)
1 lugar 165 1,26
2 natureza 87 0,67
3 conhecimento 78 0,60
4 local 68 0,52
5 locais 47 0,36
6 espaço 44 0,34
7 desenvolvimento 43 0,33
8 práticas 43 0,33
9 cultura 42 0,32

10 mundo 41 0,31
11 modelos 39 0,30
12 globalização 38 0,29
13 sociais 38 0,29
14 política 37 0,28
15 culturais 36 0,28
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4.2 AS CATEGORIAS 

 

A fim de criar categorias que possam embasar a análise temática dos textos 

propostos, apresentamos a consolidação com as palavras mais frequentes encontradas em toda 

coletânea “A COLONIALIDADE DO SABER: eurocentrismo e ciências sociais. 

Perspectivas Latino-americanas” 

 

Tabela 10 - Total de palavras mais frequentes  

 

16 lugares 36 0,28
17 cultural 35 0,27
18 social 35 0,27
19 global 34 0,26
20 capitalismo 29 0,22
21 trabalho 28 0,21
22 defesa 27 0,21
23 economia 26 0,20
24 movimentos 26 0,20
25 comunidades 22 0,17
26 relação 21 0,16
27 identidade 20 0,15
28 poder 20 0,15
29 alternativas 19 0,15
30 processo 19 0,15
31 ecológica 18 0,14
32 especial 18 0,14
33 capital 17 0,13
34 crítica 17 0,13
35 ecológicas 17 0,13

PALAVRA FREQUENCIA PORCENTAGEM (%)
mundo 329 0,38

sociais 306 0,35

américa 255 0,29

lugar 245 0,28

poder 237 0,27

modernidade 223 0,26

natureza 203 0,23

trabalho 199 0,23

europa 194 0,22

social 193 0,22

ciências 190 0,22

colonial 184 0,21

mundial 171 0,20

processo 160 0,18
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Após o processo de leitura flutuante apontado por Bardin (2011) e com auxílio da 

análise léxica, fundamentada na contagem de palavras mais freqüentes nos textos, iremos 

montar as categorias que fundamentarão a análise do conteúdo dos textos. Estas categorias 

seguiram as orientações gerais indicadas por Bardin (2011) e Vergara (2005). Os autores 

afirmam que boas categorias devem ser homogêneas, exaustivas, exclusivas, objetivas e 

pertinentes aos objetivos do estudo. Cabe ressaltar que, na análise de conteúdo, as categorias 

são rubricas ou classes que reúnem um grupo de elementos (unidades de registro) em razão de 

características comuns.  

 
 
 

trata-se de uma unidade de segmentação ou de recorte, a partir da qual se faz 
a segmentação do conjunto do texto para análise. Essa unidade pode ser 
definida por uma palavra, uma frase, um parágrafo do texto; ou ainda o 
segmento de texto que contém uma assertiva completa sobre o objeto em 
estudo, seja ele frase, parágrafo ou parte de frase ou parágrafo; o minuto de 
gravação, o centímetro da notícia de jornal, ou outras.  (OLIVEIRA, 2008, p. 
571) 
 
 
 

Nesta investigação, tomaremos como Unidade de Registro o segmento de texto que 

contém uma assertiva completa sobre o objeto em estudo, seja ela frase, parágrafo ou parte de frase. 

Por se tratar de artigos que focam um mesmo tema geral, temos uma quantidade menor de 

categorias a serem exploradas.  

Para a construção de categorias a seguir, foi feita uma “operação de classificação dos 

elementos participantes de um conjunto, iniciando pela diferenciação e, seguidamente por 

reagrupamento, segundo um conjunto de critérios” (OLIVEIRA, 2008, p. 571) Bardin (2011) 

afirma que para escolher categorias existem vários critérios, como o semântico (temas), 

sintático (verbos, adjetivos, pronomes), léxico (juntar pelo sentido das palavras, agrupar os 

sinônimos, os antônimos), expressivo (agrupar as perturbações da linguagem, da escrita). 

Os critérios utilizados se basearam nos conceitos chaves que podem estar contidos na 

Perspectiva Pós-colonial. Os conceitos de Globalização e Modernidade abrangem, entre 

história 157 0,18

conhecimento 154 0,18

desenvolvimento 150 0,17

sociedade 148 0,17

estado 145 0,17

capital 141 0,16
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outras subcategorias, a ideia de integração global, das ciências sociais, presunção de 

modernidade, a interligação entre os países do Globo, o enfraquecimento das culturas locais, 

universalidade e etc. Almeida (2000) diferencia o termo “pós-colonial” do termo 

“Globalização”, porém as consequências do último têm impacto direto na discussão sobre o 

Pós-colonialismo.  

 
 

Muitos discutem que a maioria das ex-colônias não está livre da influência 
ou dominação colonial e assim não pode ser genuinamente pós-colonial. Em 
outras palavras, a celebração triunfante de independência disfarça o atual 
neocolonialismo sob o pretexto de modernização e desenvolvimento numa 
era de globalização crescente e de transnacionalismo. (BONICCI, 2005, p. 
189) 

 
 

A categoria Capitalismo/Mercado surge a partir do impacto que a expansão do 

sistema econômico tem e teve sobre o processo de colonização, a exploração dos países em 

desenvolvimento e as alterações no mercado de trabalho. Sobre isso temos a afirmação de 

Quijano (2005, p. 2) 

 

 

Por outro lado, no processo de constituição histórica da América, todas as 
formas de controle e de exploração do trabalho e de controle da produção-
apropriação-distribuição de produtos foram articuladas em torno da relação 
capital-salário (de agora em diante capital) e do mercado mundial. 
Incluíram-se a escravidão, a servidão, a pequena produção mercantil, a 
reciprocidade e o salário. Em tal contexto, cada umas dessas formas de 
controle do trabalho não era uma mera extensão de seus antecedentes 
históricos. Todas eram histórica e sociologicamente novas. Em primeiro 
lugar, porque foram deliberadamente estabelecidas e organizadas para 
produzir mercadorias para o mercado mundial. Em segundo lugar, porque 
não existiam apenas de maneira simultânea no mesmo espaço/tempo, mas 
todas e cada uma articuladas com o capital e com seu mercado, e por esse 
meio entre si. Configuraram assim um novo padrão global de controle do 
trabalho, por sua vez um novo elemento fundamental de um novo padrão de 
poder, do qual eram conjunta e individualmente dependentes histórico-
estruturalmente. Isto é, não apenas por seu lugar e função como partes 
subordinadas de uma totalidade, mas também porque sem perder suas 
respectivas características e sem prejuízo das descontinuidades de suas 
relações com a ordem conjunta e consigo mesmas, seu movimento histórico 
dependia desse momento em diante de seu pertencimento ao padrão global 
de poder. Em terceiro lugar, e como conseqüência, para preencher as novas 
funções cada uma delas desenvolveu novos traços e novas configurações 
histórico-estruturais. 
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Já a categoria Hegemonia/Imperialismo abrange o conteúdo relacionado ao pós-

colonialismo. Na perspectiva de um dos maiores inspiradores das discussões sobre "pós-

colonialismo", Edward Said (1996), o conceito de "imperialismo" baseia-se na atuação da 

força política que faz com que alguns países possuam uma maior hegemonia econômica e 

cultural em detrimento de outros. É através do Imperialismo que a ação dos países ocidentais 

e seus valores são legitimados num plano universal, construindo uma visão hegemônica sobre 

o Oriente enquanto unidade geográfica e colonial. 

Em Said (1996, p. 35) temos que a afirmação que "a tarefa mais importante de todas 

seria o estudo das alternativas contemporâneas para o orientalismo, que investigue como se 

podem estudar outras culturas e outros povos desde uma perspectiva libertária, ou não-

repressiva e não manipuladora”.  

A tabela a seguir sintetiza as categorias de análise desta investigação. 

 

Tabela 11 – Categorias de análise 

 

 

4.3 ANÁLISE CATEGORIAL  

 

A seguir temos os resultados obtidos a partir da análise categorial dos textos 

apresentados. 

 

Tabela 12 – Análise temática em Lander (2005) 

 

 

Conceitos-chave Sub-categorias

Globalização/Modernidade
união de estados federados; mundo; relação entre países, nações; integração 

global; mundial;  interligação; ciências sociais; modernidade

Capitalismo/Mercado
 capital; exploração; desenvolvimento sistema sócio-

econômico; econômia; mercado financeiro; mercado de trabalho

Hegemonia/Imperialismo
poder; ; autoridade; preeminência;  dominação; comparação; maioria força; 
aceitação; superioridade; supremacia; predomínio; expansão; colonialismo 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 14 5,94%

Capitalismo/Mercado 27 8,48%
Hegemonia/Imperialismo 20 6,95%

Total 61 21,37%
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Como se vê, em “Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos” a maior parte 

do texto faz referências as subcategorias relacionadas ao tema “Capitalismo/Mercado”. A 

partir disso, podemos inferir que as ciências sociais estão permeadas por um ideário baseado 

na sociedade liberal. Segundo Lander (2005, p. 8 e 13) 

 

 

O desaparecimento ou derrota das principais oposições políticas que 
historicamente se confrontavam com a sociedade liberal (o socialismo real e 
as organizações e lutas populares anticapitalistas em todas as partes do 
mundo), bem como a riqueza e o poderio militar sem rivais das sociedades 
industriais do Norte, contribuem para a imagem da sociedade liberal de 
mercado como a única opção possível, como o fim da História.(...) As 
ciências sociais têm como piso a derrota dessa resistência; têm como 
substrato as novas condições que se criam quando o modelo liberal de 
organização da propriedade, do trabalho e do tempo deixam de aparecer 
como uma modalidade civilizatória em disputa com outra(s) que 
conserva(m) seu vigor, e adquire hegemonia como a única forma de vida 
possível. 
 
 
 

O capitalismo que está no centro do conteúdo em Lander (2005) é, para Grosfóguel, 

“essencialmente um sistema económico que determina o comportamento dos principais 

actores sociais através da lógica económica da obtenção de lucro, manifestando-se na 

extracção de excedentes e na incessante acumulação de capital à escala mundial.” (2008, p. 

121) Além disso, o conceito de capitalismo subjacente a esta perspectiva privilegia as relações 

económicas sobre as relações sociais. (GROSFÓGUEL, 2008) 

A lógica da extração e exploração em escala mundial está relacionada ao 

colonialismo trabalhado por Lander (2005), que permeia o conhecimento produzido regiões 

colonizadas. Já que “nos debates políticos e em diversos campos das ciências sociais, têm sido 

notórias as dificuldades para formular alternativas teóricas e políticas à primazia total do 

mercado, cuja defesa mais coerente foi formulada pelo neoliberalismo” (LANDER, 2005, p. 

8) 

Já em “Europa, modernidade e eurocentrismo” de Henrique Dussel, obteve-se os 

seguintes resultados: 
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Tabela 13 – Análise temática em Dussel (2005) 

 

 

Por se tratar de um documento esquemático, que aborda principalmente a sequência 

histórica do mundo Grego até a Europa “Moderna” de 1942, temos poucas referências as 

categorias “Capitalismo/Mercado” e “Hegemonia/Imperialismo”. A ausência da primeira 

justifica-se com argumento semelhante ao da segunda. Conforme afirma Dussel (2005, p. 4): 

 
 

A segunda etapa da “Modernidade”, a da Revolução Industrial do século 
XVIII e da Ilustração, aprofundam e ampliam o horizonte cujo início está no 
século XV. A Inglaterra substitui a Espanha como potência hegemônica até 
1945, e tem o comando da Europa Moderna e da História Mundial (em 
especial desde o surgimento do Imperialismo, por volta de 1870). Esta 
Europa Moderna, desde 1492, “centro” da História Mundial, constitui, pela 
primeira vez na história, a todas as outras culturas como sua “periferia”. 

 

 

O surgimento do Imperialismo em 1870 e o embrionário Capitalismo/Mercantilismo 

dos séculos XVI e XVII são fenômenos que fazem parte do momento de transição à Europa 

Moderna. Porém, em seu texto Dussel (2005) opta por dar maior enfoque a questão da 

Modernidade. Esta que está presente como subcategoria em “Globalização”, por isso temos 

uma maior cobertura deste tema presente em Dussel (2005). Cabe aqui afirmar que para 

Thomas Friedman (2006) a globalização se desenvolveu em três estágios distintos na história. 

O autor divide tais estágios em “versões” 1.0, 2.0 e 3.0. A “versão” 1.0 se refere à época das 

grandes navegações iniciadas por Cristóvão Colombo em 1942. As nações da Europa 

ocidental perceberam que poderiam expandir seus territórios e fazer negócios através do 

descobrimento de novos mercados. Percebe-se aí um embrião do eurocentrismo. Na 

globalização 2.0, o estopim foi a revolução industrial no séc. XVIII que fomentou a busca por 

mão de obra barata e de novos mercados consumidores. Já a “versão” 3.0 se refere aos 

indivíduos se tornando globais através das tecnologias da informação. Para Friedman, as 

raízes dessa globalização estão nos avanços tecnológicos que possibilitaram as trocas 

comerciais e culturais. 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 10 14,31%

Capitalismo/Mercado 2 0,44%
Hegemonia/Imperialismo 4 2,53%

Total 16 17,28%
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Em “A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual 

da modernidade” obteve-se os seguintes resultados: 

 

Tabela 14 – Análise temática em Mignolo (2005) 

 

 

Pelos dados apresentados, percebe-se que Mignolo (2005) se concentra em analisar a 

colonialidade e a modernidade pela perspectiva da globalização, juntamente com a ascensão 

do imperialismo europeu. Afirma o autor que o circuito comercial do Atlântico foi um dos 

fatores de grande peso na história da modernidade/colonialidade. 

 
 

 
Antes, porém, recordemos que a emergência do circuito comercial do 
Atlântico teve a particularidade (e este aspecto é importante para a idéia de 
“hemisfério ocidental”) de conectar os circuitos comerciais já existentes na 
Ásia, na África e na Europa (rede comercial na qual a Europa era o lugar 
mais marginal do centro de atração, que era a China, e que ia desde a Europa 
até as “Índias Orientais”) (Abu-Lughod, 1989; Wolff, 1982), com Anáhuac e 
Tauantinsuiu, os dois grandes circuitos até então sem conexão com os 
anteriores; separados tanto pelo Pacífico como pelo Atlântico (Mignolo, 
2000). (MIGNOLO 2005, p. 35) 
 
 
 

Nesta afirmação, percebemos o conteúdo de globalização presente nos fenômenos 

citados, já que o circuito comercial do Atlântico uniu e expandiu os limites das rotas 

mundiais. Este panorama ajuda na construção dos paradigmas da situação global 

contemporânea. Para Almeida (2000), é necessária uma releitura da colonização como parte 

de um processo transnacional e transcultural global, a fim de se reescrever as anteriores 

narrativas, próprias do período colonial. 

 Com relação ao conceito de modernidade ocidental trabalhado por Mignolo, temos o 

possível diálogo com Sousa Santos (2004) que trabalha com vistas “a ampliar o conceito de 

pós-moderno e pós-modernidade que passou então a designar, não só um novo paradigma 

epistemológico, mas um novo paradigma social e político” (p.4). Para Mignolo e Sousa 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 39 15,30%

Capitalismo/Mercado 8 2,97%
Hegemonia/Imperialismo 19 9,36%

Total 66 27,63%
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Santos se faz necessário pensar a transformação social para além do capitalismo e para além 

das alternativas teóricas e práticas ao capitalismo produzidas pela modernidade ocidental. 

Em seguida temos os resultados obtidos em “Natureza do pós-colonialismo: do 

eurocentrismo ao globocentrismo” de Fernando Coronil (2005): 

 

Tabela 15 – Análise temática em Coronil (2005) 

 

 

Percebe-se nos resultados a grande referência dos temas Globalização e Capitalismo 

em Coronil, já que trabalha a transição do eurocentrismo ao “globocentrismo”.  O autor 

afirma, “quero oferecer o argumento de que a globalização neoliberal implica uma redefinição 

da relação entre o Ocidente e seus outros, o que leva a uma mudança do eurocentrismo ao que 

aqui chamo de ‘globocentrismo’” (p. 51).  Já a baixa abordagem sobre o Imperialismo se 

deve, na voz do próprio autor, ao fato de existir “uma notável ausência do imperialismo nos 

estudos pós-coloniais, assunto central para os pensadores latino-americanos, que desde a 

independência no século XIX prestaram atenção especial às formas persistentes de submissão 

imperial pós-colonial” (p.50).    

 No que tange à Globalização, podemos tomar os estudos de Sousa Santos (2001) como 

referência. Para o autor “nos debates acerca da globalização há uma forte tendência para 

reduzi-la às suas dimensões económicas. Sem duvidar da importância de tal dimensão, penso 

que é necessário dar igual atenção às dimensões social, política e cultural”.  

 Estendendo a discussão que vemos em Coronil (2005) sobre o processo de 

transformação do eurocentrismo ao “globocentrismo”, Sousa Santos defende o uso do termo 

“localismo globalizado” e “globalismo localizado”. O “localismo globalizado” consiste: 

 

 
no processo pelo qual determinado fenómeno local é globalizado com 
sucesso, seja a actividade mundial das multinacionais, a transformação da 
língua inglesa em lingua franca, a globalização do fast food americano ou da 
sua música popular, ou a adopção mundial das mesmas leis de propriedade 
intelectual, de patentes ou de telecomunicações promovida agressivamente 
pelos EUA. Neste modo de produção de globalização o que se globaliza é o 
vencedor de uma luta pela apropriação ou valorização de recursos ou pelo 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 43 15,31%

Capitalismo/Mercado 42 17,07%
Hegemonia/Imperialismo 11 4,18%

Total 96 36,56%
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reconhecimento da diferença. A vitória traduz-se na faculdade de ditar os 
termos da integração, da competição e da inclusão. No caso do 
reconhecimento da diferença, o localismo globalizado implica a conversão 
da diferença vitoriosa em condição universal e a consequente exclusão ou 
inclusão subalterna de diferenças alternativas. (SOUSA SANTOS, 2001) 
 
 
 

Já o “globalismo localizado” consiste em: 

 
 

no impacto específico nas condições locais produzido pelas práticas e 
imperativos transnacionais que decorrem dos localismos globalizados. Para 
responder a esses imperativos transnacionais, as condições locais são 
desintegradas, desestruturadas e, eventualmente, reestruturadas sob a forma 
de inclusão subalterna. Tais globalismos localizados incluem: a eliminação 
do comércio de proximidade; criação de enclaves de comércio livre ou zonas 
francas; desflorestação e destruição maciça dos recursos naturais para 
pagamento da dívida externa; uso turístico de tesouros históricos, lugares ou 
cerimónias religiosos, artesanato e vida selvagem; dumping ecológico 
("compra" pelos países do Terceiro Mundo de lixos tóxicos produzidos nos 
países capitalistas centrais para gerar divisas externas); conversão da 
agricultura de subsistência em agricultura para exportação como parte do 
"ajustamento estrutural"; etnicização do local de trabalho (desvalorização do 
salário pelo facto de os trabalhadores serem de um grupo étnico considerado 
"inferior" ou "menos exigente") (SOUSA SANTOS, 2001) 
 
 
 

Tal discussão revela o quanto o fenômeno chamado de globalização tem impacto 

sobre a produção de conhecimento nas regiões periféricas do planeta, e neste caso, a região 

latino-americana. 

 

Tabela 16 – Análise temática em Escobar (2005) 

 

  

Em “O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-

desenvolvimento?” temos resultados menos expressivos em relação aos temas propostos, isso 

pode ser explicado pela abordagem sob o ponto de vista predominantemente local de Escobar 

(2005), valorizando e colocando-a em evidência já que                                                            

“o lugar tem sido ignorado pela maioria dos pensadores; as teorias sobre a globalização que 

produziram uma marginalização significativa do lugar, ou debates em antropologia que 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 35 9,46%

Capitalismo/Mercado 24 6,30%
Hegemonia/Imperialismo 10 2,68%

Total 69 18,44%
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lançaram um radical questionamento do lugar e da criação do lugar.” (p. 63). O autor constrói 

seus argumentos para defender a ideia que “as teorias do pós-desenvolvimento e a ecologia 

política são espaços de esperança para reintroduzir uma dimensão baseada no lugar, nas 

discussões sobre a globalização, talvez até para articular uma defesa do lugar.” (p. 63) 

A perspectiva do lugar é tocada pelo pensador indiano Ramachandra Guha (1997) 

em suas reflexões sobre o “ecologismo dos pobres”, também conhecido como ecologismo 

popular e da sobrevivência. O conceito se fundamenta nos movimentos campesinos e 

indígenas de resistência contra a exploração dos recursos naturais e dos bens ancestrais, 

juntamente com os movimentos ecologistas contrários aos efeitos da modernização da 

produção agrícola e a exploração científica da natureza. 

Para Escobar (2005) o ideal de “não-capitalismo” e a cultura local, devem resultar 

em teorias que tornem viáveis as possibilidades para reconceber e reconstruir o mundo a partir 

de uma perspectiva de práticas baseadas-no-lugar. 

Ainda sobre o tema, Castells (2012) enxerga um movimento de expansão do não-

capitalismo, como uma nova cultura econômica, que se baseia em práticas econômicas que 

não são motivadas pelo lucro, como redes de escambo, moedas sociais, cooperativas, 

autogestão, redes de agricultura, ajuda mútua, redes de serviços gratuitos para os outros entre 

outras práticas 

No que tange ao Imperialismo e Hegemonia, o autor reconhece que um aspecto 

importante da atual e constante marginalização do lugar na teoria ocidental é o das 

consequências que esta tem no pensar das realidades submetidas historicamente ao 

colonialismo ocidental. O domínio do espaço sobre o lugar tem operado como um dispositivo 

epistemológico profundo do eurocentrismo na construção da teoria social. 

 

Tabela 17 – Análise temática em Castro-Gómez (2005) 

 

 

Como visto na tabela 17, Santiago Castro-Gómez aborda predominantemente os 

temas relativos a categoria Globalização/Modernidade. Isso se deve a ênfase dada ao 

conhecimento técnico científico, e em particular pelo conhecimento propiciado pelas ciências 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 40 24,66%

Capitalismo/Mercado 11 6,04%
Hegemonia/Imperialismo 7 4,21%

Total 58 34,91%
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sociais. Estas, segundo o autor “ensinam quais são as “leis” que governam a economia, a 

sociedade, a política e a história” (p. 81) O autor trabalha com a ideia de “violência 

epistêmica”, já que “Para serem civilizados, para formarem parte da modernidade, para serem 

cidadãos colombianos, brasileiros ou venezuelanos, os indivíduos não só deviam comportar-

se corretamente e saber ler e escrever, mas também adequar sua linguagem a uma série de 

normas.” (p. 82). Os estereótipos e preconceitos criados neste processo são, dialogando com 

Spivak (2010), o meio pelo qual um conhecimento é só pretensamente apolítico, mas 

efetivamente hierarquiza culturas e grupos em territórios de atraso e de progresso. 

Dialogicamente, Fanon (2007), também enxerga a violência do processo colonizador 

que atingiu não somente “a casa”, mas também “o cérebro do colonizado”, e que é importante 

que os povos não-europeus assumam o lugar que lhes corresponda como povos e nações entre 

povos e nações; como homens e mulheres entre homens e mulheres.  

 

Tabela 18 – Análise temática em Moreno (2005) 

 

 

 

“Superar a exclusão, conquistar a equidade: reformas, políticas e capacidades no 

âmbito social” é o título do artigo escrito por Alejandro Moreno (2005). Para trabalhar o tema, 

percebe-se que os conteúdos reunidos sobre a rubrica Capitalismo/Mercado é bastante 

utilizada. Para o autor “Superar a exclusão e conquistar a equidade teria que ser entendido, 

portanto, em relação ao mercado e à cidadania, uma cidadania, por outro lado, inseparável do 

mercado” (p. 88) e ainda, “Mercado e cidadania são sistemas de regras de funcionamento, de 

produção e de reprodução, fora das quais nem um nem outra têm possibilidades de existência” 

(p. 89). O sistema de mercado, transformando tudo a seu redor a partir da lógica capitalista, 

faz com que a cidadania se torne algo negociável e intercambiável. 

Grosfóguel (2008) afirma que no processo de colonização, chegou à America um 

paradigma baseado no “homem heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/ 

europeu, com as suas várias hierarquias globais enredadas e coexistentes no espaço e no 

tempo.” (p. 122). Neste sistema há uma específica formação de classes de âmbito global, em 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 7 4,64%

Capitalismo/Mercado 35 18,60%
Hegemonia/Imperialismo 2 1,10%

Total 44 24,34%
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que diversas formas de trabalho (escravatura, semi-servidão feudal, trabalho assalariado, 

pequena produção de mercadorias) irão coexistir e ser organizadas pelo capital enquanto fonte 

de produção de mais-valias através da venda de mercadorias no mercado mundial com vista 

ao lucro. 

É esta mentalidade baseada na produção da mais-valia que o conceito de cidadania 

abordado por Moreno (2005) tenta se reinventar, pois: 

 

Quem está incluído no sistema se move no jogo dessas mesmas regras. 
Como são sistemas com uma forte coerência interna, tendem a absolutizar-se 
e a conceber-se a si mesmos como os únicos possíveis e pensáveis, isto é, 
como as únicas formas de vida econômica e política postas à disposição dos 
humanos no momento atual da história. Quem pensa a partir deles não tem 
outras possibilidades de elaborar conhecimento sobre o que È externo e sim 
nos termos do sistema. Não pode ver o externo como externo, simplesmente 
outro, não relativo ao sistema, mas como excluído. Desta perspectiva, os 
excluídos do sistema são chamados ou à inclusão ou ao desaparecimento 
lento ou acelerado, imediato ou tardio, não à sobrevivência como externos, 
como alteridade radical. (MORENO, 2005, p. 89) 

  

 

Tabela 19 – Análise temática em López Segrera (2005) 

 

 

No ensaio “Abrir, ‘impensar’ e redimensionar as ciências sociais na América Latina 

e Caribe: é possível uma ciência social não eurocêntrica em nossa região?” Francisco López 

Segrera explora as possibilidades do desenvolvimento de uma ciência social não eurocêntrica 

na região latinoamericana. Seu artigo é uns do que tem menos aderência as categorias 

propostas na investigação. A maior cobertura se encaixa na categoria 

Globalização/Modernidade, pelo fato de que o autor faz extensa revisão sobre as bases do 

pensamento sociológico e seus desdobramentos. Vale ressaltar que é o único autor a citar 

Darcy Ribeiro em toda a coletânea analisada, colocando em destaque como “contribuições 

relevantes das ciências sociais em nossa America (...) os estudos tipológicos de Darcy Ribeiro 

sobre os povos e o processo civilizatório” (p. 99). 

A ausência de alguns conteúdos se relaciona ao que está manifesto no texto do autor, 

além da revisão supracitada, o autor discute a agenda de trabalho das principais instituições 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 15 5,76%

Capitalismo/Mercado 7 4,53%
Hegemonia/Imperialismo 6 1,88%

Total 28 12,17%
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latino-americanas, tais como a Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO) a 

CLACSO, o Centro Latino-americano da Administração para o Desenvolvimento (CLAD), A 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). Na análise, estes conteúdos 

não apresentaram aderência com as categorias propostas. 

 

Tabela 20 – Análise temática em Quijano (2005) 

 

 

Aníbal Quijano fecha esta coletânea com um artigo que abrange bem as categorias 

propostas na análise, sendo o que apresentou maior cobertura com relação a estas. Em 

“Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, a categoria 

Hegemonia/Imperialismo foi a que se mostrou mais aderente. Para o autor, a dominação no 

processo de colonização da América tem grande impacto nas atuais categorias de pensamento 

local. 

 
 

Na América, a ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às 
relações de dominação impostas pela conquista. A posterior constituição da 
Europa como nova id-entidade depois da América e a expansão do 
colonialismo europeu ao resto do mundo conduziram à elaboração da 
perspectiva eurocêntrica do conhecimento e com ela à elaboração teórica da 
ideia de raça como naturalização dessas relações coloniais de dominação 
entre europeus e não-europeus. (QUIJANO, 2005, p. 107) 

 

 

Tal processo de classificação de pessoas, hierarquização e dominação imposta pelo 

colonialismo também impactou o fenômeno de Globalização. Isso se mostrou presente no 

conteúdo manifesto pelo autor. Sobre isso temos que “A globalização em curso é, em 

primeiro lugar, a culminação de um processo que começou com a constituição da América e 

do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado como um novo padrão de poder mundial.” 

(QUIJANO, 2005, p. 107) 

Pode-se relacionar o conteúdo da categoria Imperialismo/Hegemonia presente em 

Coronil (2005) com as reflexões de Said (1995), que procuram rever as definições e as 

presunções do conhecimento ocidental sobre a modernidade, e sobre uma suposta ciência 

Categorias Nº de referências no Texto Porcentagem
Globalização/Modernidade 29 6,46%

Capitalismo/Mercado 49 14,07%
Hegemonia/Imperialismo 50 17,21%

Total 128 37,74%



 

genérica e universal. Said (1995) vê no imperialismo um caráter permanente, dado que este 

não seria, como muitas vezes suposto, apenas a força e o domínio direto ou formalizado sobre 

um território e realidades sociais distantes

que “Em nossa época, o colonialismo direto se extinguiu em boa medida; o imperialismo, 

como veremos, sobrevive onde sempre existiu, numa espécie de esfera cultural geral, bem 

como em determinadas práticas políticas, ideológicas, econômicas 

Fechando o corpus

nove artigos que compõe “A colonialidade do saber”,

 

Tabela 21 – Análise temática em 

 

 Como se vê, tivemos 566 

e parágrafos. No total, temos 91.249 palavras no material analisado, e as unidades de registro 

representam 23.369 palavras, que equivale a 25,61% do material em tela.

 A apresentação e análise fria dos números poderia demonstrar que o material analisado 

teria pouca aderência ao tema proposto. Poré

tema, as reflexões pós-coloniais revelam um cenário de perspectivas multifacetad

muitas vezes pode dificultar a “rotulagem” dos conteúdos analisados.

reforçar o que alguns autores especulavam em relação ao Pós

este pensamento, Bonnici (2005, p. 187

 

 
Muitos cr
misturar o arquivo temporal com o arquivo ideológico; (2) pela 
“impossibilidade” da descolonização; (3) por denominar tantas áreas e tantos 
conceitos diferentes que o termo, caracterizando
essencialismo, tornou
Estudos
capitais, trabalho e
que pode desviar
Primeiro e no Terceiro Mundo.
 

Categorias
Globalização/Modernidade

Capitalismo/Mercado
Hegemonia/Imperialismo

Total

e universal. Said (1995) vê no imperialismo um caráter permanente, dado que este 

não seria, como muitas vezes suposto, apenas a força e o domínio direto ou formalizado sobre 

um território e realidades sociais distantes. O autor ressalta a continuidade

que “Em nossa época, o colonialismo direto se extinguiu em boa medida; o imperialismo, 

como veremos, sobrevive onde sempre existiu, numa espécie de esfera cultural geral, bem 

como em determinadas práticas políticas, ideológicas, econômicas e sociais.” (p.40)

corpus tomado nesta análise de conteúdo, quantitativamente dentre os 

ue compõe “A colonialidade do saber”, tivemos os seguintes 

Análise temática em “A colonialidade do saber” (2005) 

Como se vê, tivemos 566 das unidades de registro utilizadas na pesquisa, dentre frases 

e parágrafos. No total, temos 91.249 palavras no material analisado, e as unidades de registro 

palavras, que equivale a 25,61% do material em tela.

apresentação e análise fria dos números poderia demonstrar que o material analisado 

teria pouca aderência ao tema proposto. Porém, como vimos na revisão bibliográfica sobre o 

coloniais revelam um cenário de perspectivas multifacetad

muitas vezes pode dificultar a “rotulagem” dos conteúdos analisados. 

reforçar o que alguns autores especulavam em relação ao Pós-colonialismo.

este pensamento, Bonnici (2005, p. 187 e 189) afirma que: 

Muitos críticos consideram o termo pós-colonialismo inadequado (1) por 
misturar o arquivo temporal com o arquivo ideológico; (2) pela 
“impossibilidade” da descolonização; (3) por denominar tantas áreas e tantos 
conceitos diferentes que o termo, caracterizando-se pe
essencialismo, tornou-se inútil. (...) Além disso, o desenvolvimento dos 
Estudos Pós-coloniais concomitantemente a crescentes movimentos de 
capitais, trabalho e cultura transnacional é visto por alguns com suspeita já 
que pode desviar a atenção das realidades materiais de exploração no 
Primeiro e no Terceiro Mundo. 

Total de referências no Texto Média das porcentagens
232
205
129
566
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e universal. Said (1995) vê no imperialismo um caráter permanente, dado que este 

não seria, como muitas vezes suposto, apenas a força e o domínio direto ou formalizado sobre 

continuidade do imperialismo, já 

que “Em nossa época, o colonialismo direto se extinguiu em boa medida; o imperialismo, 

como veremos, sobrevive onde sempre existiu, numa espécie de esfera cultural geral, bem 

e sociais.” (p.40) 

tomado nesta análise de conteúdo, quantitativamente dentre os 

os seguintes resultados: 

 

das unidades de registro utilizadas na pesquisa, dentre frases 

e parágrafos. No total, temos 91.249 palavras no material analisado, e as unidades de registro 

palavras, que equivale a 25,61% do material em tela. 

apresentação e análise fria dos números poderia demonstrar que o material analisado 

na revisão bibliográfica sobre o 

coloniais revelam um cenário de perspectivas multifacetadas, o que 

 Os resultados podem 

colonialismo. Em harmonia a 

colonialismo inadequado (1) por 
misturar o arquivo temporal com o arquivo ideológico; (2) pela 
“impossibilidade” da descolonização; (3) por denominar tantas áreas e tantos 

se pela univocidade e pelo 
Além disso, o desenvolvimento dos 

coloniais concomitantemente a crescentes movimentos de 
cultura transnacional é visto por alguns com suspeita já 

das realidades materiais de exploração no 

Média das porcentagens
11,32%
8,72%
5,57%
25,61%
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Nesta esteira temos a afirmação de Marcon (2005, p. 1) que:  

 

 

Tornou-se polêmico o número significativo de estudos que passam a utilizar-
se da designação de "estudos pós-coloniais". Apesar de alguns autores 
proclamarem o surgimento de uma "área de estudos" ou de uma "teoria pós-
colonial", na disputa por um determinado espaço acadêmico, outros teóricos 
se tornam críticos deste tipo de postura, mesmo estando envolvidos com o 
campo das problemáticas contemporâneas suscitadas pelas experiências de 
ordem global do que fora o colonialismo. 
 

 

Reconhecendo que o pós-colonialismo é uma área em construção e sem negar a 

polêmica sobre o tema, pode-se afirmar que as crescentes produções acadêmicas sobre o 

mesmo revelam o interesse das diversas áreas das ciências sociais. E o que para alguns 

acadêmicos representa o ponto frágil dos estudos pós-coloniais, pode ser o grande trunfo desta 

perspectiva, já que permite a interdisciplinaridade com diversas áreas do conhecimento, 

inclusive com a Administração. 

  



73 

 

5. CLACSO, DARCY RIBEIRO E A ADMINISTRAÇÃO BRASILEIRA 
 
 

Como exposto anteriormente, a perspectiva pós-colonial é marcada por uma 

formação teórica multifacetada, e nesta seção buscaremos as possíveis intertextualidades dos 

autores estudados na obra da CLACSO com os discursos presentes em “O Povo Brasileiro” de 

Darcy Ribeiro. Com relação à obra de Darcy, podemos enxergar o autor como: 

 

 

“produtor de insights que, em que pese não advir de adesões às 
epistemologias pós-modernas, ou mais especificamente, pós-coloniais, 
derivam em adesões claras às ideias de uma modernidade plural e de auto-
determinação dos povos. Sua ideia de nação, por exemplo, análoga a  de  
povo  pressupõe,  não a síntese, mas as diferenças; seu elogio à miscigenação  
não funda um único estereótipo de brasileiro mas abre o leque de  
possibilidades  do  gênero  humano,  ampliando-o:  dos  sertões  aos pampas, 
do litoral ao cerrado, constroem-se  modos de produzir a vida material e 
cultural  inéditos,  criativos,  que  afirmam,  a  partir  da  negação  do  mito  
das  três raças, os brasileiros, mais uma vez, no plural.”(MIGLIEVICH, 
2011, p. 15) 

 

 

Seguindo como referência as três categorias de análise usadas neste trabalho, iremos 

buscar em Darcy suas principais reflexões sobre Imperialismo, Hegemonia, Capitalismo, 

Mercado, Globalização e Modernidade. 

Iniciando a sua argumentação sobre o processo de descobrimento da “Ilha Brasil”, 

Darcy, ao se referir aos Portugueses afirma que “Ao contrário dos povos que aqui 

encontraram, todos eles estruturados em tribos autônomas, autárquicas e não estratificadas em 

classes, o enxame de invasores era a presença local avançada de uma vasta e vetusta 

civilização urbana e classista.” (p. 38) e ainda que: 

 

 

Esse complexo do poderio português vinha sendo ativado, nas últimas 
décadas, pelas energias transformadoras da revolução mercantil, fundada 
especialmente na nova tecnologia, concentrada na nau oceânica, com suas 
novas velas de mar alto, seu leme fixo, sua bússola, seu astrolábio e, 
sobretudo, seu conjunto de canhões de guerra. Com ela surgiam solidárias a 
tipografia de Gutenberg, duplicando a disponibilidade de livros, além do 
ferro fundido, generalizando utensílios e apetrechos de guerra. (p. 38) 
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É a chegada dos portugueses e espanhóis ao continente americano que inaugura 

aquilo que Dussel (2005, p. 27) chama de “Modernidade”. Já que antes de 1942, não havia um 

sistema-mundo, pois os impérios, nações e sistemas culturas coexistiam entre si. Já que 

“apenas com a expansão portuguesa desde o século XV, que atinge o extremo oriente no 

século XVI, e com o descobrimento da América hispânica, todo o planeta se torna o ‘lugar’ de 

‘uma só’ História Mundial (Magalhães-Elcano realiza a circunavegação da Terra em 1521).” 

Esta Modernidade trouxe consigo seus modelos e estruturas “como novo ‘paradigma’ 

de vida cotidiana, de compreensão da história, da ciência, da religião, surge ao final do século 

XV e com a conquista do Atlântico” (Dussel, 2005, p. 28) 

Sobre a imposição de uma cultura religiosa, branca e europeia, Darcy revela a visão 

dominadora por parte de Espanhóis e Portugueses, legitimada pela Igreja Católica: 

 

 

Portugal e Espanha, que acabavam de constituir se, superando o 
fracionamento feudal que sucedera à decadência dos romanos. Não era 
assim, naturalmente, que eles se viam, os gestores dessa expansão. Eles se 
davam ao luxo de propor‐se motivações mais nobres que as mercantis, 
definindo‐se como os expansores da cristandade católica sobre os povos 
existentes e por existir no além mar. Pretendiam refazer o orbe em missão 
salvadora, cumprindo a tarefa suprema do homem branco, para isso 
destinado por Deus: juntar todos os homens numa só cristandade, 
lamentavelmente dividida em duas caras, a católica e a protestante. (p. 39) 

 

 

O discurso acerca da imposição de novos padrões aos povos dominados, colônias da 

América e África num segundo momento, também é tocado por Coronil (2005), já que para o 

autor esta imposição não se deu pela ausência de traços culturais próprios, já que estes povos 

“igualmente, apresentaram à Europa uma variedade de culturas em contraposição às quais a 

Europa concebeu a si mesma como o padrão da humanidade - como portadora de uma 

religião, uma razão e uma civilização superiores encarnadas pelos europeus” (p. 52)  

Neste processo de dominação e em harmonia com este discurso, Quijano (2005, p. 

110) afirma que:  
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os colonizadores exerceram diversas operações que dão conta das 
condições que levaram à configuração de um novo universo de 
relações intersubjetivas de dominação entre a Europa e o europeu e as 
demais regiões e populações do mundo, às quais estavam sendo 
atribuídas, no mesmo processo, novas identidades geoculturais. 

 

 

E ainda temos que: 

 

 

forçaram - também em medidas variáveis em cada caso - os colonizados a 
aprender parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que fosse útil para 
a reprodução da dominação, seja no campo da atividade material, 
tecnológica, como da subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso da 
religiosidade judaico-cristã (QUIJANO, 2005, p. 111) 

 

 

A violência praticada por portugueses contra os índios não ficou restrita ao campo 

religioso ou cultural. Aos resistentes à dominação que lhes era imposta durante este período, 

Darcy (2005) aponta que: 

 

As crônicas coloniais registram copiosamente essa guerra sem quartel de 
europeus armados de canhões e arcabuzes contra indígenas que contavam 
unicamente com tacapes, zarabatanas, arcos e flechas. Ainda assim, os 
cronistas destacam com gosto e orgulho o heroísmo lusitano. Esse é o caso 
das loas do padre Anchieta a Mem de Sá, subjugador das populações 
aborígenes para escravizá‐las ou colocá‐las em mãos dos missionários. (p. 
49) 

 

 

Esta brutalidade também é vista no discurso de Dussel (2005, p. 29), ao afirmar que a 

“violência que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de 

sacrifício; o herói civilizador reveste a suas próprias vítimas da condição de serem 

holocaustos de um sacrifício salvador”  

Além da matança de índios nos primeiros anos de colonização narrada por Darcy, 

Quijano (2005, p. 109) complementa esta informação ao afirmar que este genocídio                                                      

“não foi causado principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades que os 

conquistadores trouxeram em seu corpo, mas porque tais índios foram usados como mão de 

obra descartável, forçados a trabalhar até morrer”. 
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É interessante notar que a dominação desses povos foi embasada numa imbricação 

de questões tanto mercadológicas quanto religiosas: 

 
 
 

Na ordem secular, a legitimidade da hegemonia europeia se estabeleceu 
soberana.  Na ordem divina, os jesuítas e os franciscanos pretenderam, 
porém, afiançar que estavam destinados a criar repúblicas pias e seráficas de 
santos homens com os índios recém‐descobertos, a fim de que, como 
prescrevia o Livro dos Atos, todos os que crêem vivessem unidos, tendo 
todos os bens em comum. Configuram‐se, assim, duas destinações 
cruamente opostas, desfrutando, cada qual, o predomínio na dominação do 
Novo Mundo. De um lado, a dos colonos, à frente dos seus negócios. Do 
outro lado, a dos religiosos, à frente de suas missões. (p. 59) 
 

 

A força do mercado é algo muito presente no discurso dos autores estudados no livro 

da CLACSO. No processo histórico de formação da América, Quijano (2005, p. 108) afirma 

que “todas as formas de controle e de exploração do trabalho e de controle da produção-

apropriação-distribuição de produtos foram articuladas em torno da relação capital-salário (de 

agora em diante capital) e do mercado mundial” 

Este discurso se une a Dussel (2005, p. 28), que ao tangenciar as transformações de 

mercado e de poder na relação centro - periferia do sistema mundial, diz: 

 

 

O século XVII já é fruto do século XVI; Holanda, França e Inglaterra 
representam o desenvolvimento posterior no horizonte aberto por Portugal e 
Espanha. A América Latina entra na Modernidade (muito antes que a 
América do Norte) como a “outra face”, dominada, explorada, encoberta.  

 
 
   

E a Inglaterra, uma das principais nações relacionadas ao Imperialismo é citada por 

Darcy, quando afirma que: 

 
 

Os ingleses se expandiram como operosos granjeiros puritanos ou como uma 
burguesia industrial e negocista, que calculava bem cada um dos seus lances.  
Empenhados em outro gênero de colonização, sua tarefa era a de transplantar 
sua paisagem mundo afora, recriando pequenas Inglaterras, desatentos ou 
indiferentes ao que havia aonde chegaram. Negando‐se a ver e a entender as 
vetustas razões e justificações do Vaticano, propõem‐se simplesmente 
conquistar seu naco do bolo americano. Quando menos fosse para lá 
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derramar excedentes da humanidade famélica de seus próprios reinos, 
dando‐lhes novas pátrias por fazer. Alcançaram, também, primeiro pelas 
mãos de piratas, de corsários, de contrabandistas, quanto puderam tomar do 
ouro que os ilhéus carreavam para o Velho Mundo. Depois, pelo mecanismo 
de intercâmbio mercantil, se apossaram de parcelas ainda maiores dessas 
riquezas. (p. 66) 

 
 
 

Todo esse processo foi amparado por uma ideologia arquitetada para a dominação e 

exploração dos povos colonizados, como afirma Darcy: 

 

 

Ideologia nenhuma, antes nem depois, foi tão convincente para quem exercia 
a hegemonia, em tão inelutável para quem a sofria, escravo ou vassalo. 
Desapossados de suas terras, escravizados em seus corpos, convertidos em 
bens semoventes para os usos que o senhor lhes desse, eles eram também 
despojados de sua alma. Isso se alcançava através da conversão que invadia 
e avassalava sua própria consciência, fazendo‐os verem‐se a si mesmos 
como a pobre humanidade gentílica e pecadora que, não podendo salvar‐se 
neste vale de lágrimas, só podia esperar, através da virtude, a compensação 
vicária de uma eternidade de louvor à glória de Deus no Paraíso. (p. 72) 

 

 

E ainda sobre o tema afirma que: 

 
 

Aquelas inovações tecnológicas, somadas às referidas formas mais 
avançadas de ordenação social e a esses instrumentos ideológicos de 
controle e expressão proporcionaram as bases sobre as quais se edificou a 
sociedade e a cultura brasileira como uma implantação colonial europeia. 
Uma e outra, menos determinadas por suas singularidades decorrentes de 
incorporação de múltiplos traços de origem indígena ou africana, do que pela  
regência  colonial  portuguesa  que  as  conformou  como  uma  filial lusitana 
da civilização europeia. (p. 76) 
 
 
 

 Mignolo (2005) avança nesta discussão ao utilizar o conceito de geocultura, cunhado 

por Wallerstein (1991), e afirma que: 

 

 

A “geocultura” do “sistema-mundo moderno deveria ser entendida como a 
imagem ideológica (e hegemônica) sustentada e expandida pela classe 
dominante, depois da Revolução Francesa. A imagem hegemônica não é, 
portanto equivalente à estruturação social, e sim a maneira pela qual um 
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grupo, o que impõe a imagem, concebe a estruturação social. (MIGNOLO, 
2005, p. 43) 

  

 

Nesta fase do processo de dominação e exploração do Brasil, surgem os primeiros 

“brasileiros”, frutos do processo de deculturação, desindianização dos índios, 

desafricanização dos negros e deseuropeização do europeu (RIBEIRO, 1997). Surge então o 

Brasileiro, aquele que não era branco europeu, índio nativo ou escravo africano, porém sofria 

como estes o processo de hierarquização racial, provinda da noção espanhola de “pureza de 

sangue”, e que para Coronil (2005, p. 52) se constituiu como “distinções entre raças 

superiores e inferiores, esta superioridade se plasmou em distinções biológicas que foram 

fundamentais para a autodefinição dos europeus e que continuam presentes nos racismos 

contemporâneos” 

Ao avançar na discussão, Quijano (2005, p. 107) dialoga com este tema ao afirmar 

que “A ideia de raça, em seu sentido moderno, não tem história conhecida antes da América” 

e ainda que: 

 

A formação de relações sociais fundadas nessa ideia, produziu na América 
identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 
redefiniu outras. Assim, termos com espanhol e português, e mais tarde 
europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de 
origem, desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, 
uma conotação racial. (QUIJANO, 2005, p. 107) 

 

 

E nesta esteira Darcy Ribeiro (1995, p.127) discursa que: 

 
 

É bem provável que o brasileiro comece a surgir e a reconhecer-se a si 
próprio mais pela percepção de estranheza que provocava no lusitano, do 
que por sua identificação como membro das comunidades socioculturais 
novas, porventura também porque desejoso de remarcar sua diferença e 
superioridade frente aos indígenas. 

 
 

Para Ribeiro (1995), em sua busca por uma identidade, o brasileiro se desgostava da 

ideia de não ser europeu, pois considerava inferiores os nativos e negros. Mesmo o filho de 

brancos nascido no Brasil se envergonhava de sua condição de filho da terra, o que lhe fazia 
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ocupar uma posição inferior na sociedade, se comparado ao branco vindo da metrópole. Ainda 

assim recusava o título de nativo, e discriminava brasilíndios mamelucos ao considerá-los 

índios. 

Surge a condição dialética da ninguendade como o dilema do brasileiro em sua busca 

por identidade, pois nascemos ninguém, recusando a mãe índia ou a mãe negra, e rejeitados 

fomos pelo pai português. 

 
 

Sobrevivendo a todas as provações, no trânsito de negro boçal a negro 
ladino, ao aprender a língua nova, os novos ofícios e novos hábitos, aquele 
negro se refazia profundamente. Não chegava, porém, a ser alguém, porque 
não reduzia jamais seu próprio ser à simples qualidade comum de negro na 
raça e de escravizado. Seu filho, crioulo, nascido na terra nova, racialmente 
puro ou mestiçado, este sim, sabendo-se não africano como os negros boçais 
que via chegando, nem branco, nem índio e seus mestiços, se sentia 
desafiado a sair da ninguendade, construindo sua identidade. Seria, assim, 
ele também, um protobrasileiro por carência. O brasilíndio como o afro-
brasileiro existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir 
dessa carência essencial, para livrar-se da ninguendade de não índios, não 
europeus e não negros, que eles se vêem forçados a criar a sua própria 
identidade étnica: a brasileira. (p.131) 

 

 

Mais uma vez, vemos em Quijano (2005) uma reflexão que converge com a condição 

de ninguendade narrada por Darcy. Temos que: 

 
 

Aplicada de maneira específica à experiência histórica latino-americana, a 
perspectiva eurocêntrica de conhecimento opera como um espelho que 
distorce o que reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse espelho 
não é de todo quimérica, já que possuímos tantos e tão importantes traços 
históricos europeus em tantos aspectos, materiais e intersubjetivos. Mas, ao 
mesmo tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que quando olhamos 
nosso espelho eurocêntrico, a imagem que vemos seja necessariamente 
parcial e distorcida. Aqui a tragédia é que todos fomos conduzidos, sabendo 
ou não, querendo ou não, a ver e aceitar aquela imagem como nossa e como 
pertencente unicamente a nós. Dessa maneira seguimos sendo o que não 
somos. E como resultado não podemos nunca identificar nossos verdadeiros 
problemas, muito menos resolvê-los, a não ser de uma maneira parcial e 
distorcida. (QUIJANO, 2005, p. 118) 

 
 

Desta maneira, provavelmente o primeiro brasileiro consciente de si foi o mameluco, 

constituído pelos mestiços brasilíndios na carne e no espírito, já que desprezava os seus 
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ancestrais e era desprezado pelos europeus, “e sendo objeto de mofa dos reinóis e dos luso-

nativos, via-se condenado à pretensão de ser o que não era nem existia: o brasileiro.” 

(RIBEIRO, 1995 p. 128) 

 Interessante é ressaltar que, todo o aparelhamento ideológico arquitetado a fim de 

legitimar o processo colonizador, foi moldando a mente do brasileiro, e forjando neste uma 

hierarquização racial e a ideia de subalternidade, já que “Naquela busca de sua própria 

identidade, talvez até se desgostasse da ideia de não ser europeu, por considerar, ele também, 

como subalterno tudo que era nativo ou negro.” (p. 127) Tal sentimento descrito por Darcy 

pode ser relacionado ao que Mignolo (2005, p.38) afirma ser a “dupla consciência”, uma 

consciência crioulla, negra, mestiça (herdeira da escravidão) e uma branca (anglo-saxã ou 

ibérica) “isto é, a consciência vivida na diferença colonial é dupla porque é subalterna. A 

subalternidade colonial gera a diversidade de consciências duplas” 

 Este processo de construção histórica da constituição da Europa como nova identidade 

depois da América e a expansão do colonialismo europeu ao resto do mundo levou a uma 

consolidação da visão de subalternidade, que para Quijano (2005, p. 107) significou “uma 

nova maneira de legitimar as já antigas ideias e práticas de relações de 

superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados”. Já em Coronil (2005, p. 51), 

vemos que este “conjunto de práticas representacionais que participam da produção de 

concepções do mundo” entre outras coisas, “convertem a diferença em hierarquia” 

 Outra questão focada por Darcy é a pessoa do discurso na narrativa do processo 

civilizatório. Os objetos deste processo simplesmente não tiveram voz ativa. A grande maioria 

dos registros é por parte dos dominadores. 

 
 

Lamentavelmente, o processo de construção da etnia não deixa marcas 
reconhecíveis senão nos registros de um grupo tão exótico e ambíguo como 
os letrados. Esses, por duas razões, além de poucos e raros, são 
fanaticamente identificados seja com a etnia do colonizador português, seja 
com sua variante luso jesuítica. (p. 134) 

 

 

Vemos em Castro-Gómez (2005, p. 83) a afirmação que complementa esta ideia, ao 

constatar que “qualquer narrativa da modernidade que não leve em conta o impacto da 

experiência colonial na formação das relações propriamente modernas de poder é não apenas 

incompleto, mas também ideológico”. 
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Darcy entende que é necessário que o “Eu” do discurso seja capaz de enxergar a 

realidade através de suas próprias categorias, a fim de construir um discurso próprio. Temos 

que “quase todos os escribas de depois, até hoje em dia, faltam essas qualidades de amor à  

terra, que faz de nós um povo descabeçado por falta de intelectualidade própria, nativista, que 

iluminaria a visão do nosso povo entre os povos diante do nosso destino” (p. 136) 

No discurso atual e predominante das ciências sociais, o que ainda se vê é essa falta 

de intelectualidade própria. E Castro-Gómez (2005, p. 84) percebe isso ao afirmar que: 

 

 

as ciências sociais se constituem neste espaço de poder moderno/colonial e 
nos conhecimentos ideológicos gerados por ele. Deste ponto de vista, as 
ciências sociais não efetuaram jamais uma ‘ruptura epistemológica’ - no 
sentido althusseriano - face à ideologia; o imaginário colonial impregnou 
desde suas origens a todo seu sistema conceitual. 

 

 

Para avançar nesta questão, Lopez Segrera (2005, p. 104) reflete que é preciso 

derrubar as muralhas existentes entre as ciências sociais e as ciências exatas (duras), e conclui 

que tanto nas ciências sociais como nas naturais, parecem estar de acordo quanto à 

importância da transdisciplinaridade entre as diversas áreas do conhecimento, e afirma que é 

“necessário eliminar as fronteiras rígidas e artificiais não somente entre disciplinas próprias 

das ciências sociais, história, economia, direito..., ou das ciências duras, física, matemática, 

biotecnologia..., mas mesmo entre ciências sociais e humanas e as exatas e naturais”. 

Outra categoria muito presente nos discursos dos autores estudados é a que aborda a 

importância do sistema capitalista no processo de formação dos povos latinos. E ao tocar a 

preeminência do capital no processo de formação brasileiro, especialmente na combinação de 

interesses pecuniários dos comerciantes que financiavam os empreendimentos, dos 

empresários que se incumbiam diretamente da produção e da Coroa que garantia a dominação 

e se reservava o monopólio da comercialização, Darcy discursa que:  

 

 

Com base em todos esses elementos se configurou o Brasil como uma 
formação colonial escravista de caráter agromercantil, dotada de enormes 
potencialidades, que contribuiria altamente nos séculos seguintes para a 
construção de um sistema econômico de base mundial que passaria a ordenar 
a vida de milhões de homens de todos os continentes. No sistema de 
fazendas já se anunciava a ousadia empresarial capitalista que, quebrando 
unidades societárias arcaicas, quaisquer que fossem, engajava seus membros 
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nas empresas produtivas, seja por força da escravização, seja "livremente", 
como proletários. (p. 279) 

 

 

Coronil (2005) enxerga essa relação ao reconhecer o papel da natureza e do fator 

terra no capitalismo e ao especular acerca da ação dos agentes sociais associados com a terra, 

incluindo o Estado, na aparição do capitalismo europeu. Temos que: 

 

 

Ao enfocar a relação constitutiva entre o capitalismo e o colonialismo, esta 
perspectiva ajuda a modificar a compreensão convencional da dinâmica e a 
história do capitalismo em dois aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, 
oferece uma maior compreensão do papel da natureza no processo da 
formação de riqueza; em segundo, amplia os agentes do capitalismo não 
somente dentro da Europa, mas em todo o mundo. (CORONIL, 2005, p. 51) 

 

 

Em Darcy temos que expansão desse sistema foi sustentada por uma exploração 

contínua dos recursos naturais e da mão de obra de baixa qualificação “Os que cumprem esse 

papel, seja na qualidade de agentes da exploração econômica, seja na qualidade de gestores da 

hegemonia política, são na realidade prepostos da dominação colonial.” (p.76) 

E ao abordar a primazia do lucro, Darcy Ribeiro (p. 447) afirma que esta “gerou um 

sistema econômico acionado por um ritmo acelerado de produção do que o mercado externo 

dela exigia, com base numa força de trabalho afundada no atraso, famélica, porque nenhuma 

atenção se dava à produção e reprodução das suas condições de existência” 

Quijano (2005, p. 114) complementa a ideia no trecho em que afirma,                             

“as determinações capitalistas, contudo, exigiam também, e no mesmo movimento histórico, 

que esses processos sociais, materiais e intersubjetivos, não tivessem lugar exceto dentro de 

relações sociais de exploração e de dominação” 

A política econômica que inaugurou o processo de industrialização brasileiro 

também é alvo de Darcy ao afirmar que “essa política de capitalismo de Estado e de 

industrialização de base provocou sempre a maior reação por parte dos privatistas e dos 

porta‐vozes dos  interesses  estrangeiros.” (p. 202) Já sobre a política de substituição de 

importações implementada pelo Presidente Juscelino Kubitschek temos a afirmação de que 

“O fundamento dessa política, formulada pelo Centro de Estudos para a América Latina 
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(CEPAL), era o de que, elevando as barreiras alfandegárias para reservar o mercado interno às 

indústrias que aqui se instalassem, se promoveria uma Revolução Industrial equivalente ao 

ocorrido originalmente em outros países. (p. 202) 

Ao refletir sobre a mesma questão, López Segrera (2005, p. 98) afirma que: 

 

 

No final dos anos cinquenta o futuro da América Latina era visualizado 
através dos paradigmas estrutural-funcionalista, do marxismo tradicional (e 
mais tarde da nova versão que emergiu como resultado da revolução cubana) 
e do pensamento desenvolvimentista da CEPAL. Se a falha do 
funcionalismo foi considerar que se poderia reproduzir na periferia o 
esquema clássico de desenvolvimento capitalista do centro - tese validada 
pelo marxismo tradicional, que visualizava a América Latina como uma 
sociedade feudal - e a da CEPAL pensar que só com a substituição de 
importações e um Estado e um setor público fortes se obteria o 
desenvolvimento; a Escola da Dependência, em sua crítica ao denominado 
capitalismo dependente latino-americano, não foi capaz de oferecer uma 
reflexão com resultados viáveis acerca de como construir um modelo 
alternativo de sociedade. 

 

 

Vemos que tanto Darcy Ribeiro quanto López Segrera têm suas críticas com relação 

ao modelo econômico cepalino adotado no processo de industrialização. Seja na falta do 

desenvolvimento esperado, visto no discurso de López Segrera, seja na afirmação de Ribeiro 

(1997, p. 202) ao dizer que os resultados foram, do ponto de vista positivo, altamente exitosos 

na modernização das indústrias substitutivas das importações que estes promoveram, 

dinamizando toda a economia nacional. Porém, trouxe como aspecto negativo o fato de que 

“concentrou‐se tanto em São Paulo, que fez desse estado um polo de colonização interna, 

crescendo exorbitantemente e coactando o desenvolvimento industrial de outros estados.” 

Quijano (2005, p. 123) se une neste pensamento crítico ao afirmar que: 

 

 

Este foi o início do peculiar caminho latino-americano de industrialização 
dependente: a substituição dos bens importados para o consumo ostentador 
dos senhores e dos pequenos grupos médios associados a eles, por produtos 
locais destinados a esse consumo. Para tal finalidade não era necessário 
reorganizar globalmente as economias locais, assalariar massivamente 
servos, nem produzir tecnologia própria. A industrialização através da 
substituição de importações é, na América Latina, um caso revelador das 
implicações da colonialidade do poder. 
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A industrialização promovida na região da América Latina trouxe consigo uma 

aceleração do processo de Modernização da sociedade brasileira, e é abordada por Darcy, em 

suas reflexões sobre o “novo” e o “velho” e o moderno e o arcaico que coexistiram durante o 

processo. Temos afirmação de que “a passagem do padrão tradicional, tornado arcaico, ao 

padrão moderno opera a diferentes ritmos em todas as regiões, mas mesmo as mais 

progressistas se vêem tolhidas e reduzidas a uma modernização reflexa” (p. 248) 

Essa “reflexividade”, bem sintetizada por Miglievich-Ribeiro e Silva Jr. (2008, p. 5) 

como “a inserção subordinada de povos ‘atrasados’ em formações socioculturais estruturadas 

a partir de sistemas tecnologicamente superiores, implicando a perda da autonomia, pelo 

processo adaptativo, ou a destruição, quando se opta pela resistência, de entidades étnicas 

mais frágeis” se sentiu de diversas maneiras. Seja na resistência ao novo pelas classes 

dominantes, seja na receptividade da novidade pelo brasileiro comum.  

 

 

Esse o resultado fundamental do processo de deculturação das matrizes 
formadoras do povo brasileiro. Empobrecido, embora, no plano cultural com 
relação a seus ancestrais europeus, africanos e indígenas, o brasileiro comum 
se construiu como homem tábua rasa, mais receptivo às inovações do 
progresso do que o camponês  europeu  tradicionalista,  o  índio comunitário 
ou o negro tribal (p. 248) 
 
 
 

E a ideia de modernidade e suas implicações é amplamente abordada pelos 

pensadores da CLACSO. Lander (2005, p. 13) oferece uma revisão sobre o conceito: 

 

 

a ideia de modernidade, noção que captura complexamente quatro 
dimensões básicas: 1) a visão universal da história associada à ideia de 
progresso (a partir da qual se constrói a classificação e hierarquização de 
todos os povos, continentes e experiências históricas); 2) a naturalização 
tanto das relações sociais como da “natureza humana” da sociedade liberal-
capitalista; 3) a naturalização ou ontologização das múltiplas separações 
próprias dessa sociedade; e 4) a necessária superioridade dos conhecimentos 
que essa sociedade produz (“ciência”) em relação a todos os outros 
conhecimentos. 

 

 

Em consonância com a maior resistência às novidades por parte dos povos nativos no 

relato supracitado por Darcy, Escobar (2005, p. 69) discorre que durante a década de oitenta, 
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um grupo de etnógrafos se dedicou a documentar as resistências ao capitalismo e à 

modernidade em vários ambientes, isso se viu em alguns modelos locais, com afirma Escobar: 

 

 

modelos locais da economia e o ambiente natural que foram mantidos pelos 
camponeses e pelas comunidades indígenas, em parte arraigados no 
conhecimento e em práticas locais. A atenção que se deu, em especial na 
América Latina, à hibridização cultural, é outra tentativa de tornar visível o 
encontro dinâmico das práticas que se originam em muitas matrizes culturais 
e temporais, e a medida em que os grupos locais, longe de serem receptores 
passivos de condições transnacionais, configuram ativamente o processo de 
construir identidades, relações sociais, e práticas econômicas. (ESCOBAR, 
2005, p. 69) 

 

 

Refletindo sobre o mesmo tema, Moreno (2005, p. 93) ventila que                         

“de qualquer modo, o povo resiste, mas não por uma decisão consciente e subjetiva de seus 

membros, mas porque a estrutura de seu mundo-da-vida resiste por si mesma, porque é 

impermeável às exigências da modernidade atual.” 

Parece que, diferentemente dos povos mais identificados com sua terra, como 

europeus, indígenas e africanos, o brasileiro não promoveu grandes resistências às práticas 

alienígenas trazidas pelos ventos da modernidade. E em Darcy temos que nem mesmo o 

movimento progressista e renovador que trazia os ideais de Independência foi capaz de gerar 

uma nova força na sociedade brasileira, sendo usado a fim de convergir aos interesses da 

classe dominante. A independência não significou uma ruptura, já que “Representou o 

translado da regência política, encarnada por um rei português, sediado em Lisboa, para seu 

filho, assentado agora no Rio de Janeiro, de onde negociaria a independência nacional com a 

potência hegemônica da época, que era a Inglaterra” (p. 252) 

Constatado o processo tardio de industrialização que se limitou as áreas 

metropolitanas, e a falta de resistência do brasileiro à influência e presença de um pensamento 

eurocentrado que foi grande nas regiões recém-urbanizadas do Brasil. Darcy (1997, p. 406) 

afirma que: 

 
 

O que não aconteceu com o Brasil aconteceu em São Paulo, que se viu 
avassalado pela massa desproporcional de gringos que caiu sobre os 
paulistanos.  Em 1950, os estrangeiros, principalmente italianos e seus 
descendentes, eram mais numerosos do que os paulistas antigos. A esse 
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soterramento demográfico corresponde uma europeização da mentalidade e 
dos hábitos.  

 
 

Esta mentalidade impregnada por uma europeização do brasileiro que vemos em 

Darcy é parte da constituição histórica das disciplinas científicas nas produções encontradas 

na academia ocidental, e é alvo da reflexão de Lander (2005, p. 13) ao afirmar que                        

“esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço 

para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando sua 

especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e universal.” Soma-se a 

isso o pensamento de Mignolo (2005, p. 29) ao dizer que “a civilização moderna 

autodescreve-se como mais desenvolvida e superior (o que significa sustentar 

inconscientemente uma posição eurocêntrica)” 

Juntamente com esta mentalidade de universalização das ciências, as artes também 

foram impactadas, posto que a “Semana de Arte Moderna, que foi uma reação a esse 

avassalamento, foi também por seu estilo a forma mais expressiva desse eurocentrismo. Tudo 

bem, porque essa gente quase toda acabou se abrasileirando belamente.” (p. 406) 

Vale ressaltar que o domínio das visões universais sobre as globais acabam por 

subjugar as reflexões e as produções acadêmicas locais, nas quais a fala do subalterno, 

independente de sua forma enunciativa, é apropriada pela cultura dominante, configurando o 

que Spivak (2010) denominou de “violência epistêmica”. Nesta esteira, vemos repercussões 

semelhantes na afirmação de Escobar (2005, p. 64): 

 

 

O domínio do espaço sobre o lugar tem operado como um dispositivo 
epistemológico profundo do eurocentrismo na construção da teoria social. 
Ao retirar ênfase da construção cultural do lugar a serviço do processo 
abstrato e aparentemente universal da formação do capital e do Estado, 
quase toda a teoria social convencional tornou invisíveis formas subalternas 
de pensar e modalidades locais e regionais de configurar o mundo.  

 

 

Darcy encerra seu discurso presente em “O Povo Brasileiro” apresentando os 

desafios atuais do Brasil já que somos: 
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Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem jamais foi 
crime ou pecado. Nela fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa 
massa de nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência 
de si, afundada na ninguendade sonhando com uma maior integração dos 
povos Latinos. (p. 453) 

 

 

E prossegue, sonhando com uma maior integração dos povos Latinos, afirmando que:  

 
 

Nosso destino é nos unificarmos com todos os latino‐americanos por nossa 
oposição comum ao mesmo antagonista, que é a América anglo‐saxônica, 
para fundarmos, tal como ocorre na comunidade europeia, a Nação Latino 
Americana sonhada por Bolívar. Hoje, somos 500 milhões, amanhã seremos 
1 bilhão. Vale dizer, um contingente humano com magnitude suficiente para 
encarnar a latinidade em face dos blocos chineses, eslavos, árabes e 
britânicos na humanidade futura. (p. 454) 

 
 
 

Pelo exposto, temos em Darcy Ribeiro um exemplo de pensamento crítico e não 

domesticado que “precede e desconfia das narrativas da modernidade que buscam ocultar sua 

outra face: a colonialidade” (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2011, p. 13). Tal visão encontrada em 

Darcy mostra aderência ao discurso pós-colonial, já que revela “um conjunto de práticas e 

discursos que desconstroem a narrativa colonial escrita pelo colonizador e procuram substituí-

la por narrativas escritas do ponto de vista do colonizado” (SOUSA SANTOS, 2003, p. 26) 

Isso se une a Lander (2005, p. 8) no que tange a uma busca por formas alternativas à 

conformação profundamente excludente e desigual do mundo moderno, que exige um esforço 

de desconstrução do caráter universal e natural da sociedade capitalista-liberal. 

Vemos no discurso de Darcy Ribeiro a construção de uma teoria alternativa da 

história latina. Pode-se então pensar em possíveis nexos entre Darcy Ribeiro com o discurso 

pós-colonial latino-americano, isso sem subestimar a singularidade do contexto social em que 

o pensamento de Darcy foi construído.  Sobre essa convergência de discursos temos que: 

 

 

Há algo que os une, em tempos e em experiências distintas: a atenção à 
violência da dominação e às suas sequelas que transpassam as dimensões 
econômica e simbólica da vida social; o intento na promoção das 
populações, das culturas e dos saberes subalternizados, a fim de se 
redesenhar presentes e futuros para além de uma modernidade 
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monoliticamente eurocêntrica e silenciadora da criatividade dos povos em 
suas diferenças. (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2012, p. 305) 

 

 

Não é intenção neste trabalho esgotar as práticas discursivas encontradas nos autores 

da CLACSO e nem em Darcy Ribeiro, porém, pelo exposto até aqui, percebe-se que o 

panorama das ciências sociais latinas é influenciado por um projeto que tem a colonialidade 

do poder como centro. Pode-se ver que, nos discursos estudados, os diálogos travados nesta 

investigação são próximos e visam à desconstrução da imagem e da forma como as ciências 

sociais são apresentadas. Como afirma Fairclough (2001, p. 93), “a constituição discursiva da 

sociedade não emana de um livre jogo de ideias nas cabeças das pessoas, mas de uma prática 

social que está firmemente enraizada em estruturas sociais materiais, concretas, orientando-se 

para elas.” O que pudemos perceber nas falas de Darcy Ribeiro e autores da CLACSO 

transparece essa realidade. Porém, o diferencial é que estes percebem o conteúdo ideológico 

por trás do discurso da colonialidade, “discurso como prática ideológica (que) constitui, 

naturaliza, mantém e transforma os significados do mundo de posições diversas nas relações 

de poder” (FAIRCLOUGH 2001, p. 94) 

Se para Fairclough (2001, p. 90) o discurso é “o uso de linguagem como forma de 

prática social”, ou seja, social constitui o discurso e é por ele constituído, temos uma relação 

entre um conjunto de discursos particulares e uma situação social. Vemos que, nesta 

investigação, o fio condutor dessa relação entre discurso e sociedade é o poder que emana do 

eurocentrismo como projeto político e teórico, e isso é o que Aníbal Quijano (2005) chama de 

“A colonialidade do Poder”. 

Cabe ainda ressaltar que, apesar dos números da Análise de Conteúdo proposta neste 

trabalho apresentarem analiticamente apenas 25,61% de aderência entre as categorias da 

perspectiva pós-colonial com os artigos dos autores da CLACSO, a abordagem qualitativa da 

Análise de Discurso e intertextualidade mostrou que existe um caráter interdiscursivo e 

intertextual das práticas discursivas estudadas, posto que na maioria dos temas abordados, os  

textos  recorrem e se conectam a outros textos. 

Diante desses fatores, a contribuição de um dos intérpretes-chave do Brasil se mostra 

relevante e importante para as ciências sociais, pois abre novas perspectivas de estudo e leva à 

produção de reflexões válidas dos caminhos e descaminhos de nossa constituição como povo, 

Estado-nação e de nossas práticas no que Martins (2012) chama de espaço-dinâmica 

organizacional. 
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5.1 IMPLICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO BRASILEIRA 

 
 

Os diversos enfoques abordados na perspectiva pós-colonial abrem novas 

possibilidades para a área dos estudos organizacionais que, atualmente, ainda faz suas análises 

com base com base nos cânones das ciências da natureza e em particular da Física, isto é, com 

uma visão anistórica e universalista do fenômeno objeto de estudo. Esta é a visão que vemos 

em Martins (2012, p. 6): 

 
 

Chega a ser surpreendente que, quase simultaneamente a essa grande 
revolução na ciência da História, a nascente ciência da Administração tenha 
sido postulada segundo os cânones da máquina, isto é, olvidando a natureza 
eminentemente social do trabalho societário, sua memória e sua dinâmica 
como fato (re)produtor de significados.  

 

 

Esta visão universal se deve muito ao fato desta ser orientada por uma visão 

acadêmica positivista que há tempos acreditou que qualquer crença, modelo mental, situação 

ou organização poderia ser tratada como universal. (VERGARA, 2001) 

Como visto, as ciências sociais sofrem grande influência da visão eurocêntrica do 

mundo. E tal como Ianni (1994) reflete sobre a transposição de um centro hegemônico, 

quando aborda o longo processo de transição do Brasil da esfera da libra esterlina para a 

esfera do dólar, concretizado com a quebra da bolsa de Nova York em 1929 que pôs fim à 

hegemonia Britânica e a substitui pela norte-americana, na Administração temos impacto 

semelhante.   

A reflexão local sobre os efeitos da colonização em sociedades periféricas foi 

perdendo força diante do processo de modernização brasileira e da influência cada vez maior 

dos EUA na região (PEASE, 2005 apud ALCADIPANI e ROSA 2010). Na sociedade 

brasileira isto se mostra latente, já que segundo Souza (2003) apud Alcadipani e Rosa (2010 

p. 372), “no caso brasileiro, sofremos um tipo de “modernização seletiva”, uma modernização 

epidérmica, de fachada, cujos problemas sociais ainda se fazem presentes, ofuscando os 

efeitos do colonialismo sobre a sociedade brasileira”. Criou-se então uma dicotomia 

Norte/Sul, sendo o Norte representado pelos países do hemisfério Norte, leia-se Europa e 

Estados Unidos da América e o Sul representados pelos países do hemisfério Sul, formado 
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pelo conjunto de países e regiões do mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu e 

que não atingiram níveis de desenvolvimento econômico equiparáveis aos dos países do 

Norte. (SANTOS, 1995 apud ROSA e ALVES, 2011) 

Isso se percebe nas características da produção acadêmica brasileira, que é a forte 

influência de autores de origem norte americana. Bertero, Caldas e Wood Junior (1999) em 

seu trabalho sobre a produção científica acerca dos estudos organizacionais chegaram à 

conclusão que esta tem apresentado uma inclinação funcionalista. Além disto, concluem que 

tal produção tem adotado como referências autores americanos de foco gerencialista e de 

qualidade duvidosa, que consequentemente compromete a qualidade da produção brasileira. 

Ao refletir sobre o conhecimento produzido fora da estrutura colonial, e perceber que 

este dispensa o conhecimento produzido fora de suas fronteiras sob o argumento de ele ser 

particularístico, incapaz de alcançar a “universalidade”, já que é cerceado por aquilo que 

Mignolo (2006) chama de “racismo epistêmico”.  

 Este “racismo epistêmico” é percebido em umas das principais barreiras que se 

levantam ao conhecimento local, que é a base linguística, alicerçada sobre o idioma inglês que 

é nativo na maioria dos países que detém a centralidade da produção científica. Desta maneira 

“todo o conhecimento produzido nesse centro não obedece mais às fronteiras territoriais, 

assumem um caráter global e se espalham pelo mundo afora como um conhecimento global 

sobre gestão e organização” (BOYACIGILLER, ADLER, 1991 apud ROSA e ALVES, 

2011).  

O caráter centralizador do uso do idioma inglês na pesquisa científica foi analisado 

por Rosa e Alves (2011) que buscaram questionar a hegemonia do idioma no campo científico 

e a sua contribuição para a reprodução de ideais colonizadores que impedem os pesquisadores 

nativos de regiões periféricas de produzirem sentido dentro de sua língua. Os autores 

observaram o decréscimo da pluralidade de idiomas e o aumento da proeminência do inglês 

no campo das pesquisas em organização. Além disso, identificam uma geopolítica epistêmica 

que cria uma linha imaginária que divide e subordina o conhecimento local ao conhecimento 

global (universal). Tal situação tende a encerrar o pesquisador numa condição de 

subalternidade, conforme afirma Ibarracolado (2006, p. 471) apud Rosa e Alves (2011, p. 

261). 

 

Diante de tais mecanismos, restaria ao pesquisador subalterno resistir por 
meio de um processo de “descolonização” ou se sujeitarem às regras 
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impostas pelos países anglófonos, pois “para pertencer à ‘comunidade 
internacional’, você deve falar a língua do Centro, usar seus conceitos, 
discutir suas agendas e estar em conformidade com o estereótipo do ‘sul 
imperfeito’, mantendo um ‘silêncio educado’ sobre as causas reais de seus 
problemas. 

 
 
 

Rosa e Alves (2011) concluem que os pesquisadores locais, que não possuem uma 

mentalidade universalizante e alinhada com aspectos colonizadores, são os atores ideais para 

propor uma ruptura e a formulação das mudanças em seu campo acadêmico. Segundo eles 

essa produção de conhecimento seria “a possibilidade de olhar nossa própria forma de narrar a 

gestão e as organizações brasileiras, a partir de nossos próprios recursos linguísticos e nossas 

próprias capacidades de falar e escrever sobre nós mesmos” (ROSA e ALVES, 2011 p.263) 

Essas distorções provocam lacunas e o empobrecimento dos resultados obtidos pelas 

pesquisas acadêmicas na área. Vergara (2001, p. 66) observa que “de um lado, países que não 

os EUA deixam de enriquecer-se com suas próprias descobertas. De outro, os EUA deixam de 

enriquecer-se com os subsídios que outros países poderiam fornecer às suas pesquisas”. 

 

5.1.1 A colonialidade na Gestão das Organizações Brasileiras 

 

 

Atualmente, alguns estudos na área de administração estão se unindo a fim de 

desvendar o porquê da falta de efetividade de alguns modelos de gestão “importados” nas 

organizações brasileiras. Boa parte da falta de efetividade se refere à singularidade da cultura 

organizacional brasileira, que deixa de ser levada em conta pelos acadêmicos do “centro” em 

suas produções de conhecimento caracterizadas por um discurso universalizante e focado em 

suas próprias agendas. A transposição dos modelos de gestão sofre dificuldade devido ao 

cenário organizacional brasileiro ser muito distinto do norte-americano e das outras nações 

hegemônicas de maneira que, tal ação quando irrefletida ou desprovida de maior analise para 

as organizações brasileiras é considerada temerária. Guerreiro Ramos (1983, p.5) afirma que 

“muito do que se admite como tranquilamente verdadeiro nos Estados Unidos, no campo da 

teoria administrativa, não é valido para nações em desenvolvimento e, particularmente, no 

Brasil” Em diversas funções dentro da administração encontra-se uma vasta literatura 

estrangeira que reúne um conjunto de sugestões, anedotas, conjecturas, resultados de pesquisa 
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e até elaborações teóricas. Porém a questão importante a ser levantada é se elas fazem sentido 

quando aplicadas no ambiente organizacional brasileiro. (URDAN, 1999)  

Em harmonia com esse pensamento, Freitas (1997) afirma que assistimos a modelos 

de gestão importados e implementados nas organizações por empresas multinacionais. Porém, 

o fato de tais modelos serem concebidos em meio de suas culturas natais faz com que tragam 

consequentemente pressupostos e valores diferentes e até conflitantes com os nossos. Isso 

resulta muitas vezes em fracassos desses modelos e práticas, justamente por não terem 

respaldo em alguns traços basilares da cultura brasileira. Guerreiro Ramos (1983) observou 

que a manifestação do “jeitinho” na sociedade brasileira muitas vezes é o expediente 

necessário para se enfrentar o formalismo oriundo da organização e da estruturação na 

formação nacional. Nessa linha, “se desejamos uma mudança efetiva, devemos centra-nos nos 

pressupostos básicos dessa cultura organizacional e, para isso, devemos entender suas origens 

e raízes” (FREITAS, 1997 p.39)  

Uma das possíveis causas para a perpetuidade da aplicação de modelos de gestão 

oriundos do hemisfério norte seria a crença de que o que vem de fora é melhor. Essa crença 

seria sustentada pela visão do estrangeiro como figura arquetípica nacional ou por um 

complexo de inferioridade. (CALDAS, 1997). 

O uso do modelo norte-americano no Brasil não é privilégio das organizações de 

caráter privado, a administração pública aqui praticada também se orienta pelos modelos 

importados. Este mimetismo é empreendido sob a ideia de se trilhar o caminho dos países 

desenvolvidos pra alcançar seus resultados. 

No campo da administração pública, observa-se que a implementação do modelo da 

Nova Administração Pública (NAP) tem sido amplamente empregado. Tal modelo carrega 

uma série de pressupostos oriundos da gestão de empresas privadas e sua aplicabilidade tem 

sido aceita sem que haja leituras e estudos críticos sobre o mesmo. (ZWICK et al, 2012) 

Pode-se tomar como exemplo as reformas implantadas pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso. De características gerencialistas, as transformações introduzidas através de 

Luís Bresser-Pereira tiveram o objetivo de fazer, em suas próprias palavras “a introdução e a 

aplicação dos princípios e das técnicas de administração por resultados no setor público com 

base na flexibilização da burocracia” (PEREIRA 2010, p.113 apud ZWICK et al, 2012, p.285) 

Porém, o que é observado hoje é uma combinação dos pressupostos gerencialistas do 

hemisfério norte com os traços da cultura brasileira. Para Freitas (2009) apud Zwick et al 



93 

 

(2012) as singularidades da gestão pública brasileira estariam acompanhando a evolução do 

Estado, personificado na figura do governante, sendo-lhe atribuído o patrimonialismo, 

coronelismo, clientelismo, personalismo e autoritarismo. 

Percebe-se que durante a construção do Brasil observam-se ciclos de dependência 

dos países centrais. Segundo Caldas (1997), em um primeiro momento forma-se um ciclo 

colônia-Lisboa que marca profundamente a história da terra Brasil. Após isso, com a vinda da 

Corte para o Brasil, a influência estrangeira deslocou-se para o eixo Paris-Londres, devido 

questões econômicas, políticas e culturais da época. O terceiro e último ciclo envolve a 

influência norte-americana na América Latina, principalmente a partir da chamada “doutrina 

Monroe” que estendeu os interesses políticos internacionais dos EUA justificada por uma 

busca de “democracia igualitária” e protestante que tinha como dever moral civilizar povos 

atrasados e livrá-los da barbárie católica. 

Propomos neste trabalho que este dilema da presença de teorias organizacionais 

importadas dos países centrais na Administração Brasileira seja visto segundo a perspectiva 

da ninguendade, abordada por Darcy Ribeiro em “O Povo Brasileiro”. 

Na análise de Darcy Ribeiro, o neobrasileiro rejeitava as suas raízes nativas oriundas 

dos índios e negros e buscava se identificar com a figura do colonizador, branco e europeu. 

Porém este o desprezava por ser fruto da mestiçagem, por não representar o estereótipo do 

europeu “desenvolvido” e “civilizado”. Ora, supõe-se que essa é a visão que ainda predomina 

na formulação das teorias organizacionais.  

A academia e os profissionais de mercado brasileiros se voltam para a produção de 

conhecimento dos países centrais, muitas vezes rejeitando a produção e as reflexões dos 

pensadores locais e insistindo em aplicar em nosso ambiente e cultura modelos importados. 

Porém, como visto, tais modelos apresentam graus de efetividade questionáveis.  Por sua vez, 

os representantes dos países centrais, guiados por inspirações colonialistas, vêem as 

produções dos países subalternos como locais, particularistas e subdesenvolvidas.  

O dilema que se apresenta é que, a área de estudos organizacionais brasileira, tal 

como o neobrasileiro, muitas vezes rejeita a suas produções, reflexões e pensamento social 

local e busca uma identificação com o pensamento central e universalizante dos 

colonizadores, porém estes os desprezam, por não estarem alinhados com o mainstream dos 

estudos organizacionais. O que temos então é uma manifestação contemporânea da 

ninguendade descrita por Darcy Ribeiro no campo organizacional, a ausência de identidade, 

representada dialeticamente pelo não ser.  
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O que buscamos é que a pesquisa e o conhecimento brasileiro na área organizacional 

sejam projeções das reflexões produzida no Brasil, assim como Spivak (2010) busca um 

espaço para que a voz dos subalternos seja ouvida. Não nos parece razoável que o rico 

pensamento social brasileiro continue sendo ignorado na produção e na prática organizacional 

em beneficiamento de modelos transplantados oriundos de um ideal universalizante e 

colonizador, que é limitado e condicionado por fatores históricos e sociais. E esta realidade 

deve ser enxergada tal como esta posta, e para Guerreiro Ramos (1983) os administradores 

devem ter plena consciência disso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A análise feita neste trabalho buscou um maior aprofundamento acerca das questões 

apresentadas e possíveis novos caminhos para enfrentá-las. O dilema da falta de efetividade 

de muitos modelos e conceitos concebidos sob uma visão anistórica e universalista, 

promovida sobretudo pelos poderes que mantém a hegemonia e sustentam a ideologia está 

presente no dia-a-dia das organizações brasileiras. Além disso, ainda existe uma visão 

colonizada por parte da academia, que se reflete em suas produções. 

E o discurso que sustenta essa cosmovisão é alvo dos pensadores que são reunidos 

sob o título de “pós-coloniais”. A perspectiva pós-colonial procura então desvendar a falsa 

neutralidade e universalidade desse discurso, presente em várias áreas das ciências sociais, e 

por consequência, na administração privada e pública. 

O pós-colonialismo é relativamente recente e apresenta origens temporais e 

geográficas nem sempre bem delineadas, o que nos permite afirmar que seus fundamentos, 

bem como as reflexões que as provocaram são singulares, se fazendo presentes na 

problematização das ciências humanas desde a década de 1960 com as produções de autores 

reconhecidamente pós-coloniais, tais como Stuart Hall, Edward Said e Homi Bhabha.  Esta 

perspectiva tem ganhado força nas ciências sociais, principalmente pelo fato de rejeitar as 

grandes narrativas historiográficas feitas pelas vozes daqueles que representam os poderes 

coloniais e buscar a reescrita dessa história através do ponto de vista dos colonizados. 

Um dos fatos observados a partir dos resultados desta investigação e que deve ser 

considerado é que o Pós-colonialismo ainda não é (e tal vez não será) um conceito de fácil 

definição ou capaz de criar um pensamento homogêneo. Hall (2009, p. 102) sintetiza bem 

essa condição: 

 

 

o termo pós-colonial não se restringe a descrever uma determinada 
sociedade ou época. Ele relê a colonização como parte de um processo 
global essencialmente transnacional e transcultural – e produz uma 
reescrita descentrada, diaspórica ou global das grandes narrativas imperiais 
do passado, centradas na nação. Seu valor teórico, portanto, recai 
precisamente sobre sua recusa de uma perspectiva do aqui e lá, de um 
então e agora, de um em casa e no estrangeiro. Global neste sentido não 
significa universal, nem tampouco é algo específico a alguma nação ou 
sociedade.  
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Mesmo diante das limitações, o pensamento pós-colonial é capaz de fomentar uma 

profunda crítica ao eurocentrismo e seus preceptores, e lançar as bases o sobre as quais 

pudemos empreender a tentativa de desconstrução das grandes narrativas ocidentais europeias 

e estadunidenses, bem como a problematização sobre as sequelas do processo colonial na vida 

dos povos colonizados. 

Boaventura de Sousa Santos (2004, p. 9), em harmonia com esta condição afirma que                                        

“A perspectiva pós-colonial parte da ideia de que, a partir das margens ou das periferias, as 

estruturas de poder e de saber são mais visíveis. Daí o interesse desta perspectiva (...) por 

problematizar quem produz o conhecimento, em que contexto o produz e para quem o 

produz.” 

Outra questão a ser considerada é a crítica quanto ao essencialismo do Pós-

colonialismo. Sousa Santos (2004, p. 40) afirma que existe “um certo essencialismo nativista 

que por vezes se infiltra no pós-colonialismo”, que poder vir travestido “de um tipo de 

essencialismo anti-europeu que limita a reflexão mais ampla dos múltiplos sistemas de 

dominação e opressão que habitam as organizações modernas.” ( ROSA et al 2010, p. 1), 

Porém, há de se pesar que esse debate ultrapassa a simples discussão sobre 

essencialismo, já que esta crítica pode velar uma marcação de posições epistemológicas. 

Vemos que quando se utilizam categorias como “classe”, “periferia” ou “sistema-mundo”, 

que pretendem “abarcar heuristicamente uma multiplicidade de situações particulares de 

gênero, etnia, raça, procedência ou orientação sexual, é qualificado de ‘essencialista’, de atuar 

de forma ‘politicamente incorreta’, ou pelo menos de ter caído na tentação dos metarrelatos.” 

(CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 86) 

Esse debate fica evidente nas posições em relação ao pós-colonialismo, adotadas por 

Alcadipani (2005), que assume uma ligação maior com o Critical Management Studies e, de 

outro ponto de vista, a assumida por Misoczky e Amantino-de-Andrade (2005a e 2005b), 

fundamentadas em uma visão materialista, que para as autoras, é mais condizente com as 

peculiaridades da América Latina. 

A posição que vemos nos autores da CLACSO pode ser percebida quando Escobar 

(2005, p. 70) afirma que: 

 
 

A defesa do conhecimento local que se propõe aqui é política e 
epistemológica, e surge do compromisso com um discurso anti-essencialista 
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do diferente. Contra os que pensam que a defesa do lugar e do conhecimento 
local é inegavelmente “romântica”, poder-se-ia dizer, como Jacobs (1996: 
161) que é uma forma de nostalgia imperial, um desejo do “nativo intocado”, 
que presume que tais encontros (entre o local e o global) somente significam 
outra forma de imperialismo. 

 

 

Entre os autores da CLACSO, percebemos o tangenciamento dos debates latino-

americanos atuais com relação à crítica ao Orientalismo, aos estudos pós-coloniais, a crítica 

ao discurso colonial, aos estudos subalternos, ao afro-centrismo e o pós-ocidentalismo. Em 

um cenário global no qual parecem impor-se como via única o pensamento neoliberal e, em 

contraponto a este, a fragmentação o e o ceticismo da pós-modernidade, os autores estudados 

apontam novos caminhos que se estão abrindo no conhecimento, na política e na cultura latino 

americana.  

Coloca-se em evidência que os discursos encontrados nos artigos da CLACSO e em 

“O Povo Brasileiro” são orientados sob a perspectiva da libertação, da desconstrução, da 

práxis da solidariedade visando à transformação das condições sociais periféricas. 

Com relação ao caminho metodológico percorrido, a metodologia de Análise de 

Conteúdo se mostrou de grande utilidade quanto à percepção e emergência das categorias, 

através da análise léxica - análise numérica de todo o conjunto de todas as palavras 

encontradas nos textos estudados – pois possibilitou que as categorias fossem extraídas dos 

próprios textos analisados, diminuindo as possibilidades de uma “indesejável” subjetividade 

no processo de criação de categorias. Já no processo da Análise de Conteúdo em si, percebeu-

se uma dificuldade na rotulagem de certos conteúdos, já que, como vimos, o conteúdo do 

discurso pós-colonial é oriundo de uma variável matriz teórica. Além disso, para diminuir a 

participação interpretativa (e subjetiva) do pesquisador, só foram categorizados os conteúdos 

que se mostraram claramente manifestos a uma dada categoria. 

Ao tratar da questão da subjetividade, Vergara (2011, p.764) afirma que               

“por admitir-se a subjetividade do pesquisador, a confiabilidade é alcançada pelo pesquisador 

pelo detalhamento da metodologia que utilizou na pesquisa, enquanto a validação é concedida 

pelo leitor, na medida em que o texto explicita o esforço de objetivação do pesquisador.” 

Nessa tentativa de dar maior validação ao trabalho, lançando mão da análise léxica e 

de conteúdo, seguimos o caminho proposto por Freitas (2011, p.758): 
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Nossa proposta é de que as duas técnicas sejam utilizadas de forma 
sequencial (uma após a outra), recorrente (pode-se ir e vir, deve-se mesmo ir 
e vir de uma a outra) e complementar (elas não são excludentes, ou seja, não 
se deve escolher uma ou outra; deve-se adquirir a visão, a consciência de que 
os recursos de ambas são excelentes ferramentas na mão do analista e que 
ele deve fazer bom uso e não isolar uma em detrimento de outra). De uma 
forma ou outra, a análise de conteúdo (combinada com uma mais rápida e 
prévia análise léxica, para ter pistas de categorias predominantes e que não 
deveriam ser ignoradas na análise cuidadosa de conteúdo) é algo cativante, 
instigante, e que nos leva a descobertas superinteressantes. 

 

 

Adicionalmente, optou-se pela Análise de Discurso baseada em Fairclough (2001) e 

esta revelou que, mesmo com baixa aderência percentual entre os conteúdos analisados, os 

discursos se mostraram interconectados. Isso pode estar relacionado à percepção e 

assimilação da realidade dos autores estudados. Estas passam por corredores isotópicos, 

conforme proposto pela análise semiológica da interação entre língua e práxis de Blikstein 

(2003). Segundo o autor, os corredores semânticos ou isotópicos geram os estereótipos, 

através dos quais constituímos a percepção do real. Estes estereótipos funcionam como 

“óculos sociais”, que são como lentes pelas quais interpretamos o mundo ao redor. Por 

estarem inseridos em ambientes semelhantes, no caso, o ambiente latino-americano, os 

autores estariam sujeitos aos mesmos traços ideológicos, que por sua vez constituem os 

corredores isotópicos. Isso se reflete na relação e interação entre linguagem e práxis 

observada nos discursos estudados, que transparecem nas intertextualidades encontradas nos 

textos. 

Esta perspectiva da realidade local captada pela pesquisa pode subsidiar um novo 

olhar à realidade organizacional e acadêmica no campo da Administração, que como vimos, 

ainda padece de novas alternativas. “Para isso faz-se necessário construir teorias que 

autorizem o novo, que não o mutilem em incompatíveis mapas de conceitos marcados pela 

tradição dominante.” (MISOCZKY e AMANTINO-DE-ANDRADE 2005, p. 230) Nesse 

sentido, é preciso que as ciências sociais avancem de maneira autônoma e inovadora, 

construindo sobre as bases já lançadas, novas estradas que poderão nos levar a novos destinos. 

Finalmente, é preciso salientar que este trabalho não teve a intenção de definir e/ou 

encerrar a discussão sobre o pós-colonial e suas interações nas reflexões no campo da 

Administração. Muitas outras obras e autores poderiam estar aqui incluídos, porém 

extravasariam os limites de tempo e objetivos deste trabalho. Não obstante, acreditamos que 
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este é mais um tijolo que é lançado para o fundamento da construção daquilo que se chama 

Administração Brasileira. 
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