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EDITORIAL

A REDOBRA é um projeto mutante: se define à medida em que é feita, confor-
me os contextos circunstanciais que lhe fomentam. Mas, desde lá, em 2008, in-
sinuava-se certa dinâmica como padrão que veio se estabilizando como escolha 
de rumo: sua concepção editorial e seu modus operandi compositivo firmaram-
-se como operações coimplicadas sem subordinação. 

É uma revista acadêmica, justificada e nutrida pela sua condição universitária, 
cuja rotina instaurada entre ensino, pesquisa e extensão é também expandida 
pela liberdade inventiva com que a REDOBRA se dispõe a desafiar estados e 
qualidades de seu próprio projeto para cumprir-se como uma revista acadêmica 
sem perder-se em academicismos nem prender-se a normas de indexação. É o 
contexto acadêmico que supre seu fôlego, seu sopro e a ventania que espalha, 
pelos eventos, pelas pesquisas ou por outras atividades desenvolvidas pelos seus 
dois grupos-mater: Laboratório Urbano (PPG-AU) e Laboratório Coadaptativo 
LabZat (PPGDANÇA).

Suas edições expressam, assim, a teia de articulação entre pessoas, ideias, luga-
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res, histórias, culturas e desejos que, a cada momento, constitui seu repertório 
do qual podem emergir novas conexões. Um percurso sem nenhuma previsibi-
lidade de sucesso, cujas fases incluem a própria interrupção como movimento 
de microturbulência contínua… À espera de qualquer nova faísca que reinstaure 
seu sentido de interlocução e de novos recursos que lhe assegurem algum fôlego. 

A REDOBRA n. 15 resulta da faísca trazida pela fricção das referências de mun-
do, vida, convívio e futuro que os seus dois grupos de pesquisa condutores ex-
perimentaram com outros desde a sua interrupção em 2014. E se deve também 
ao impulso tenaz do professor Leo Name que, em seu estágio pós-doutoral entre 
nós, foi um dos que organizou um minicurso sobre a temática desta edição e 
catalisou o novo agrupamento desta vigorosa e imaginativa equipe editorial – 
reforçada pela especial contribuição de outra pós-doutoranda, Janaína Bechler, 
coordenadora da pesquisa Arquivo Laboratório Urbano.

Retoma-se, assim, a REDOBRA: agora de novo em formato digital e amparada 
pela instância crítica e colaborativa de um novo Conselho Editorial, reunido por 
antigas e dispersas afinidades cujo ponto de conexão mais evidente é o compro-
misso que suas atuações acadêmicas e artísticas expressam em defesa da demo-
cracia, do espaço público, da Arte e da Universidade. 

Retome-se, assim, os desdobrares infinitos da errante DOBRA, DESDOBRA, 
REDOBRA e, com eles, o pulso quase interdito da nossa resistência aos sufoca-
res diversos que nos assombram hoje. 

Outra faísca propulsora desta retomada partiu das reflexões coletivas do gru-
po Laboratório Urbano PPGAU/UFBA desenvolvidas, nos últimos anos, em 
torno das temporalidades e materialidades implicadas nos processos urbanos, 
abordando Historia e Memória da experiência das cidades pelos seus desdobra-
mentos na paisagem urbana, no corpo e na arte, com a contribuição constante e 
sempre provocativa do historiador Washington Drummond. Particularmente, 
a partir da pesquisa Arquivo, coordenada por Janaina Bechler, que tem se dedi-
cado ao estudo dos materiais de arquivo do grupo Laboratório Urbano, dentre 
os quais a própria revista REDOBRA . A publicação teve seu primeiro número 
lançado em 2008, em ocasião do Encontro e da plataforma de ação CORPOCI-
DADE, consolidando a parceria com o grupo LabZat do PPGDANÇA/UFBA.

Nesse trabalho, de debate, fragmentação e remontagem do material do arqui-
vo, surgiu uma questão temporal que se evidenciou cada vez mais nitidamente. 
Verificou-se que alguns conceitos que eram chaves de entendimentos, tensio-
namentos e problematizações na produção do Laboratório Urbano e do Labzat, 
de forma central, gradualmente eram colocados na sombra de outros que, suces-
sivamente, iam ganhando maior evidência. Perceber esse movimento temporal 
conduziu a pesquisa a um corte nesse arquivo, em torno de conceitos-tempos, 
chamados de “marcadores”. Parece-nos interessante expô-los no presente mo-
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mento, em que a REDOBRA tanto se relança quanto se redefine, rumando por 
outros caminhos. 

• Da criação dos grupos e do lançamento da publicação até 2012, os debates 
pareciam gravitar em torno das múltiplas noções e abordagens concer-
nentes à conceituação do “Corpo”.

• Entre 2012 e 2014, momento em que o Laboratório Urbano recebeu 
aportes do edital FAPESB/CNPq 028/2010, com a pesquisa “Experiên-
cias Metodológicas” apresentada ao Programa de Apoio a Núcleos Emer-
gentes (PRONEM), os textos e os debates passaram a dedicar mais atenção 
às múltiplas noções de “Experiência”.

• A partir de 2014, justamente quando a REDOBRA sofre uma interrup-
ção, os debates em torno da “Narrativa”, que se faziam crescentemente 
presentes já durante a pesquisa do PRONEM, ganharam ainda mais força.

Evidentemente esse corte temporal-conceitual é um artifício de organização de 
um arquivo, baseado nos conceitos que acompanham os dois grupos de pes-
quisa desde seu início – mas sem a pretensão de representar a sua totalidade ou 
abarcar toda a variedade temática e conceitual do Laboratório Urbano, do Labzat 
ou da REDOBRA . No entanto, ele faz evidente o quanto tanto os dois grupos 
quanto a publicação nunca pretenderam centrar-se em abordagens estritas ou 
estreitas, voltando-se às multiplicidades e aos desvios que são próprios do trân-
sito de ideias – e, por isso, à produção do conhecimento que se pretende aberta 
tanto à convergência quanto à divergência.

Neste ano de 2020, vimo-nos em meio a uma pandemia mundial sem prece-
dentes: a Covid-19 (que no momento em que escrevemos já ultrapassou a marca 
de mais de 100.000 pessoas mortas no Brasil) de algum modo obriga a todas e 
todos porem-se em reflexão, produzindo novas narrativas sobre o presente e o 
futuro – e sobre si mesmos. É nesse contexto que a REDOBRA volta, inclusive 
se pretendendo semestral como nas suas últimas edições. Sendo assim, julgamos 
necessária uma breve narração sobre percurso que nos levou a esse momento.

O já referido minicurso chamava-se Insurgências decoloniais: geopolítica do co-
nhecimento para outros mundos possíveis e ocorreu entre 13 e 25 de maio de 
2019 no auditório Mastaba da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
da Bahia (FAUFBA). Tal atividade foi realizada pelo Laboratório Urbano e pelo 
Labzat, em conjunto com o grupo de pesquisa Decolonizar a América Latina e 
seus Espaços (¡DALE!), da Universidade Federal da Integração Latino-America-
na (UNILA), coordenado por Leo Name. As seis aulas e mais uma oficina foram 
ministradas por ele, Gabriel Rodrigues da Cunha (ambos do ¡DALE!) e Marcos 
Britto (atualmente no Laboratório Urbano). Outras duas edições aconteceram 
na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), en-
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tre 5 e 16 de agosto de 2019 (com Leo e Marcos); e entre 26 de agosto a 6 de 
setembro de 2019, na UNILA (com Gabriel e Tereza Spyer, do ¡DALE!).

O minicurso foi uma atividade preliminar de aproximação entre os modos de 
fazer e os modos de pensar do Laboratório Urbano, do LabZat e do ¡DALE!. O 
último propôs aos primeiros uma mirada ao chamado “giro decolonial latino-
-americano”, tendo sido debatidos alguns conceitos dessa abordagem: as colo-
nialidades do poder, do saber, do ver, territorial e de gênero, a geopolítica do 
conhecimento e a desobediência epistêmica. Pretendeu-se pensá-los no debate 
com a arquitetura, a produção de imagens, o design e o patrimônio material. A 
troca entre os grupos foi extremamente rica: em muito devido a suas ancora-
gens epistemológicas serem efetivamente muito distintas, rendendo saudáveis 
divergências; mas também por possuírem propostas político-conceituais con-
vergentes, ambas afeitas à mistura, ao questionamento constante e à interdisci-
plinaridade.

Foi em outubro de 2019 que se começou a aventar a possibilidade de um retorno 
da REDOBRA, retomando seu papel interdisciplinar na pesquisa do campo do 
urbano em sentidos ampliados e, também, visando ao registro de atividades do 
Laboratório Urbano e do Labzat. A ideia de um número relacionado ao mini-
curso com uma equipe de editores específica (Leo Name, Tereza Spyer e Gabriel 
Cunha) consolidou-se em janeiro de 2020. Tendo como referência a última edi-
ção da REDOBRA – lançada em 2014 – seu respectivo projeto gráfico a cargo de 
Daniel Sabóia, Patrícia Almeida e Janaina Chavier e sua divisão em cinco seções 
(ENTREVISTAS, ENSAIOS, EXPERIÊNCIAS, DEBATES e RESENHAS), essa 
equipe travou contato com autores e autoras nacionais e internacionais, inter-
nos ou externos à UFBA, ao Laboratório Urbano e ao ¡DALE!. O objetivo foi o 
desenho de um debate ampliado, que contivesse tanto acordos quanto desacor-
dos, aproximações e distanciamentos com relação ao giro decolonial.

A equipe, contudo, foi surpreendida por uma avalanche de aceites para entre-
vistas, artigos, autorizações e sugestões para tradução, além de pedidos espon-
tâneos de participação. Suspeitamos que essa ampla adesão revela, no que tange 
aos autores e autoras hispanohablantes, sua percepção da oportunidade rara de 
publicarem em português e dialogarem com a academia brasileira – vista por eles 
e elas, com alguma razão, como apartada da produção teórica dos demais países 
do subcontinente latino-americano. E, por parte dos brasileiros e das brasileiras, 
talvez o desejo de posicionarem-se perante os conceitos e os enunciados de um 
aporte teórico que – para o bem ou para o mal, com ou sem aprofundamentos 
teórico e epistemológico – vem ganhando destaque na academia brasileira (ain-
da que tardiamente, diga-se, na medida em que seus escritos fundacionais são do 
início da década de 1990). 

Em meio a essa abundância de textos, em abril de 2020, editores e editora ti-
veram que tomar uma decisão, junto à Coordenação Editorial da REDOBRA, 
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com vistas a realizarem-se cortes, dividindo o material obtido com dois núme-
ros de uma outra publicação: a revista Epistemologias do Sul, da UNILA. Isso 
possibilitou que a REDOBRA n. 15 torna-se, então, uma montagem ao máxi-
mo possível representativa das dinâmicas, dos debates e dos desdobramentos 
da atividade do minicurso Insurgências decoloniais. Uma das prioridades edito-
riais foi a publicação de artigos e/ou entrevistas de autores e autoras que foram 
bibliografia daqueles encontros. Outra prioridade foi a publicação de textos de 
quem havia participado do minicurso na UFBA ou na UFMG. Finalmente, uma 
terceira prioridade foi ter na revista extratos de pesquisas individuais, que agora 
estejam em andamento no Laboratório Urbano, que se relacionem direta ou in-
diretamente com as propostas mais amplas de descolonização do conhecimento 
e em adesão a pensamentos-outros e a cosmologias-outras.

Abrindo esta edição da revista, a seção ENTREVISTAS apresenta longas con-
versas com a arquiteta brasileira Andréia Moassab, o antropólogo colombiano 
Arturo Escobar, o designer, também colombiano, Alfredo Gutiérrez Borrero e o 
arquiteto cubano Yasser Farrés Delgado – no minicurso, tanto dela quanto de-
les havia artigos constantes na bibliografia. Em “Arquitetura, gênero e raça”, 
Moassab é entrevistada por Maicon Rodrigo Rugeri, Oswaldo Freitez Carrillo e 
Leo Name. Ela é professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA e 
ao longo dos últimos anos vem desenvolvendo, por um lado, uma aproximação 
do campo de arquitetura e urbanismo com as teorizações advindas das episte-
mologias do sul e do giro decolonial; e, por outro, uma análise comparatista en-
tre as cidades latino-americanas e as cidades africanas. Na entrevista, ela fala de 
suas trajetórias pessoal e acadêmica e problematiza o eurocentrismo no ensino 
de arquitetura. Além disso, ela também tece comentários sobre uma revisão das 
concepções de patrimônio arquitetônico que considera urgentes – um tema que, 
no minicurso, e a partir de um artigo seu, provocou um acalorado debate.

Em “Projeto/ar como a cura da vida”, Céline Veríssimo conversa com Ar-
turo Escobar, um dos intelectuais do grupo fundacional Modernidade/Colo-
nialidade e que desenvolve conceitos cruzando a abordagem decolonial com a 
ecologia política. Na entrevista, ele centra atenção em sua discussão mais recen-
te – no livro Autonomía y diseño (2016) – sobre as possibilidades de transição 
e transformação socioecológicas mediante a descolonização do “ diseño” (que 
em português tem difícil tradução, podendo referir-se a “ design”, “ desenho” ou 
“projeto”). Tendo sido esse um dos assuntos abordado no minicurso, é também 
foco da entrevista que Alfredo Gutiérrez Borrero deu a Leo Name e Gabriel Ro-
drigues da Cunha. Em “Desenhos-outros: da hegemonia ao giro decolo-
nial e dos desenhos do sul aos dessocons”, ele diz acreditar que o design não 
é apenas uma disciplina, mas um modo de produzir mundos com base numa 
racionalidade instrumental perpetuada pela modernidade. Se há cosmologias-
-outras e racionalidades-outras, segundo ele também há “designs que não se 
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chamam assim” e “arquiteturas sem arquitetos”, isto é, variadas produções de 
artefatos e espaços mediante outras lógicas e outras culturas e com vistas a dis-
tintas finalidades – como é o caso do buen vivir andino ou ubuntu sul-africano, 
por exemplo, duas dentre muitas visões de mundo sobre as quais ele tece insti-
gantes comentários ao longo da conversa.

Em “Por um diálogo latino-americano sobre colonialidade, arquitetura e 
urbanismo”, Yasser Farrés Delgado conversa com Gabriel Rodrigues da Cunha 
e Leo Name, abordando sua vida em Cuba e a influência que intelectuais ligados à 
ilha tiveram sobre seu trabalho – como Roberto Segre, professor da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que faleceu em 2013. Também fala de seu aces-
so ao giro decolonial por meio de Enrique Dussel e Ramón Grosfoguel – impor-
tantes nomes do aporte – e das motivações por trás do conceito de “colonialidade 
territorial” que ele desenvolveu, e que foi abordado em um dos encontros do mi-
nicurso. Para ele, que fornece chaves explicativas para o fenômeno da produção 
de territorialidades bastante semelhantes levadas a cabo tanto em regimes socia-
listas quanto capitalistas, o giro decolonial efetivamente carece de uma discussão 
mais complexa a respeito das distintas dimensões espaciotemporais produzidas 
pela colonialidade – lacuna que sua teorização visiona preencher.

Na seção ENSAIOS, tem-se artigos de Paola Berenstein Jacques, Ana Paula Balta-
zar, Luciana Andrade e Rita Velloso. Paola Jacques e Luciana Andrade participa-
ram do minicurso na UFBA, ao passo que Ana Paula Baltazar e Rita Velloso são 
pesquisadoras da Escola de Arquitetura da UFMG, instituição que também o re-
cebeu. Em seu texto “Notas fugidias de nossa herança antropofágica”, Paola 
Jacques (Laboratório Urbano, PPG-AU/UFBA) diz considerar relevante o debate 
no giro decolonial a respeito do eurocentrismo nas ciências, mas diz ver no aporte 
reificações tanto dos binarismos que supostamente esse aporte estaria disposto 
a combater quanto da própria ideia de um centro único a ser substituído por ou-
tro – ignorando as complexidades do trânsito de ideias. Além disso, chama-lhe 
atenção o desinteresse de autores e autoras decoloniais pelo pensamento antro-
pófago – não somente o de Oswald de Andrade, mas também de alguns trabalhos 
que lhe são tributários, como os de Eduardo Viveiros de Castro e Suely Rolnik, 
por exemplo – e de indígenas do território brasileiro, como Ailton Krenak e Davi 
Kopenawa. Mais que reivindicar a antropofagia como uma teoria decolonial avant 
la lettre, Jacques visa a problematizar o debate, deixando à mostra essas lacunas.

Em “Não existe arquitetura decolonial porque não existe ensino de ar-
quitetura decolonial porque não existe arquitetura decolonial”, Ana 
Paula Baltazar (NPG-AU/UFMG) também parte do questionamento da depen-
dência cultural brasileira e da canibalização da cultura estrangeira, propostos no 
Manifesto Antropófago, visionando discuti-los nos contextos de projetação em 
arquitetura. Para Baltazar, não se trata de abandonar todos os procedimentos 
usualmente adotados, mas de desprender-se de um modo de fazer específico – a 
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que ela chama de “caixa preta do modo architetorum” – que estaria tão normati-
zado quanto naturalizado. Também inspirada por Viveiros de Castro e com base 
no entendimento da arquitetura como interface oriundo de sua experiência em 
ações participativas, a autora defende a passagem da prescrição de um produto 
impositivo e acabado para o pensamento a partir da lógica do exemplo, segundo 
ela capaz de albergar a experiência, a inventividade e a sensibilidade.

Luciana Andrade (PROURB-UFRJ), partilha sua experiência no minicurso e sua 
imersão a posteriori na bibliografia decolonial, em “Por uma escola de [trans]
formação urbana: contribuição heterodoxa do pensamento decolonial” 
Ela as concatena a seus esforços anteriores com vistas à aproximação entre o en-
sino de projeto e os desafios da metrópole brasileira, em particular da fluminen-
se. Ao longo do artigo, a autora expõe sua atuação junto a movimentos por luta 
por moradia, como docente em ateliês de projeto e como orientadora de traba-
lhos finais de graduação, que serve como preâmbulo para sua proposição de uma 
“escola de [trans]formação urbana”: agora redesenhada pelo diálogo com alguns 
escritos de Enrique Dussel, Santiago Castro-Gómez e Yasser Farrés Delgado.

A relação entre os aportes decoloniais e as questões urbanas também são o mote 
de “De/descolonizar o urbano, insurreição nas periferias: notas de pes-
quisa”, escrito por Rita Velloso (UFMG). Objetivando responder como o giro 
decolonial pode transformar os fundamentos do pensamento sobre o urbano 
no Brasil e quem são os novos sujeitos políticos desvelados por esse enfoque 
teórico, Velloso põe em conversação textos do sociólogo peruano Aníbal Qui-
jano da década de 1970 – época de sua inserção no debate do dependentismo 
latino-americano – e análises do ensaísta uruguaio Raúl Zibechi das primeiras 
décadas do século XXI. Para a autora, separadas por quatro décadas, suas distin-
tas elucubrações contêm importantes confluências quanto ao entendimento do 
papel político que os pobres urbanos, racializados, desempenham na construção 
das lutas por reconhecimento e justiça social.

O último dos ensaios é “A invenção das bailarinas orientais”, de Carolina 
Bracco, tradução de artigo originalmente escrito em espanhol em 2017. Trata-
-se de uma versão, contudo, produzida especialmente para a REDOBRA, para 
a qual a autora adicionou uma subseção, antes inexistente. Bracco é Doutora em 
Culturas Árabe e Hebraica pela Universidade de Granada e é professora da Pós-
-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofias e Letras da Universi-
dade de Buenos Aires. A inclusão desse texto – descoberto quase que por acaso 
pelos editores e a editora dessa REDOBRA n. 15 – deveu-se não só à relação que 
o mesmo possui com o tema da dança, caro ao Labzat e ao Laboratório Urbano, 
mas também por conta do diálogo que a autora promove entre as teorias de-
colonial e pós-colonial, cujas distinções foram abordadas no minicurso. Bracco 
baseia-se, por um lado, nos conceitos de “colonialidade” proposta por Quijano 
e de “olhar pornográfico-colonial” da antropóloga argentina Rita Segato e, por 
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outro, na concepção de “orientalismo” de Edward Said. Sua defesa é a de que a 
dança oriental foi geo-historicamente instituída como um “artefato colonial”, 
relacionado à categorização mais ampla de “mulher oriental” – determinada en-
tre muitas outras qualidades por uma subordinação que se supõe ancestral. No 
entanto, ela argumenta também que se a invenção das bailarinas orientais partiu 
do olhar desejante e dominador de homens ocidentais sobre os corpos dessas 
mulheres, tal engenho também teria sido ao longo do tempo reconfigurado por 
outras mulheres do Ocidente e do Oriente na sua relação com seus próprios cor-
pos. 

Na seção EXPERIÊNCIAS, Clara Passaro e Helena Tuler Creston, doutorandas 
do PPG-AU/FAUFBA junto ao Laboratório Urbano, partem das experiências 
intelectuais de suas pesquisas, em fase de conclusão. Em diálogo com a arqui-
tetura e a ergonomia, o tema da dança permanece no texto de Clara Passaro que 
abre a seção: “Por uma descanonização dos modelos ocidentais moder-
nos de corpo na arquitetura (na dobra com a dança)”. Ela incita um debate 
a respeito de Le Corbusier e Ernst Neufert, autores canônicos do campo de ar-
quitetura; e sobre Rudolf Laban, nome celebrado no campo da dança. A autora 
aposta sua leitura crítica com base no que julga uma urgência contemporânea: 
relacionar o tecer projetual com a compreensão estática de um corpo univer-
sal e genérico. Já Helena Tuler Creston, em “Luta indígena e decoloniali-
dade no Brasil: identidade como tática, multiplicidade como devir”, 
tem como evento disparador o anúncio de resistência até a morte, feito pelos 
Guarani-Kaiowá, contra o despejo que se pretendia executar em seus territórios 
no Mato Grosso do Sul. Analisando as subsequentes ações na Internet levadas a 
cabo sob o lema “somos todos guranai-kaiowa” e tendo entre suas bases concei-
tuais os aportes decoloniais, Creston problematiza a sempre controversa noção 
de “identidade” – mas a  valida como tática. 

A seção é encerrada por Dilton Lopes e Ramon Martins, doutorandos do Labo-
ratório Urbano – o primeiro também é docente da FAUFBA. Em “Desfundar 
a escrita conquistadora, reinscrever-se na pele do mundo”, eles partem 
dos questionamentos provocados pelo minicurso e sua bibliografia decolonial 
e propõem-se a uma reflexão dialógica com base em variados textos e autores 
há muito ou mais recentemente em circulação no Laboratório Urbano. Lopes 
e Martins, como Creston, também dão atenção às identidades: eles as conside-
ram a culminação da práxis que apresenta a escrita e o ato de nomeação como 
instrumentos tomados em propósitos coloniais, sejam a serviço da reprodução 
de trabalho e capital, mas sejam também, paradoxalmente, como possibilidades 
disruptivas. Para isso, o ensaio põe em diálogo, em maior ou menor grau, distin-
tos autores: Aníbal Quijano, Davi Kopenawa, Ailton Krenak e Achille Mbembe; 
mas também Michel de Certeau, Walter Benjamin e Georges Didi-Huberman.

Na seção DEBATES, têm-se traduções de textos dos já citados Alfredo Gutiérrez 
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Borrero e Yasser Farrés Delgado. Do primeiro, traduziu-se um artigo de 2015, 
“Ressurgimentos: suis como desenhos e desenhos-outros”, em que o au-
tor debate o campo do design e incita o pensamento com base em cosmologias-
-outras para produzirem-se “desenhos-outros” – equivalentes ao que chama-
mos de design, mas tendentes a projetos de mundo socialmente mais justos e 
ecologicamente mais responsáveis. De Farrés Delgado, apresenta-se a tradução 
de um texto originalmente publicado em 2016, “Arquitetura e decoloniali-
dade: algumas ideias sobre a Escola de Artes Plásticas de Ricardo Por-
ro”. O artigo parte da análise de uma edificação da década de 1960 assinada pelo 
arquiteto cubano Ricardo Porro para, por um lado, discutir o conceito de colonia-
lidade arquitetônica formulado por Farrés Delgado; e, por outro, para interrogar 
se a Escola de Artes Plásticas, reverenciadora de espacialidades não modernas, 
teria sido um exemplo precoce de arquitetura decolonial. Fecham a seção uma 
síntese visual de Leo Name, Tereza Spyer, Gabriel Rodrigues da Cunha, Marcos 
Vinicius Bohmer Britto e Ana Carolina Rodrigues de Oliveira do minicurso que 
coletivamente organizaram, com o mesmo título: “Insurgências decoloniais: 
geopolítica do conhecimento para outros mundos possíveis”.

Finalmente, a presente edição da REDOBRA encerra-se na seção RESENHA, 
com “‘Autonomía y diseño’ de Arturo Escobar”. Marcos Vinicius Bohmer 
Britto disserta sobre o ampliado uso por parte do autor do vocábulo diseño, 
apresentado na já  referida obra como um modo de produzir diferentes mun-
dos – inclusivamente os socialmente e ecologicamente mais justos. Tal obra de 
Escobar, vale lembrar, foi a referência do quinto encontro do minicurso, gerando 
inúmeros debates.

Boa leitura!

Fabiana Dultra Britto,
Janaína Bechler e

Leo Name
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nos processos de regularização fundiária de conjuntos habitacionais do gover-

no e, mais uma vez, lidando com dados e bases cartográficas que diziam inexistir 

construções, ruas e pessoas que existiam… 

Mudou-se para Cabo Verde. Viveu os problemas de precariedade e escassez daque-

le território como mais uma oportunidade de mergulho intelectual e reposiciona-

mento epistemológico: trabalhou no Centro de Investigação em Desenvolvimento 

Local e Ordenamento do Território (CIDLOT), uma unidade orgânica da Univer-

sidade de Cabo Verde – onde também foi docente do Departamento de Ciência e 

Tecnologia – e lá pôde perceber o enorme silêncio na literatura sobre o urbano a 

respeito das cidades africanas (que, quando muito, eram abordadas em compa-

ração ao modelo normativo, implícito, das cidades europeias e estadunidenses). 

De volta ao Brasil, tornou-se professora da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA), instituição na qual conheceu os egressos e o docente 

que elaboraram conjuntamente as questões desta entrevista, respondidas por Mo-

assab por e-mail. Na UNILA, ela se deu conta de que nas teorias urbanas as cidades 

latino-americanas recebiam quase o mesmo silêncio obtido pelas africanas. Pas-

sou, por isso, a fazer uma crítica comparatista destas duas realidades. Sua atuação 

em ensino e seus projetos de pesquisa e extensão têm, então, promovido o diálogo 

entre as “epistemologias do sul” (SANTOS e MENESES, 2010), a “sociologia das 

ausências” (SANTOS, 2002), o giro decolonial e, mais recentemente, o legado 

marxista do dependentismo latino-americano – do qual, aliás, Aníbal Quijano foi 

um dos grandes expoentes, ainda que contemporaneamente seja mais celebrado 

pelos escritos fundacionais da decolonialidade 1 (GROSFOGUEL, [2000] 2018; 

NAME, 2019). Pleiteando uma abordagem interseccional entre classe, gênero e 

raça no campo de arquitetura e urbanismo, Moassab vem procurando evidenciar, 

por exemplo, os traços racistas tanto nos modos de representar dos desenhos téc-

nicos quanto nos modos de eleger e enunciar a arquitetura que se diz patrimônio; 

e as ausências, no ensino e na pesquisa, em torno da atuação de arquitetos negros e 

sobretudo, arquitetas negras, além dos saberes estéticos e tectônicos oriundos das 

matrizes africanas e indígenas (MOASSAB, 2013a, 2013b, 2016 e 2020; MOAS-

SAB e BERTH, 2018; MOASSAB e CUNHA, 2019; NAME e MOASSAB, 2016). 

Seu debate é importante por mostrar que a colonialidade do poder, afinal, não é 

abstrata: ela se “espacializa” na sobrevalorização de territórios, corpos, objetos e 

saberes de matrizes e padrões de poder branco-burgueses; e, sobretudo, na ocupa-

ção, transformação, exploração, inferiorização e destruição de territórios, corpos, 

objetos e saberes outros (NAME e ZAMBUZZI, 2019). Sendo assim, é pertinente 

se esmiuçar as espaciotemporalidades da colonialidade tanto quanto é urgente re-

visar, a partir de uma perspectiva decolonial, os fundamentos epistemológicos da 

arquitetura, do urbanismo e do planejamento do território. 2 
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Fale um pouco, por favor, de sua trajetória pessoal e acadêmica. Antes de uma 

adesão à decolonialidade, seu maior contato foi com o debate sobre as chamadas 

“epistemologias do sul”, não é verdade?

Primeiramente gostaria de parabenizar a equipe editorial da revista pela esco-
lha do tema para o dossiê e agradecer imensamente o convite. É também um 
orgulho que a entrevista seja conduzida por egressos e por um colega do Cur-
so de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-
-Americana (CAU UNILA), egressos agora pós-graduandos da UFBA – não por 
acaso ex-orientandos e parceiros de muitos debates que certamente aparecerão 
ao longo dessa conversa. 

Reconheço que foi a minha vinda para a UNILA, em 2012, o que me aproxi-
mou do giro decolonial, sendo talvez, um bom marco temporal para abrir este 
diálogo. Antes de chegar aqui tenho um percurso no programa de estudos pós-
-graduados em Comunicação e Semiótica da PUCSP, o estágio doutoral que fiz 
no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, certamente, meu 
trabalho para implantação do Centro de Investigação em Desenvolvimento Lo-
cal e Ordenamento do Território (CIDLOT), na Universidade de Cabo Verde e 
os anos iniciais de minha vida profissional, dedicados ao serviço público. É, por-
tanto, nesse trânsito entre três continentes, motivado sobretudo pelos afetos, 
que me preparam para os desafios impostos pela implantação da UNILA, em 
específico, do CAU UNILA. 

Essa estrada pregressa foi trilhada, digamos, pelos estudos feministas, das rela-
ções étnico-raciais, pela sociologia das ausências e pelos estudos pós-coloniais. 
Mas chego neles, veja que curioso, depois de passar muitos anos estudando a 
semiótica concreta, como é compreendido na PUCSP o pensamento deleu-
ziano. Sucede que em meados do meu doutorado ficou claro os limites de um 
pensamento crítico com base numa perspectiva eurocentrada, que não estava 
dando conta de fenômenos que me interessavam compreender – hoje em dia 
sei o porquê, mas não tinha essa clareza naquele momento, coisa de há quinze 
anos. Nessa altura, Boaventura de Sousa Santos me foi basilar para uma crítica à 
modernidade que não fosse o pós-modernismo eurocêntrico que ele mesmo vai 
chamar, ainda nos anos de 1990 de “pós-modernidade de resistência” – por falta 
de melhor termo –, designação abandonada na década seguinte em favor do pós-
-colonial e da epistemologia do sul. Então, em 2006, concorro a um edital nacio-
nal do CNPq para apoio a estágio doutoral e sou contemplada, o que me leva nos 
anos seguintes a uma estadia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra (CES), justamente com o professor Boaventura. É importante lembrar 
que ele fez parte do grupo colonialidade-modernidade, tendo sido ele também 
um colaborador daquilo que iria ser, depois, denominado “pensamento decolo-
nial”. Foi naquela temporada, em Portugal, que tive meu primeiro contato, por 
exemplo, com o pensamento do argentino Enrique Dussel, na aula magistral 
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que ele proferiu no CES com o tema “Meditações anti-cartesianas: o primeiro 
anti-discurso da Modernidade”.3 Durante minha estada tive contato com pro-
duções muito ricas nesse sentido, que na ocasião me levaram a uma maior pro-
ximidade com o pensamento pós-colonial, especialmente aquele produzido nos 
países que estiveram sob dominação portuguesa na África. 

Na minha tese de doutorado, sobre o hip-hop,4 a questão racial era central. Em 
Portugal, aprofundo este tema com os colegas africanos e africanas, tanto do 
meio acadêmico quanto do meu convívio social. Depois do meu retorno ao Bra-
sil e da defesa da tese, mudo-me para Cabo Verde, por motivos pessoais, já que 
meu companheiro é de lá. Foi uma vivência indispensável para incorporar uma 
experiência não sobre o contexto africano, mas, especialmente, a partir dele. De 
2009 a 2012 vivi e trabalhei partilhando as dificuldades tanto de fazer pesquisa 
quanto de um cotidiano imerso em escassez, o qual não impediu, pelo contrá-
rio, instigou a produção de diversas reflexões, projetos e publicações. Em Cabo 
Verde, tive a oportunidade de propor e executar planos de aulas concebidos na 
relação indissociável entre prática e teoria e organizar, entre outras tantas ati-
vidades, o curso de extensão “Cidades e Globalização: Perspectivas a partir do 
Sul Global”, no âmbito do meu trabalho como coordenadora do CIDLOT, junto 
com a arquiteta cabo-verdiana Patricia Anahory, amiga e companheira de pes-
quisa desde então. Naqueles anos, ficou bastante claro que o debate sobre mega-
cidades e as teorias urbanas em voga desconsideravam totalmente a história das 
cidades africanas e os fenômenos urbanos contemporâneos em África – eram 
citados, quando muito, como ilustração das teses feitas no norte, incluindo as 
grandes cidades como Lagos e Joanesburgo. Não obstante, ao implantar o centro 
de pesquisa, verificamos não ter livros sobre as cidades africanas de um modo 
geral e quase nada em português. Alguma coisa que conseguíamos encontrar era 
produzida sob uma perspectiva muito eurocentrada, era um deslocamento das 
reflexões do norte para estudos de caso no continente africano. Uma tristeza... 
Tanto em África quanto na América Latina a produção científica é extremamente 
dominada por um pensamento nortecentrado e o trabalho no CIDLOT foi vital 
nas minhas trajetória e reflexões sobre a sua inadequação para os fenômenos ur-
banos que têm na sua genealogia a cidade industrial inglesa... 

Recentemente, me dei conta que essa paralaxe entre a realidade e os textos e 
documentos oficiais, na verdade, já me incomodava desde minha época de es-
tudante. No início dos anos de 1990 eu fui estagiária na EMPLASA, uma empre-
sa pública de planejamento da região metropolitana de São Paulo, uma grande 
escola para mim. Certamente a experiência no serviço público forjou muito da 
minha formação e perspectiva profissional e de mundo. Na época, estava em 
curso da elaboração do plano metropolitano e, como estudante de arquitetura 
e urbanismo, fui indicada para colaborar com a equipe que trataria das questões 
habitacionais. Acho que pela falta usual de pessoal nos serviços públicos, mes-
mo como estagiária acabei recebendo uma enorme responsabilidade que era 
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entrar em contato com todas as prefeituras – eram quase trinta – para levantar 
informações, dados e localização das favelas em todos os municípios da região 
metropolitana para juntá-los numa mesma base cartográfica. Fizemos, acredi-
to, o primeiro levantamento das favelas da Grande São Paulo. A gente tinha, na 
EMPLASA, acesso a toda aerofotogrametria do IBGE e nossa compatibilização 
usou aquela base cartográfica. É aí que começo a notar um completo desencontro 
entre os dados oficiais e a vida das pessoas. Nas cartas do IBGE, que eram com-
pletíssimas, com lançamento das quadras e ruas, simplesmente não existiam as 
favelas. Nenhuma! Passamos meses para conseguir adaptar às diferentes escalas 
nas quais recebíamos o material das prefeituras para uma única base. Naquela 
época ainda era tudo feito à mão, sem o auxílio de computadores. Foi um imenso 
aprendizado.

Quando me formei, acabei indo trabalhar noutra empresa pública, a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 
a maior empresa habitacional da América Latina. Integrei a equipe responsável 
pela regularização fundiária dos conjuntos habitacionais já existentes, alguns há 
mais de trinta anos. Regularização fundiária era um tema novo nos anos de 1990 
e a gente estava começando a trilhar os caminhos deste debate. No nosso depar-
tamento estavam os cento e vinte casos mais complicados da Companhia, difi-
cílimos de regularizar. Os conjuntos sob nossa responsabilidade eram consti-
tuídos por casas ou prédios feitos onde haviam sido registradas ruas – eram ruas 
abertas, asfaltadas e infraestruturadas, onde no cadastro municipal constavam 
quadras... Uma confusão! Esse desencontro entre a implantação da realidade e os 
papéis jurídicos tinha consequências graves, impedia que as pessoas tivessem a 
titularidade dos imóveis, uma situação muito complicada, de insegurança jurídi-
ca, especialmente, pense, porque a gente está falando de conjuntos habitacionais 
feitos pelo governo, não eram bairros espontâneos...

Depois eu trabalhei como consultora para planos diretores e regionais em diver-
sas regiões interioranas do país – interior do Nordeste, interior da Amazônia, do 
Centro-Oeste. Foram alguns anos de experiência com os espaços urbanos em in-
teriores muito distintos e periferias em todas as regiões do país, nos quais desde 
sempre esse desencontro entre os dados e a vida vivida das pessoas me instigou e 
alimentou reflexões e brigas políticas em trabalhos que deveriam ser “técnicos” 
ou “neutros”. No relatório de um levantamento que fiz no interior de Sergipe, 
eu inseri versos de cordel – uma “heresia”, digamos, em trabalhos técnicos. Eu 
tinha passado alguns dias conversando com as pessoas de cidadezinhas muito 
pequenas que eram parte da região a ser analisada e aquelas histórias estavam 
contadas em cordel. A história da seca e da luta pela terra. No relatório, que era 
para o governo do Estado renovar um financiamento com uma agência interna-
cional, eu apontava que não haveria possibilidades dos projetos na região serem 
bem sucedidos sem o envolvimento dos movimentos sociais locais. 
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Essa estrada foi axiomática para as minhas reflexões, na década seguinte, as quais 
acabo levando para os meus estudos pós-graduados, sempre nessa fricção, nessa 
fronteira entre a cidade, o campo, os movimentos sociais e, agora, a universi-
dade. A semiótica foi a ferramenta inicial que me permitiu defender cientifica-
mente aquilo que eu já vinha fazendo: a inclusão da música, da literatura, das 
artes, nos trabalhos ditos “técnicos”,  como informações essenciais para com-
preender o mundo. No meu mestrado, trabalhei a fronteira entre arte e espaço 
urbano e tive a oportunidade de colaborar no projeto “Arte/Cidade Zona Les-
te”, como assistente de curadoria. O “Arte/Cidade” foi dos projetos de arte mais 
proeminente no país na segunda metade da década de 1990 e virada da década 
de 2000. Meu orientador de mestrado, Nelson Brissac, era também o curador e 
coordenador do projeto, o que me aproximou enormemente de reflexões sobre 
arte e os limites da institucionalidade. Foi nesse período que mais uma camada 
era adicionada à minha formação, ao perceber que as visualidades também são 
texto, também são informação, formam e informam o mundo. Então, daquele 
desencontro entre a vida vivida e os dados oficiais e mapas, comecei a descons-
truir a hierarquia entre texto e imagem ou entre ciência e arte. Se num primeiro 
momento o uso do cordel era mais intuitivo como dado relevante em relatórios 
técnicos, a semiótica foi uma ferramenta potente para organizar essas reflexões. 

Nos anos do meu doutorado, pude colaborar na pesquisa “A invenção do Mes-
mo e do Outro na mídia semanal”, coordenado pelo meu orientador, José Luiz 
Aidar Prado, no Grupo de Pesquisa em Mídia Impressa da PUCSP. A gente anali-
sou todas as reportagens de capa de todas as edições das revistas de notícias com 
circulação nacional: Veja, Isto É, Época e Carta Capital. O resultado foi um ma-
peamento maravilhoso sobre as representações na mídia, recuperando matérias 
da Veja dos anos de 1960, por exemplo, já vinculando criminalidade à pobreza e 
às pessoas negras. O objetivo da pesquisa foi a construção de um banco de dados 
multimidiático, organizado em hipermídia, com vídeos, textos e imagens, sobre 
a mídia semanal no país. Eu coordenei os trabalhos referentes ao “Outro”, isto é, 
às mulheres, periferias, homossexuais, movimentos sociais, levando evidente-
mente estas reflexões para a minha própria pesquisa de doutorado, mas sobre-
tudo consolidando uma compreensão da formação e disputa das subjetividades. 
Nesse contexto, igualmente, a ecologia de saberes, proposta por Boaventura de 
Sousa Santos (2007), fez muito sentido e me permitiu organizar inquietudes 
analíticas que me acompanhavam desde muito tempo. 

Em Cabo Verde, quando nasceu minha filha, tanto a distância da família quanto 
aquele contexto mais duro passam a ter mais peso no cotidiano. O regresso ao 
Brasil entra no horizonte, mas não é uma decisão fácil, na medida em que a famí-
lia de meu companheiro está, em sua maior parte, em Cabo Verde e outra parte, 
em Portugal. Além disso, o trabalho no CIDLOT era extremamente instigante. É 
quando, talvez pelas coincidências da vida, uma amiga mostra o projeto inova-
dor da UNILA, cujo cerne estava em total sintonia com os meus interesses, uma 
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raridade em termos de contexto acadêmico. Assim, ao fazer a minha proposta 
para vir para cá, primeiramente como Professora Visitante, ficou claro que estes 
problemas epistemológicos e de método que vínhamos nos dispondo a enfren-
tar em Cabo Verde, diziam respeito de mesmo modo às cidades latino-america-
nas. Só que, por aqui, ao contrário de muitas das cidades africanas, determina-
dos contextos urbanos altamente industrializados, como é o caso de São Paulo, 
podem escamotear o despropósito de trasladar os debates do norte para o sul 
–  desde a cidade industrial até a predominância de trabalhos e publicações sobre 
as grandes cidades, mas isso em todas as áreas do conhecimento. É justamente 
com base nesta prática prévia no continente africano que formulo a proposta de 
atuação acadêmica apresentada no concurso, orientada para o que designei “diá-
logos do sul” e, mais especificamente, uma proposta de um “Urbanismo para o 
Sul Global”. Na ocasião propus como marco teórico do meu projeto de atuação 
acadêmica uma abordagem do fenômeno urbano pautada sob a luz dos estudos 
pós-coloniais: Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Achille Mbembe – e no caso de Fa-
non e Cabral, também sob a ótica marxista.  Desde o início da minha chegada à 
UNILA eu estava buscando desenvolver um instrumental teórico próprio para 
analisar cada realidade, aproveitando a minha trajetória no continente africano, 
para atuar sob uma perspectiva crítica desde o Sul. Em outras palavras, não era 
(e não é) o caso de simplesmente estudar a África, o que não faria nexo numa 
universidade inserida em outro contexto, como a UNILA. Tratava-se, isto sim, 
de aproveitar uma experiência significativa naquilo que ela pode colaborar para 
o desenvolvimento de um pensamento crítico latino-americano, voltado, no 
caso, para a arquitetura e o urbanismo... E veja, acabei de desenhar a história, in-
clusive, do grupo de estudos que lidero, o M ALOCA: Grupo de Estudos Multi-
disciplinares em Urbanismos e Arquiteturas do Sul!

Não é, portanto, casual o meu encontro com a UNILA acontecer após alguns 
anos atuante numa universidade africana, e engajada numa perspectiva de atua-
ção acadêmica e profissional de vertente pós-colonial, alicerçada no Sul Global. 
Ao contrário, o meu retorno ao Brasil, especificamente para a UNILA, foi im-
buído numa esperança de estar num ambiente acadêmico que possibilitasse uma 
radicalização dessa perspectiva. Julgo, então, que a afinidade com o giro decolo-
nial integra essa trajetória, trilhada com muita luta política que é no campo das 
reflexões e no campo das práticas, algo que faz muito sentido e que tem me au-
xiliado imenso na continuidade das minhas reflexões, da minha práxis, melhor 
dizendo. O fato de vivermos um cotidiano com estudantes e colegas oriundos 
de diversos países do subcontinente e de várias regiões do Brasil, de estarmos 
no interior, numa zona fronteiriça, nos impulsiona a um deslocamento episte-
mológico constante, facilitado, em grande medida pelo pensamento decolonial.

Para você, qual a importância do conceito de “colonialidade do poder”, conforme 

formulado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, centrado na ideia de “raça”? 
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E, para você, qual a importância atual do giro decolonial, levando em considera-

ção o recrudescimento dos movimentos conservadores?

Ao indicar a racialização do sistema-mundo moderno-colonial, Quijano aponta 
para um dos pilares mais determinantes para a estruturação da sociedade nos 
últimos 500 anos. É com a invasão das Américas que a Europa se coloca no cen-
tro do mundo e esta talvez seja uma das contribuições mais fundamentais do 
pensamento decolonial. Ainda, o mesmo Quijano vai demonstrar que o fim do 
colonialismo não significou o fim da colonialidade e que a ideia de raça produ-
ziu, nas Américas, identidades sociais novas. A colonialidade do poder, ao hie-
rarquizar as diferenças entre grupos humanos com base numa diferença entre 
conquistadores e conquistados, na ideia de raça, ou seja, “uma supostamente 
distinta estrutura biológica que situava uns em situação natural de inferioridade 
em relação a outros”, como afirmava Quijano ([2000] 2005), acabou por classifi-
car toda a população da América e, mais tarde, do mundo. Essa nascente ideia de 
raça não apenas forjou como também legitimou um poderoso padrão de domi-
nação social, vigente até hoje. E, junto com o patriarcado, o racismo será a base 
de desenvolvimento e consolidação do próprio capitalismo. 

Ao deslocar a ideia de modernidade do Iluminismo para a invasão das Américas, 
o giro decolonial expõe alguns problemas do pensamento crítico que se recuse a 
compreender que o racismo integra o sistema econômico, a produção de rique-
za e acumulação que viabilizaram o “florescimento do esplendor” europeu do 
século XVII em diante. A centralidade autoimposta da Europa diante do resto 
do mundo é construída com base nessa de hierarquização racial que justifica as 
barbáries do chamado processo civilizatório e é instrumental sine qua non para 
o avanço do colonialismo e do imperialismo desde o século XIX. Ao “mover” a 
linha da história como ela é usualmente contada, deslocar o marco inicial da mo-
dernidade e incluir aí o racismo, muitas outras questões emergem. É o giro de-
colonial que me alerta para esse deslocamento, inclusive, até o momento, com 
muito mais fôlego para compreender as hierarquias de raça e classe e menos para 
de gênero. 

Toda a construção da América Latina é, portanto, baseada numa hierarquização 
social intrínseca ao sistema-mundo colonial-moderno, com implicações na for-
mação das subjetividades, das narrativas históricas, dos juízos de valores – en-
fim, todo um arcabouço que segue até hoje como justificativa para o genocídio 
da população negra ou da população indígena, para a espoliação da natureza, 
para o feminicídio. Desse modo, o giro decolonial, complementa, a meu ver, 
outras perspectivas epistemológicas e facilita uma compreensão do patriarcado-
-racista-capitalista, assim mesmo, com hífen... 

De um modo geral, o fazer ciência no Brasil é muito conservador. Na nossa área, 
quando o debate é mais progressista trata-se muito bem da ocupação do terri-
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tório e da formação das cidades e suas periferias tomando em conta as classes 
sociais. Sabemos que as zonas menos infraestruturadas dos espaços urbanos são 
ocupadas pelas pessoas pobres, muitos bons autores e autoras publicam cons-
tantemente sobre isso. O que é pouquíssimo ou quase nada abordado é que as 
pessoas pobres têm “cor” e as mais pobres ainda, têm gênero: são as mulheres 
negras e as mulheres indígenas aquelas com menor acesso a direitos e à cidade. 
Quando teve o vazamento criminoso da Vale em Bento Rodrigues, comecei a 
observar que muitas das pessoas atingidas eram negras. Estava ali, evidente nas 
fotos. Nenhum meio de comunicação, nenhum artigo acadêmico tratou disso e 
muito material foi produzido, de excelente qualidade, diga-se. Ora, pela história 
de ocupação do território nacional, onde tem uma cidade histórica, tem tam-
bém muito sofrimento ancestral – Bento Rodrigues é uma comunidade negra 
nas rebarbas de Mariana, que foi um dos maiores centros produtores de ouro do 
Brasil Colônia. Resulta que as áreas de risco tendem a ser justamente ocupadas 
pelas pessoas negras ou não brancas, em todo o mundo. Outro exemplo: quando 
houve o plebiscito sobre o acordo de paz na Colômbia, as fotos mostravam uma 
profunda divisão racial no país. Católicos extremos, a elite branca, eram contra 
o acordo e as vítimas das regiões mais afetadas pelo conflito, majoritariamente 
negra ou indígena, eram favoráveis. Em toda América Latina esta divisão está 
posta. 

Atualmente, vivemos escancaradamente uma guerra ideológica, onde foram 
criadas falácias fantasiosas como o tal “marxismo cultural” a ser combatido. Isto 
significa por um lado um processo de censura e perseguição à ciência, às artes 
e à cultura, mesmo aquelas mais conservadoras, contra as quais, inclusive, nos 
posicionávamos. Há pelo menos três décadas estávamos pautando a universida-
de como projeto de poder, com a intenção de democratizá-la, de construir uma 
universidade popular, includente. Hoje, o recrudescimento dos movimentos 
conservadores que vocês apontam obrigam a que recuemos imensamente nossa 
luta pela transformação social e a luta pela emancipação humana. O giro decolo-
nial, nesse contexto, ajuda a perceber rapidamente que a exploração capitalista 
em todas as suas artimanhas recai com mais brutalidade sempre sobre os po-
vos não brancos, sobre as mulheres e sobre os países do Sul – uma distribuição 
geopolítica clara da perversidade que reproduz e reforça a divisão do sistema-
-mundo moderno-colonial. 

Muitos intelectuais da “primeira geração” do giro decolonial, como Walter Mig-

nolo, Arturo Escobar, Linda Martín Alcoff, Ramón Grosfoguel, María Lugones e 

Nelson Maldonado-Torres, escreveram seus textos das décadas de 1990 e 2000 

na condição de latino-americanos vivendo nos Estados Unidos e ocupando posi-

ções em universidades desse país. Em menor número, havia intelectuais em uni-

versidades latino-americanas, como Aníbal Quijano, Zulma Palermo, Rita Sega-

to e Enrique Dussel. Assina textos mais recentes uma “segunda geração” – Julieta 
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Paredes, Yuderkys Espinosa-Miñoso, Yasser Farrés Delgado e Alfredo Gutiérrez 

Borrero, citando alguns – que se mantém nos países latino-americanos e caribe-

nhos. Devido a contextualidade do racismo em cada lugar, muito provavelmente 

todas essas autoras e autores seriam racializados como latinos – não brancos – nos 

EUA, mas provavelmente a maioria seria considerada branca e fazendo parte de 

uma elite branca universitária nos seus países de origem. Se a raça é uma catego-

ria fundamental para se compreender a colonialidade e a decolonialidade, mas 

ao mesmo tempo é eivada por tensões entre localização geográfica, localização 

epistemológica e lugar de fala, o que significa ser decolonial num contexto em 

que a categoria “raça” não opera como marca opressiva sobre o corpo de quem 

se declara intelectual decolonial? Não é o que ocorre, com você, no Brasil? Como 

lida com isso?

Sim, sou uma mulher branca e reconheço o privilégio desse lugar social, o que 
é primordial para saber como trabalhar a partir dele, para além dele e contra ele, 
já que lutamos por uma sociedade igualitária, também de uma perspectiva an-
tirracista. Volto a isso. Antes, gostaria de complexificar o debate, já que a minha 
trajetória intelectual e de vida não se limita ao nosso país e a construção racial é 
uma construção cultural, o que faz com que algumas pessoas de pele clara pos-
sam viver contextos distintos com relação à hierarquização racial no mundo. A 
construção social da raça, em termos de sistema-mundo, grosso modo, separa a 
população branca da não branca. Os latino-americanos e as latino-americanas 
brancas em seus países são sempre os chicanos e as chicanas nos Estados Unidos, 
por exemplo. Ou seja, os privilégios raciais que muitas vezes temos na América 
Latina enquanto intelectuais brancos e brancas nos nossos países de origem, não 
se reproduzem fora daqui. 

No meu caso, foi muito dolorida e reveladora a minha experiência em Portugal, 
em relação a minha posição entre o lugar epistemológico e o lugar de fala. Ser 
mulher brasileira naquele contexto, mesmo branca, é uma vivência profunda-
mente marcada pela continuidade da violência colonial. Portugal ainda precisa 
se descolonizar. A propaganda do projeto colonial, que foi a base da ditadura 
salazarista por mais de quatro décadas, ainda marca o imaginário da sociedade 
portuguesa e alimenta cotidianamente o racismo estrutural, com um impacto 
enorme na sua população negra, cigana, de imigrantes e refugiados e refugiadas. 
Em adição, a latinidade ou a brasilidade, no caso, é uma marca identitária pejora-
tiva no Norte Global. Só consegui uma casa para morar quando uma amiga cabo-
-verdiana, pelo telefone, com seu sotaque mais parecido com o português falado 
em Portugal, conseguiu agendar para que eu fosse até o local, pois até aquele mo-
mento todos os lugares para os quais eu tinha ligado respondendo a anúncios de 
aluguel haviam sido negados sem que eu tivesse chance de visitá-los; em menos 
de um minuto de chamada telefônica as casas já tinham sido misteriosamente 
alugadas... Noutra ocasião, em plena luz do dia, perto da universidade, um sujei-



29

to me parou para pedir informações e de repente me perguntou: “posso apalpar 
as suas mamas?”. Aquele senhor não falaria desse modo com uma mulher por-
tuguesa, naquela hora do dia, naquele lugar... Era todo dia, o tempo todo, inclu-
sive na universidade o trato com as brasileiras era permeado de muita violência 
por ser mulher e por ser brasileira. O estupro colonial ainda é estruturante das 
relações sociais assentes nos corpos latinos e negros. A minha proximidade com 
os africanos e africanas foi essencial para eu me sentir acolhida no país e, mais, 
para digerir tudo aquilo numa compreensão mais ampla e estrutural sobre o ra-
cismo e o machismo, partilhando com estes outros corpos o espaço subalterno 
que nos era reservado. O racismo português, entretanto, atingia de distintas ma-
neiras a mim e as brasileiras negras ou as africanas, com muito mais virulência 
sobre os corpos negros, como acontece no mundo todo. 

De um modo geral todos e todas imigrantes tinham inúmeras dificuldades na-
quele cotidiano, com diversas camadas de opressão, de gênero, raça, classe e 
também geográfica – retomando aqui a racialização do sistema-mundo proposta 
por Quijano. Após alguns meses em depressão, devido às violências contínuas 
no dia-a-dia, para a superação do sofrimento foi fundamental começar a organi-
zar essa experiência em termos críticos e trazer esse cotidiano para a minha tese. 
Como parte da direção da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros 
em Coimbra (APEB), demos bastante centralidade para o debate sobre as brasi-
leiras em Portugal, inclusive gravamos um documentário com o depoimento de 
diversas companheiras, o qual lamentavelmente não tivemos condições finan-
ceiras de fazer a finalização. E se a questão racial já era um tema nos meus estu-
dos, numa ótica antirracista, foi em Portugal, que começo a compreender orga-
nizadamente, em termos científicos, mais do que empiricamente, a estruturação 
patriarcal da sociedade. Tudo isso acaba sendo potencializado por eu frequentar 
o CES, pois são temas ali postos e exaustivamente aprofundados desde os anos 
de 1970. É onde vou entrar em contato com as obras de Patricia Hill Collins, 
Angela Davis, Amílcar Cabral e Frantz Fanon.  

Mas justamente porque a raça é uma questão social, e não biológica, quando eu 
volto de Portugal esta deixa ser uma opressão no meu cotidiano e isso, evidente, 
é um lugar de privilégio. As pessoas negras sofrem com o racismo no mundo 
todo, desde o momento em que nascem. É uma vida marcada por humilhações e 
risco de morte, haja visto o genocídio da população negra no Brasil, um estresse 
inimaginável por quem não é negro ou negra. Sobre isso é urgente ouvirmos 
os relatos, acolhermos a demanda e trabalharmos em tempo integral contra o 
racismo.

Então, como pessoa branca no contexto onde vivo e trabalho, no qual a latini-
dade não é um marcador social que incide sobre o meu corpo, ciente desse lu-
gar, acho indispensáveis duas questões: como atuar a partir dele e como cuidar 
para não essencializar o debate. Vamos lá... Quando produzimos cientificamen-
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te, usamos determinados autores e autoras para com eles e elas olhar o mundo. 
Posso usar Quijano e Mignolo sem ser peruana ou argentina. De igual modo, 
todos e todas temos a obrigação de trabalhar respeitáveis intelectuais negros e 
negras, para olharmos o mundo em diálogo e sintonia com o seu pensamento, o 
que não quer dizer ocupar um lugar de fala que não nos pertence, que é da pes-
soa negra. Usar autoras mulheres, autoras negras, autores negros e indígenas é 
um posicionamento político imprescindível. Enquanto lugar epistemológico eu 
partilho perspectivas com uma diversidade de pessoas. Não é por eu ser mulher 
que só posso trabalhar com autoras mulheres, por ser branca com pensadores e 
pensadoras brancas, por ser brasileira, por ser paulista... Até onde isso iria? Acho 
que existe muita confusão aí, especialmente nos “tribunais das redes sociais”, 
que merecem ser destrinchados. 

Durante o meu doutorado, há mais de dez anos, já tinha me deparado com esta 
armadilha. Embora minha pesquisa não tenha sido originalmente sobre o hip-
-hop, mas sobre os movimentos sociais urbanos, ao acabar com esse recorte 
bem específico, a questão racial passou a ser central. Como fica uma pesquisado-
ra branca diante desse tema? Ou ainda, uma mulher pesquisando um universo 
majoritariamente masculino? Não vou me alongar aqui, nesse debate complexo. 
Vale a pena trazer uma autora feminista que me foi valiosíssima, Anne Phillips. 
Ela aponta muito bem, no caso das mulheres na política,  que representatividade 
é um critério quantitativo e não qualitativo, o que significa que não necessaria-
mente as mulheres eleitas terão qualquer ligação com o movimento feminista, 
contradição que vem sendo tratada no feminismo há muitas décadas, justamen-
te por conta das aprovações de cotas partidárias para a participação de mulheres 
na política no mundo todo. A autora vai afirmar: “a maior parte dos problemas, 
de fato, surge quando as duas são colocadas como opostos mutuamente exclu-
dentes: quando ideias são tratadas como totalmente separadas das pessoas que 
as conduzem; ou quando a atenção é centrada nas pessoas, sem que se consi-
derem suas políticas e ideias” (PHILLIPS, [1995] 2001). Ela sugere, portanto, a 
necessidade de uma relação entre ideias e presenças para alcançar um sistema 
justo de representação, não numa oposição falsa entre uma e outra. Isto posto, 
julgo de extrema importância que cada vez mais obras de mulheres e intelectuais 
negros e negras permeiem as reflexões de todas as áreas do conhecimento, am-
pliando a diversidade de vozes na produção do saber científico. 

A outra questão que me coloco, reconhecendo o lugar de uma pessoa branca, é 
como atuar a partir desse lugar, que também não é absoluto. Ser mulher, mãe, 
produzir desde o Sul, no interior do país, enfim, são várias camadas coexisten-
tes de opressões e privilégios. Essa é uma equação complexa e nada simples. 
Portanto, reconheço meus privilégios de pessoa branca, mas por ser mulher, 
estou imersa num cotidiano extremamente difícil de silenciamento e desprezo 
pela produção intelectual e participação das mulheres em diversas instâncias da 
vida – que vão desde conseguir falar em reuniões de trabalho corriqueiras ou, 
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mesmo, dentro de casa... A maternidade é outro fator a ser considerado, pois o 
patriarcado-capitalista nos cobra que trabalhemos como se não tivéssemos fi-
lhas ou filhos e que delas e deles cuidemos como se não trabalhássemos... Ainda, 
produzir desde uma universidade no interior é outro ponto de “desprestígio”, 
como é também o lugar do Brasil na geopolítica da produção científica mundial. 

Então, reconhecer nosso lugar e atuar a partir dele e para além dele é um desafio 
constante para quem trabalha com base na perspectiva decolonial. Não é e não 
será fácil nem isento de contradições, sobre as quais temos que nos rever, ouvir 
e ter a tranquilidade de reconhecer novos privilégios quando nos são apontados.  

É concedido às ciências de base racionalista, notadamente eurocêntricas, o esta-

tuto de saberes “neutros” e “universais”, ao mesmo tempo em que se desvaloriza 

o conhecimento que não seja escrito em determinadas línguas: inglês, francês e 

alemão, sobretudo. Nesse contexto das geopolíticas do conhecimento, embora o 

giro decolonial tenha bastante literatura escrita em espanhol, acessível a países 

latino-americanos e caribenhos, logrou difundir-se globalmente por também 

ter muitos escritos em inglês. Você voltou a morar no Brasil em 2012, após ter 

vivido alguns anos em um outro país lusófono: Cabo Verde, na África. Como es-

sas assimetrias linguísticas afetam a sua produção acadêmica? O inglês e o fran-

cês têm lugar de destaque na sua produção acadêmica? Você procura publicar em 

espanhol ou participar de eventos nos demais países latino-americanos e nos ca-

ribenhos? E que relação você mantém com intelectuais da África lusófona? 

Posso dizer que carrego em mim todas as línguas de onde passei, tornando meu 
português algo que enigmático: ele é várias coisas, vários lugares e vários afe-
tos.... Em Cabo Verde, vivi imersa num contexto linguístico interessante. Por se 
tratar de um arquipélago há diferenças muito marcantes nas variantes da língua 
cabo-verdiana em cada ilha. Eu morei em Santiago, num cotidiano marcado pelo 
badiu. Contudo, meu companheiro fala a variante materna que é o sampadjudo, 
da ilha de São Vicente. Essa mescla entre a língua da rua e a língua de casa, me fez 
falar um cabo-verdiano misturado, que acaba sendo bastante peculiar e muitas 
vezes engraçado. Não vejo isso como um problema. Aliás, a pureza linguística 
faz parte da colonialidade do poder, que acompanha normalmente uma série de 
piadas regionais jocosas, inferiorizando regiões e seus gentílicos e gentílicas, por 
meio das suas expressões idiomáticas e sotaques. Do mesmo modo a separação 
entre a língua culta e a popular não é mera diferenciação, ela é também hierar-
quização. Eu diria que são práticas remanescentes de um instrumental episte-
micida.  Nesse sentido, há uma clara hierarquização linguística ou o demérito do 
português brasileiro em Portugal, ou o desprestígio e desincentivo aos crioulos 
falados em Cabo-Verde e Guiné-Bissau. 

O porto-riquenho Ramón Grosfoguel ([2013] 2016) se debruçou nessa querela 
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no texto “A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas”, no 
qual pergunta como é possível que o cânone do pensamento em todas as disci-
plinas das Ciências Sociais e humanidades nas universidades ocidentalizadas se 
baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de cinco países da 
Europa Ocidental: Itália, França, Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos – ou 
seja, em um quadro na verdade tão restrito. Ele continua: como foi possível que 
os homens desses cinco países alcançassem tal privilégio epistêmico ao ponto 
de que hoje em dia se considere o seu conhecimento superior ao do resto do 
mundo? Grosfoguel vai demonstrar que o privilégio epistêmico dos homens 
ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e geo-
políticas do conhecimento tem gerado não somente injustiça cognitiva, senão 
que tem sido um dos mecanismos usados para privilegiar projetos imperiais/
coloniais/patriarcais no mundo. É interessante que na pergunta o autor já trata 
das clivagens de gênero e da divisão do sistema-mundo, que é científica e tam-
bém linguística, já que os cinco países citados são os principais países da produ-
ção científica no mundo até hoje. 

Na UNILA, a única universidade federal bilíngue no país, o mote linguístico é 
muito forte. Nosso universo de ensino é, na verdade, plurilinguístico. A língua 
materna de muitos alunos e alunas sequer é o português ou o espanhol. O gua-
rani é um idioma fortíssimo na nossa comunidade acadêmica, falado cotidiana-
mente pelos/as estudantes paraguaios e paraguaias. Percebi nesse contato, que o 
“R” puxado no sotaque do interior paulista e paranaense é uma herança guarani. 
O que deveria ser enaltecido, ao contrário, é motivo de chacota no país todo. É, 
evidentemente, racismo linguístico. 

Num mundo com enormes riquezas linguísticas é uma contradição a produção 
científica se limitar a um número tão limitado de idiomas. Evidente que isso 
tudo impacta a minha produção acadêmica, pois apesar de estar fazendo um es-
forço enorme pra trazer essas contribuições para a arquitetura e saber que são 
poucas pessoas no mundo a fazer esse exercício, a barreira linguística se impõe 
– e ela não é isolada, não vem sozinha. Quero dizer, o inglês e o francês, línguas 
que falo fluentemente, não têm lugar de destaque na minha produção acadêmi-
ca, e não é por falta de domínio nesses idiomas, é por falta de tempo por um lado 
– produzir numa outra língua é mais trabalhoso – e de verba, por outro lado, para 
eventualmente conseguir pagar pela tradução dos trabalhos e poupar o tempo 
que não tenho. Há ainda que se considerar outras tantas clivagens subjacentes à 
sua pergunta: a maternidade e o contexto de luta e enfrentamento ao neolibe-
ralismo, inerentes a tais questões. Explico melhor: a maternidade, somada aos 
trabalhos domésticos, impõe uma escassez de tempo e um cansaço permanente 
nas mulheres. Isso só já tem me custado imensamente em conseguir organizar 
minhas reflexões nos padrões usuais da produção científica. Simultaneamente, a 
colonização do ensino nas últimas décadas pela produtividade a qualquer custo 
impõe uma pressão enorme sobre a pesquisa, os pesquisadores e as pesquisado-
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ras. A minha militância para frear este modo de produção das ciências, acaba se 
transformando num “quarto turno de trabalho” – somado aos outros três tur-
nos já amplamente tratados pelas feministas. Uma outra barreira na produção 
acadêmica pouco debatida é a econômica. As verbas cada vez mais escassas, que 
viabilizam viagens, especialmente as internacionais, para se colocar em diálogo 
com seus pares, também, são um impeditivo imenso para participar de eventos, 
não apenas na América Latina, muitas vezes dentro do Brasil mesmo. Para os 
países dependentes, a clivagem econômica é irrefutável no que tange ao avanço 
do debate científico e nossa inserção em circuitos acadêmicos. 

Diante desse quadro, vale nos perguntarmos mais uma vez: pode o subalterno 
e a subalterna falarem? (cf. SPIVAK, [1976] 2010). Se publicar na minha língua 
corrente já é difícil para uma mulher, mãe, militante, no Sul, eu diria que é pra-
ticamente impossível publicar em outras línguas. Sinceramente, não é algo que 
eu tenha investido energias... Não sei se esta é uma boa escolha estratégica para o 
enfrentamento da geopolítica do conhecimento, mas é a escolha possível diante 
das demandas que a vida tem me apresentado. 

Os escritos decoloniais dedicam muita atenção a conflitos étnico-raciais ligados 

a questões indígenas em países hispanófonos do subcontinente latino-america-

no – sobretudo nos Andes, haja vista a proeminência do debate sobre o buen vivir 
da Bolívia e do Equador. Não nos parece ocorrer o mesmo em relação aos muitos 

problemas enfrentados por grupos afro-latino-americanos. Qual é o papel do 

Brasil na superação desse silêncio?

Se o debate racial proposto por Quijano elucida como o racismo estrutura o sis-
tema-mundo moderno-colonial, ele não é suficiente ou lida pouco com a ques-
tão afro-latino-americana, que dada a minha trajetória já exposta, em particular 
me interessa. 

Em 2014, é ministrada pela primeira vez a disciplina “Arquiteturas Afro-Bra-
sileiras”, sob minha responsabilidade, integrante do curriculum do recém-
-implantado curso de arquitetura e urbanismo da UNILA. Se há pouquíssimo 
material para destrinchar o que seria uma “arquitetura afro-brasileira”, imagine 
a afro-venezuelana, a afro-paraguaia, ou a afro-equatoriana. Percebo mais uma 
vez, como em Cabo Verde, que eram necessários muitos passos atrás, a começar 
com os levantamentos arquitetônicos para podermos termos material suficien-
te para aprofundar o debate – e as disciplinas vão cumprir um papel enorme nes-
se levantamento. Os alunos e alunas da UNILA estão sempre muito dispostos 
e dispostas para estes desafios. Também temos contado com a inestimável par-
ceria do Ilê Asé Oju Ogún Fúnmilaiyó, um terreiro Nação Ketu, há trinta anos 
em Foz do Iguaçu. Já fizemos aulas sobre arquitetura afro-brasileira no terreiro, 
exposição de trabalhos e eventos científicos numa colaboração mútua muito va-
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lorosa para nós, permeada de afetos, uma dimensão vital na nossa práxis. Não 
obstante, formar um acervo para análise mais sistemática demora anos. Enquan-
to isso, para nos amparar nesse trabalho em sala de aula (e fora dela), resgato Lélia 
Gonzalez e sua proposta de Améfrica  e o lugar do negro-. A amefricanidade, 
vale mencionar, é uma categoria que tem merecido, infelizmente, pouca atenção 
na produção científica brasileira. 

É evidente a questão do branqueamento do território na América Latina. Ao ten-
tarmos mapear a população negra nos diversos países nos deparamos com uma 
ausência de dados censitários com base racial. E, quando existem, raramente es-
tão espacializados, isto é, não é fácil identificar a distribuição da população ne-
gra no território latino-americano. Temos tido constantemente que rever como 
avançar. Apesar de um pouco frustrante, essa ausência é em si já um dado. Va-
mos fazendo assim uma sociologia das ausências, procurando trazer à tona aqui-
lo que não está posto, o que não significa que não exista... Estes vários projetos 
resultaram num pequeno material audiovisual, exposto junto ao nosso traba-
lho selecionado para a XX Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo do 
Chile, que teve como tema, em 2017, tema “Diálogos Impostergables”. A nossa 
proposta foi selecionada entre centenas de projetos enviados e fez da UNILA a 
única universidade brasileira a ter sido selecionada na categoria “Academia” – 
isso num país que já se registram mais de seiscentos cursos de arquitetura! Creio 
que a lacuna sobre o tema no circuito de arquitetura, tradicionalmente bastan-
te hegemônico, fez com que o trabalho merecesse especial atenção, tendo sido 
enviado, pela própria Bienal, para um encontro dos ministros de habitação de 
todos os países do subcontinente, que foi realizado na Argentina, naquele ano.

Essa trajetória foi nos ajudando a consolidar um corpo teórico para as aulas com 
base em Frantz Fanon, Clóvis Moura e Lélia Gonzalez. Devo frisar que não me 
interessa um caminho que nos leve a traçar uma “identidade” arquitetônica – 
que não acho um bom caminho pelo perigo de essencialização que já mencionei. 
Importa, ao contrário, compreender o que do nosso cotidiano espacial tem in-
fluência negra. 

Para mim, portanto, têm sido muitas rotas em paralelo, na medida em que o 
pensamento decolonial por um lado dá poucos insumos para o debate espacial 
e por outro, ao tratar a questão racial no sistema-mundo com foco sobretudo 
na questão indígena, particularmente andina, deixa de fora tanto o pensamento 
indígena brasileiro quanto o debate racial voltado para compreender o racismo 
contra os negros e negras na América Latina. Nesse caso, acredito que o Brasil 
tem muito a colaborar na superação desse silêncio, o que não é apenas viável, 
como desejável. Mas não é tarefa simples. A esfera dos movimentos sociais, ati-
vista e acadêmico das relações étnico-raciais no país tem seus meandros e nem 
sempre pontos de vistas convergentes. Há que tomar em conta, ainda, as assime-
trias regionais no subcontinente latino-americano, que resultam em distintos 



35

debates raciais internos nos países. Então, é uma aproximação que requer cui-
dados. 

Atualmente, tenho estado mais focada na aproximação do pensamento decolo-
nial com a teoria marxista da dependência, a qual julgo ser um imenso contribu-
to latino-americano para o marxismo, que ganha robustez no final dos anos de 
1960 e na década seguinte, e da qual, inclusive, Aníbal Quijano foi colaborador. 
Nesse alinhavo que venho propondo, trago também os trabalhos fundamentais 
de negros e negras marxistas, como é o caso de Frantz Fanon, Clóvis Moura e 
Lélia Gonzalez, num esforço coletivo com os alunos e alunas em trazer esse de-
bate para a arquitetura, para os espaços e espacialidades consolidados a partir da 
experiência da população negra em habitar e ocupar o território. Incluo ainda, 
nesta tentativa de aproximação, Amílcar Cabral e outros intelectuais na luta pela 
libertação dos países africanos.

Como aproximar o pensamento decolonial, um tanto desespacializado, de cam-

pos de conhecimento do espaço tão conservadores como a arquitetura, o pai-

sagismo e o urbanismo? Podem existir ou já existem arquiteturas decoloniais? 

Como reconstruir marcos, sujeitos e discursos históricos? Isso pode mudar o 

campo profissional?

Uma vez que a Modernidade separou o conhecimento humano em “caixinhas”, 
para que debates epistemológicos avancem em várias frentes é inevitável que 
pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas estejam acompanhando e dis-
postos e dispostas a fazê-lo. A arquitetura e o urbanismo têm sido áreas bastante 
conservadoras e, de um modo geral, instrumentalizadas pelo capitalismo. 

Se eu quero propor um curso de arquitetura e urbanismo na América Latina, a 
partir da América Latina, devo tensionar todo o ensino na área e a prática pro-
fissional do último século, pois sem isso não será possível avançar em direção a 
formar egressos e egressas pautados em solucionar os principais problemas do 
subcontinente que cabem à área: uma educação voltada para emancipação dos 
povos, pautada pelo direito à moradia, com respeito à adequação cultural, direi-
to à cidade, direito ao território etc. Aí que o giro decolonial ajuda a balançar o 
lugar comum e a provocar questões como os modos de morar – que abrem pos-
sibilidades para uma compreensão alargada da relação étnico-racial com o espaço 
ou mesmo recentralizam a história da ocupação do território na América Latina 
com a violência colonial: afinal, por que as zonas de risco ou as áreas pobres es-
tão povoadas majoritariamente pela população não branca? Ou questões como a 
valorização de tecnologias construtivas não normatizadas, as pequenas e médias 
cidades, as implicações de gênero no desenho arquitetônico e das cidades – en-
fim, uma miríade de temas tratados pela área que merecem ser revistos à luz da 
decolonialidade.
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Quando Quijano nos alerta que “os povos dominados e conquistados foram 
postos numa situação natural de inferioridade, e consequentemente seus traços 
fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais” (QUIJANO, op. 
cit.), ele nos fornece pistas para descortinar o que pode ter significado essa hie-
rarquização na arquitetura, nas tecnologias construtivas, no uso dos materiais, 
nos territórios. O que venho fazendo especialmente após minha chegada na 
UNILA, junto com estudantes e demais docentes, é justamente uma sociologia 
das ausências, com diz Boaventura de Sousa Santos (2002), descolonizando o 
ensino de arquitetura e urbanismo com o objetivo de constituir uma ecologia de 
saberes construtivos próprios do subcontinente. 

Quando voltei ao Brasil, eu já tinha clareza da importância da obra de Hassan Fa-
thy e de Lina Bo Bardi. Ainda, Sérgio Ferro, com sua compreensão o objeto arqui-
tetônico como parte de uma produção de mais-valia sobre o território, exigin-
do do ofício do arquiteto e da arquiteta ousadia poética e prática revolucionária; 
juntamente com o uruguaio Eladio Dieste, um dos principais nomes da tradição 
ladrilleña no cone sul, cujas obras conjugam de diferentes maneiras as escolhas 
de materiais, sistemas estruturais e demais decisões projetuais ao desejo por edi-
fícios de fácil execução técnico e de custos finais baixos, foram fundamentais para 
minhas reflexões aqui, provocadas pela elaboração desse novo curso de arqui-
tetura e urbanismo, numa universidade tão singular como a UNILA. Nos anos 
seguintes, sigo reorientando meus estudos a alguns pensadores e pensadoras da 
arquitetura na América Latina que julgo poderem trazer aportes fundamentais 
para o debate decolonial, como é o caso de Marina Waisman ([1990] 2011) e de 
Roberto Segre (1991). Não seria coincidência que os seus escritos sejam dos anos 
de 1990, mesmo período em que o grupo modernidade-colonialidade amadure-
ce suas reflexões e que em arquitetura são consolidados os Seminários de Arqui-
tetura Latino-Americana, os quais desde a década anterior buscavam promover 
coletivamente uma reflexão crítica assente no eixo identidade/modernidade. 
Waisman e Segre participaram ativamente dessas reflexões. 

Waisman se posiciona na pendenga sobre o regionalismo crítico, denunciando 
a perspectiva autocentrada dos autores do norte, que falam de região a partir do 
centro – os seus centros, isto é, um debate crítico que é nortecentrado. Ela faz 
um exercício de pensar arquitetura desde Córdoba, e não mais de Buenos Aires, 
dominante no debate argentino. Num esforço de revisão historiográfica, che-
ga a propor outra periodização para a história da arquitetura na América Latina, 
sem a tradicional genealogia eurocentrada no ensino e na produção científica em 
arquitetura, propondo ainda uma ruptura com a linearidade, tão própria da or-
ganização do pensamento na modernidade. E já que estamos tratando de colo-
nialidade do poder, vale a pena registrar um fato ocorrido com a arquiteta argen-
tina. Em 1983, num seminário na Espanha, ela propôs, junto a outros colegas 
latino-americanos, uma consideração específica para a produção arquitetônica 
latino-americana, o que não teve ressonância entre os espanhóis e praticamente 
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minguou. Anos mais tarde, uma renomada revista de arquitetura, sob direção de 
um desses espanhóis, passa a utilizar o critério regional e dedica vários artigos e 
números à arquitetura latino-americana. Um episódio evidente de silenciamen-
to das proposições vindas do Sul, vinda de mulheres, e que não raro são depois 
alardeadas sem sequer serem creditadas! 

Segre, outro crítico de arquitetura que tenho me aproximado, deixa transpare-
cer um provável diálogo com a Teoria Marxista da Dependência, desenvolvida a 
partir da América Latina se contrapondo às estratégias democrático-burguesas 
em voga do marxismo hegemônico naquele momento e problematizando os 
processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo 
mundial. Segre, ao tratar de um “entorno produtivo da dependência” ou quando 
reivindicando um “modernismo contextualizado”, se propõe a pensar a arqui-
tetura desde esse lugar que não é o centro. A espacialidade da produção men-
cionada por Segre nos deixa indicações – a serem exploradas – sobre o papel da 
arquitetura das manufaturas modernas e no desenho do território para facilitar 
ou mesmo viabilizar o acúmulo de riquezas na metrópole que vai impulsionar a 
revolução industrial e a consolidação do capitalismo.

Então, venho procurando os pontos de contato entre um pensamento em arqui-
tetura que seja crítico e em diálogo com outras escolas do pensamento próprias 
da América Latina, isto é, não eurocentrado. Entretanto, não tenho certeza que 
devamos adjetivar dessa maneira, como “arquitetura decolonial” – embora eu 
mesma já tenha intitulado textos assim. Tendo a achar, hoje em dia, tratar-se 
muito mais de uma perspectiva decolonial em arquitetura... Minha preocupação 
é que falar em “arquitetura decolonial” possa redundar na busca por atributos fí-
sicos ou estéticos na arquitetura a fim de catalogá-la como “decolonial”. A tarefa 
a ser feita me parece ser mais complexa do que isso, é uma revisão historiográfica 
e epistemológica da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, sob esta pers-
pectiva, que devem levar a resultados espaciais distintos, mas não necessaria-
mente. O decolonial está no método, no processo projetivo, no ato de  levar em 
consideração práticas tais como dormir em rede ou cozinhar em fornos comu-
nitários, por exemplo, revendo toda a organização espacial da moradia, natura-
lizada a partir da casa burguesa do século XIX – quer dizer, da casa urbana branca 
burguesa e ainda androcentrada e adultocentrada... Não será interessante que o 
decolonial vire um “estilo”, como a gente vem observando reincidentemente 
na história da arquitetura. Por isto, estou preferindo tratar de uma perspectiva 
decolonial em arquitetura. Mas este é um debate em aberto...

É muito importante reconstruir os marcos, é um trabalho permanente, de longo 
prazo e coletivo. E acredito que o ensino, sobretudo na universidade pública, 
desempenha um papel fundamental nessa reconstrução do campo profissional. 
Veja bem, num universo de mais de seiscentas escolas de arquitetura e urbanis-
mo no país, pouquíssimas debatem a produção arquitetônica do continente lati-
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no-americano ou a sua herança construtiva e de ocupação espacial africana, para 
citar só isso. Horas de aula são dedicadas às arquiteturas grega e romana, às cida-
des medievais com suas grandes catedrais e outros referenciais arquitetônicos 
europeus, inclusive na formação do léxico arquitetônico – incorporados a uma 
leitura linear da história. Mantêm-se ignorados exemplos da América Latina e 
outras partes do Sul Global. 

Em 2014, o Leo Name, um dos que me entrevista, escreveu comigo um artigo 
sobre o que à época chamamos de “ensino de um paisagismo crítico e emanci-
patório na América Latina” (NAME e MOASSAB, 2014). Buscamos demonstrar 
a permanência da eurocentralidade no ensino, refletindo-se sobre tipos e pai-
sagens dominantes e subalternas nas cidades da América Latina e apontamos, 
muito preliminarmente, possibilidades diretivas que valorizassem o subconti-
nente e suas paisagens. Desta proposição inicial, como ele é professor da área 
de  paisagismo, o Leo seguiu desenvolvendo algo muito interessante: o conceito 
de “paisagismo de provisão” e, mais especificamente, de “paisagismo comestí-
vel” (NAME, 2016) que passa pelo resgate de Josué de Castro e sua Geografia da 
fome – uma perspectiva que ele também vem aplicando ao ensino de projeto.

Outra parceira que tem se dedicado ao tema é a Céline Veríssimo, num alinhavo 
entre a ecologia política e o giro decolonial. Ano passado coordenamos juntas o 
curso “Educação para a ecologia e sociedade na América Latina”, voltado para a 
formação de professores e professoras da rede municipal de ensino, numa par-
ceria entre o sindicato docente da UNILA (SESUNILA)5 e o sindicato docente 
da rede municipal (SINPREFI). A gente propôs a atividade como formação de 
base mesmo, voltada para uma análise crítica sobre ambiente e sociedade e para 
avaliar alternativas para um mundo social e ecologicamente mais justo. Usa-
mos noções do senso comum, como desenvolvimento e sustentabilidade, para 
desconstruí-las e mostrar a sua distorção atual nesse “capitalismo verde”, acom-
panhado pelos green washing e social washing praticados pelas grandes corpo-
rações, sobretudo nas suas instalações no Sul Global. Temos vindo a trabalhar 
juntas em outras frentes também, como é o caso da pesquisa sobre arquitetura 
afro-latina, na qual a Céline acaba desenvolvendo mais um foco no paisagismo 
nos terreiros, que é voltado a um paisagismo ritualístico e medicinal, com base 
no seu estudo sobre “espaço exterior doméstico” que é uma contribuição enor-
me que ela traz do seu doutorado com trabalho de campo no bairro do Dondo, 
em Moçambique (VERÍSSIMO, 2013). 

Ambos, Leo e Céline, têm seguido suas reflexões em sintonia com o Buen Vivir, 
o Sumak Kawsay e o Ñande Reko, pensamentos indígenas latino-americanos 
resgatados pelo giro decolonial e trabalharam juntos a arquitetura, o urbanismo 
e o paisagismo no ateliê integrado do curso, trazendo estas reflexões para as sa-
las de aula. Nas atividades projetivas, estudantes foram desafiados e desafiadas a 
valorizar, tanto no espaço exterior doméstico da habitação quanto no projeto de 
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espaços públicos, o paisagismo para além da ótica ornamental eurocêntrica inte-
grando paisagismo comestível, medicinal, ritualístico e sagrado. Nossas pesqui-
sas voltadas às diversas práticas das comunidades indígenas e afrodescenden-
tes têm trazido debates pertinentes para a sala de aula, no caso do paisagismo, 
reconhecendo a memória biocultural, etnobotânica e fitoterápica, assim como 
formas de criação de renda familiar. Ao mesmo tempo, estes ateliês puseram em 
xeque o heteropatriarcado e o racismo desafiando os alunos e alunas a projeta-
rem casas para composições familiares distintas da família nuclear heterossexual 
branca. 

Outro problema no ensino de arquitetura é a naturalização de uma atuação vol-
tada a um mercado privado e à especulação imobiliária. Muito pouco é dedicado 
à responsabilidade social que tal profissional deveria ter com os espaços onde 
intervém, como é o caso da cadeia produtiva da construção civil, sobretudo, a 
exploração do trabalho nos canteiros de obras. Raramente é tratada a função pú-
blica do exercício profissional, na elaboração e execução de políticas públicas, es-
pecialmente das políticas habitacionais e urbanas. Normalmente não há sequer 
disciplinas obrigatórias na formação profissional voltada a essa demanda tão 
fortemente vinculada à construção social do espaço e do território, e ao acesso a 
direitos básicos.

As mudanças efetivas no campo profissional resultarão de lutas em diversas 
frentes. O ensino e o debate sobre ele são dimensões consideráveis, sem dúvida. 
Mas há que se ocupar espaços como o conselho profissional, o instituto de arqui-
tetos, as associações de pesquisa, os sindicatos, os movimentos sociais. Entendo 
que o tensionamento deve ser feito em todos os âmbitos sociais. É muito signi-
ficativo, por exemplo, que cada vez mais arquitetos e arquitetas atuem nas asses-
sorias técnicas aos movimentos sociais, juntamente com projetos de extensão 
das universidades; e que essa atuação retroalimente a sala de aula, o ensino e a 
pesquisa. Mas são tantas as lutas nos tempos atuais, muitas vezes em defesa de 
coisas tão óbvias, que diferentemente de 2012, quando comecei a jornada na 
UNILA, agora em 2020 tenho menos esperanças. Temos que lutar para manter 
as universidades públicas abertas, para ter docentes, para poder garantir a pes-
quisa, a ciência, o SUS... E, concomitantemente, seguir com um trabalho inte-
lectual tão desafiador como esse. Não sei se vamos reconstruir marcos ou mudar 
o campo profissional, como vocês perguntaram. Certamente estamos influen-
ciando uma geração de egressos e egressas, que já estão fazendo diferença nas 
suas atuações profissionais e acadêmicas. São sementes plantadas. Esse governo 
vai passar, ainda que seja um longo período de retrocessos. 

Em vários de seus trabalhos você tem dado bastante atenção a questões de gêne-

ro em arquitetura e urbanismo – ou melhor dizendo, à ausência desse debate no 

campo. O que arquitetas e, sobretudo, arquitetos têm a aprender com o feminis-



40

mo e os debates sobre gênero e sexualidades? É possível sair do discurso teórico? 

O que poderia ser feito especificamente nos contextos de projetação? 

Há muito o que fazer e aprender, mas eu queria antes problematizar um pouco 
a pergunta como colocada por vocês – ao mencionar “sair do discurso teórico”. 
Acho que tem uma armadilha subentendida, como se teoria fosse uma coisa e 
prática, outra. Prática é discurso e discurso é prática, tenho trabalhado isso ao 
longo de toda minha vida profissional. Há mais de um século, a práxis para 
Marx igualmente não contrapõe teoria versus prática, é teoria e prática, juntas. 
Do mesmo jeito que a gente não separa nem hierarquiza a luta das mulheres, 
das pessoas negras, LGBTQI+s, entendendo haver uma interseccionalidade das 
opressões. Ou seja, me parece que a relação teoria-prática merece ser retomada 
na perspectiva apontada por Marx há muito tempo, com a qual entendo que o 
pensamento decolonial seja convergente. Nesse sentido, todas as reflexões que 
venho apontando até aqui são na direção de uma teoria que impacta a realidade, 
que informa a teoria que, por sua vez, impacta a realidade, continuamente... Não 
existe um momento da minha vida em que eu sou feminista e outro em que não 
sou. Não importa se estou num almoço em família, na sala de aula, na marcha das 
mulheres ou respondendo a uma entrevista. 

Parece ainda, na pergunta, que vocês estariam entendendo o projeto arquitetô-
nico como prática, em contraposição ao discurso teórico. Gostaria de tensionar 
um pouco esse tema também. Sérgio Ferro demonstrou bastante bem como a 
modernidade separou o saber-fazer do projeto arquitetônico. A gente vem in-
sistindo na indissociabilidade entre eles. A separação prancheta versus obra tem 
levado a uma imensa exploração da classe trabalhadora no canteiro de obras – e 
ela é perversa. 

A atividade projetiva é práxis ou deveria ser.  Isto posto, acredito que o feminis-
mo seja altamente necessário, pois a perspectiva feminista amplia as possibili-
dades voltadas para um desenho mais inclusivo, das mulheres, das crianças, de 
idosas e idosos e dos, digamos assim, corpos desviantes, todos aqueles refutados 
pelo capitalismo que acaba condicionando o desenho dos espaços de maneira 
praticamente naturalizada. Porém, só nos últimos cincos anos, eu diria, come-
ça a ter alguma permeabilidade na área para o pensamento feminista, não sem 
resistência. Mesmo nas frentes mais progressistas, que tratam de direito à cida-
de e habitação social, que já consolidaram uma ampla e significativa produção 
intelectual na área, ainda não é prática corrente a interseccionalidade analítica 
gênero-raça-classe. Veja que interessante: quem são as principais lideranças dos 
movimentos de moradia? São mulheres. Ao lidarmos com o tema da moradia, 
tal embate aparece frontalmente. Mesmo no campo da esquerda – no qual me 
incluo – insiste-se na centralidade da luta de classes, quase que desprezando ou 
subalternizando as opressões de gênero e raça, sem compreender que são partes 
indissociáveis do patriarcado-racista-capitalista. Na arquitetura isso não é dife-
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rente. Então, a gente tem uma produção enorme e de excelente qualidade sobre 
segregação socioespacial e sobre habitação social, mas é como se estas questões 
pudessem ser analisadas sem compreender que a violência colonial impôs uma 
segregação racial nas cidades e que a exploração das mulheres é condição estru-
turante do próprio capitalismo, que se apropria do trabalho reprodutivo feito 
pelas mulheres e que as exclui dos espaços públicos.  

O mesmo acontece com relação ao direito à cidade, tão caro para a nossa área de 
atuação. É incontestável que o direito à cidade e o direito à mobilidade urbana a 
ele relacionado não são iguais para todas e todos. O que a perspectiva feminista, 
especialmente do feminismo negro, nos auxilia a perceber é que além de serem 
as pessoas pobres as mais alijadas das melhores condições de moradia, infraes-
trutura urbana e proximidade a equipamentos públicos, essas pessoas têm gêne-
ro e cor: são as mulheres negras pobres a morar nos lugares com iluminação pior 
e com menos transporte público, com atendimento pior por escolas e ofertas de 
trabalho e assim por diante. 

Sucede que uma vez que tais temas são marginais, muitas alunas e alunos têm 
imensas dificuldades de encontrar orientador ou orientadora para estes desafios, 
mas é crucial que a questão esteja posta e que estejam provocando os e as docen-
tes para ele. Posso dizer que é gratificante estar numa universidade em que este 
tema é central e mais, que estou num curso de arquitetura e urbanismo que nasce 
com esses pressupostos e cujos professores e professoras, ainda que não espe-
cializados no tema, têm se esforçado para acompanhar as questões. Ainda, julgo 
que esta é uma das funções mais contundentes da universidade pública, que com 
sua autonomia possa no livre-pensar provocar as diversas áreas do conhecimen-
to, colaborando para o avanço social, as políticas públicas e as transformações 
radicais em direção à emancipação humana. 

Voltando à pergunta, sobre o que arquitetos (e arquitetas) têm a aprender com 
o feminismo, eu diria não dá mais para continuar reproduzindo modelos e pa-
radigmas excludentes – sob a perspectiva do homem-urbano-branco-burguês-
-heterossexual –, sendo portanto urgente pensarmos numa arquitetura e num 
urbanismo feministas, feitos por todas as pessoas independentemente de seu 
gênero – pois é  uma responsabilidade de todas e todos buscar soluções espaciais 
(e analíticas) para superar o patriarcado-racista-capitalista. 

Você tem também pensado as representações e as linguagens visuais tanto na ar-

quitetura quanto nas artes. De que forma o giro decolonial contribui para esse 

debate?

Os valores hegemônicos pautados pela produção cultural do ocidente nos úl-
timos quinhentos anos dizem respeito a uma cultura eurocêntrica, masculina, 
branca e urbana, produzida sob os auspícios da modernidade-colonialidade. Os 
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livros de história da arte dedicam vários capítulos a movimentos artísticos como 
Renascimento, Barroco, Modernismo e seus “artistas máximos” – quase todos 
homens brancos, diga-se – e pouquíssimo espaço (ou nenhum) para a arte pro-
duzida no Oriente, na África ou na América Latina. Então, toda a genealogia das 
artes fica resumida a basicamente uma linha do tempo sobre a arte europeia. Os 
livros deveriam chamar-se “história da arte na Europa”, isso sim. 

A institucionalização das artes produz aquilo que é arte e o que não é arte, con-
solidando uma hierarquização própria da modernidade-colonialidade entre “a 
arte” e “a arte popular”. Nessa visão restrita de cultura, a arte popular é sempre 
uma produção de menor valor ou mesmo classificada como artesanato, ao invés 
de arte. Outra tendência cultural hegemônica é a folclorização de culturas tradi-
cionais, buscando facilitar sua absorção como produto “exótico” para consumo. 
O conceito eurocêntrico de multiculturalismo, em voga nas últimas décadas, é 
a lógica cultural do capitalismo na sua fase neoliberal e também uma forma de 
racismo, que afirma a superioridade dos valores culturais hegemônicos e que 
provoca um esvaziamento político da discussão acerca de relações de poder de-
siguais na produção e circulação cultural. 

Contudo, em Cabo Verde, quando enfrentamos os desafios de compreender a 
moradia cabo-verdiana, várias camadas nessa seara foram postas no âmbito da 
arquitetura, algo que eu ainda não tinha diretamente enfrentado. A minha par-
ceira de trabalho naquela ocasião, a arquiteta Patricia Anahory, já vinha fazen-
do experimentações de representação em arquitetura, que pudemos convergir 
e explorar. Ao se fazer um levantamento arquitetônico daquela natureza, um 
enorme desafio era como (des)higienizar o desenho técnico, como trazer para o 
desenho de arquitetura a vida, a história e a memória das casas e das pessoas nas 
suas casas. Então, recebemos os desenhos vindos do levantamento de campo, 
em AutoCAD, e fomos refazendo os desenhos, desenhando as telhas de barro 
uma a uma, colocando os varais com as roupas estendidas nos quintais, os bi-
dons de água tão característicos das casas cabo-verdianas – enfim, um trabalho 
manual minucioso, feito pela Patricia, decorrente das longas discussões que fa-
zíamos sobre o que entra e do que não entra, até onde vamos para que o desenho 
continue sendo um “desenho técnico”. Ressalte-se que não estamos tratando 
aqui dos modelos 3D em voga, que são na verdade um aprofundamento da hi-
gienização do desenho de arquitetura.

O pensamento decolonial tem me ajudado, portanto, a organizar as ideias e in-
serir as reflexões também no contexto político do sistema-mundo moderno-
-colonial e do quanto o próprio desenho arquitetônico, que é esquematizado no 
Renascimento, já surge imbuído de uma racionalidade que é racista, branca, e 
excludente de outras formas de vida e estar no mundo. Na UNILA, aquele ensaio 
sobre os limites do desenho arquitetônico tem continuidade no projeto de ex-
tensão “Cartografias do Devir no Quilombo Apepu”, que coordeno junto com 
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Tiago Bastos, , professor do CAU UNILA e atualmente doutorando do PPG-
-AU/FAUFBA, com o objetivo de atender a uma demanda da comunidade para 
a construção de moradias que viabilizassem o retorno das gerações mais jovens 
para o quilombo. Naquela altura a comunidade já tinha sido contemplada com 
o financiamento da Caixa Econômica Federal e não tínhamos nenhuma margem 
de modificação das casas a serem construídas, que eram de uma violência simbó-
lica inimaginável para aquele contexto. Casas padronizadas para atender lógicas 
urbanas seriam construídas num quilombo no meio da zona rural, com outros 
modos de ocupar o espaço e outras necessidades. Por conta da crise política na 
qual o país mergulhou desde as eleições de 2014, a verba acabou nunca sendo 
liberada e as casas não foram construídas, o que foi uma grande perda pra co-
munidade. Junto com eles, resolvemos dar outro direcionamento para o projeto 
que não vou desenvolver aqui. O que quero destacar é que diante desse quadro 
de radical transformação da paisagem local com a construção das casas da Cai-
xa, percebemos que seria imperioso a gente registrar a memória da ocupação do 
espaço e das moradias existentes. Propusemos então a oficina “Descolonizando 
a representação arquitetônica”, para maturar e avançar nas possibilidades de re-
presentação das moradias quilombolas. Após meses de estudo e diálogos pro-
fundos sobre representação em arquitetura, de modo a contemplar a linguagem 
técnica, mas não higienizar a representação da história das moradias locais, creio 
que tivemos um resultado muito bom para aquele momento, cuja a participação 
de Oswaldo Freitez (um dos que aqui me entrevista), enquanto bolsista, foi fun-
damental. Os desenhos integrarão uma cartilha, ainda não publicada.

Outra dimensão expressiva do desenho arquitetônico é a inserção de figuras hu-
manas que dão a escala em cortes e perspectivas. Com a massificação dos pro-
gramas de desenho auxiliados por computador, os ícones feitos à mão antiga-
mente foram substituídos por recortes de fotografia inseridas nas modelagens 
por computador. Numa geopolítica da tecnologia de informação, a criação dos 
programas e seus acessórios têm como lócus dominante o Norte Global. O re-
sultado é uma disseminação avassaladora de “kalungas” brancas, loiras, magras 
e urbanas nos desenhos de arquitetura do mundo todo. Um total descolamento 
da representação com a realidade social. Em 2015, fiz uma pesquisa analisando 
a representação das pessoas em desenhos de projetos premiados por concurso 
de arquitetura no Brasil. Analisei 53 projetos premiados e menções honrosas, 
cerca de 300 desenhos, todos para locais de uso público. Apenas três desenhos 
incluíam pessoas negras – um por cento, num país em que mais da metade da 
população é negra! Isso é um acinte! Cheguei a ver projeto para anfiteatro, no 
Recife, ilustrado com uma apresentação de maracatu na qual nenhuma pessoa 
na plateia ou no palco é negra. Para quem os arquitetos e arquitetas estão proje-
tando? Como é possível isso?  Em pleno século XXI, as representações da cidade 
e da arquitetura continuam operando em acordo com a racionalidade colonial 
e colonizadora da modernidade, baseada em critérios hegemônicos de saber. É 
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imperativo, portanto, politizar a discussão acerca da produção de sentidos na 
área e o desenho arquitetônico é nevrálgico nessa questão. 

Você publicou um artigo sobre as tecnologias de construção e o ensino de ar-

quitetura, na revista Projetar: “De que lado a arquitetura está? Reflexões sobre 

ensino, tecnologia, classe e relações raciais” (MOASSAB, 2020). Por que uma 

professora de crítica e história se interessou por esse assunto? Que contribui-

ções os estudos decoloniais e as epistemologias do sul podem fazer às aulas de 

tecnologia?

Esse artigo é resultado de alguns anos de reflexão e trocas, sobretudo com o Ga-
briel Cunha, professor justamente da área de tecnologias no curso de arquitetura 
da UNILA. Veja que esta é mais uma camada, nesse nosso trânsito epistêmico, 
somada à teoria marxista da dependência e aos pensadores e pensadoras negras 
do subcontinente. Não terá sido casual que muitos destes enfrentamentos epis-
temológicos tenham se originado a partir dos anos de 1950 e os anos de 1960, 
primeiro com as lutas pela libertação africana – com destaque para Frantz Fanon, 
intelectual martinicano imprescindível naquele contexto, já fazendo uma pon-
te entre o contexto caribenho e africano – para, na década seguinte, apresentar 
profícuos desdobramentos em função dos impactos da Revolução Cubana na 
produção intelectual latino-americana.

Foi nesse período que diversos intelectuais, especialmente da argentina, mas 
não só, deram os primeiros passos para uma reflexão crítica sobre a produção 
científica e tecnológica no subcontinente, constatando o caráter dependente da 
ciência e tecnologias locais – mesmo período, diga-se, das primeiras publicações 
do que viria a ser conhecida como “teoria marxista da dependência”. No debate 
sobre tecnologia, a dependência consistia, segundo eles, em reproduzir acriti-
camente as agendas de pesquisa e de ensino adotadas no Norte Global, man-
tendo a dependência econômica e política do Sul. Por estes motivos, a agenda 
latino-americana de ciência e tecnologia deveria ser substituída por uma política 
científica e tecnológica que atendesse às diversificadas especificidades regionais. 

A sala de aula tem o tempo todo alimentado nossas reflexões, que convergem 
para este arcabouço teórico e o transforma. Eu e o Gabriel Rodrigues da Cunha 
temos um artigo sobre o ensino de estruturas nas escolas de arquitetura, com 
base na nossa prática docente (MOASSAB e CUNHA, 2019). A gente vai apon-
tar que é comum que o ensino de estruturas no Brasil – provavelmente no mun-
do – esteja pautado por metodologias didáticas verificativas abstratas, assentes 
demasiada ou exclusivamente em cálculos matemáticos, em detrimento de uma 
metodologia mais experimental ou intuitiva. Essa forte característica do ensino 
tem por pressuposto a universalidade e a neutralidade, axiomas da modernidade 
ocidental, pouco sensível às diversidades regionais que deveriam estar refletidas 
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nas diferentes matrizes curriculares. O processo de abstração matemática des-
contextualiza o percurso formativo das áreas tecnológicas, naturalizando a uni-
formidade dos conhecimentos necessários e pertinentes de norte a sul do país 
ou mesmo internacionalmente. Ao longo do texto mostramos a necessidade de 
debater alternativas ao modelo tradicional de ensino de estruturas, a partir de 
aportes epistemológicos que superem a universalidade, a neutralidade e a abs-
tração das metodologias verificativas, hegemônicas na área, assentes exclusiva-
mente em cálculos matemáticos e instrumentalizadas a serviço do capital. 

No que tange à tecnologia, mais especificamente sobre o ensino em tecnologias, 
sentimos falta da área se perguntar a que ou a quem servem os saberes estru-
turais geralmente que compõem as disciplinas de estruturas. Estes saberes não 
são neutros, nem a sua seleção. A histórica dificuldade de encontrar um patamar 
ideal destas disciplinas e de seus conteúdos nas grades dos cursos de arquitetura 
é acompanhada de sua inadequação à realidade e da colonialidade do saber, que 
tem muito bem servido o modelo produtivo capitalista. O concreto armado tem 
seu código técnico produzido e aprimorado em função dos interesses das em-
presas que o fabricam. Ele é fruto de um processo decisório tecnocrático do cor-
po dirigente e das altas cúpulas corporativas das empresas. Na lógica dominante 
do saber eurocêntrico, coube aos cursos de graduação a capilarização dos sabe-
res necessários para preparar estudantes a tais códigos técnicos. O conjunto de 
disciplinas de estruturas, quando bem-sucedido nesta ótica, coloca no mercado 
profissionais aptas e aptos quanto aos saberes cultivados. Restam as perguntas: a 
serviço do quê? Para qual projeto de sociedade?

Este ensino pautado exclusivamente pelo concreto armado e pelo cálculo de 
grandes estruturas não corresponde à prática profissional da maior parte dos ar-
quitetos e arquitetas, porque distante das demandas populares de construção. 
Não é esta a tecnologia a atender mais adequadamente às necessidades constru-
tivas em contextos de escassez, especialmente longe dos grandes centros ur-
banos. Ou seja, a formação na área – com ênfase no ensino de estruturas – está 
extremamente próxima da indústria e da produção industrial, fazendo cumprir, 
quiçá, o projeto bauhausiano, se afastando, entretanto, da população. 

Dando um passo nestas muitas reflexões, o artigo procura mostrar como o ra-
cismo está implicado nessa escolha tecnológica hegemônica. Ao se consolidar 
como principal tecnologia construtiva no continente, o concreto armado tem 
colaborado no Brasil e na América Latina para a perpetuação do racismo via ex-
ploração do trabalho em toda a sua cadeia produtiva. O advento do modernismo 
tem uma enorme parcela de responsabilidade na consolidação simbólica e na 
educação do gosto das elites nacionais em favor do uso ostensivo do concreto no 
subcontinente. Este é um tema que venho amadurecendo há alguns anos, com 
base justamente nessa compreensão da colonialidade do poder centrado na ideia 
de raça. 
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E é reveladora a estranheza de vocês devido a uma professora de crítica e história 
estar interessada em tecnologia. A gente sempre deve lembrar que a separação 
do conhecimento de modo compartimentalizado é próprio da modernidade 
ocidental e talvez até um recurso didático que nos permite alguma facilidade 
de compreensão e organização do pensamento. Mas é uma falácia. A vida não 
se organiza dessa maneira, tampouco a nossa experiência no mundo. Acho que 
vale a pena perguntarmos o contrário: por que uma professora de crítica e his-
tória não se interessaria por esse assunto? Ou ainda, por que os professores e 
professoras de tecnologia estão tão distanciados e distanciadas do pensamento 
crítico e por que não estão debatendo classe, gênero e raça? Na medida em que 
sabemos que a violência colonial é estruturante do país e que o racismo organiza 
as relações de trabalho, não vejo com surpresa fazer uma contextualização crítica 
e histórica do trabalho na construção civil e a sua relação com as escolhas tecno-
lógicas – que são políticas – com a arquitetura. Muito me admira que este tema, 
pelo contrário, não venha sendo mais debatido. É indiscernível de uma análise 
dos canteiros de obras no país, o debate sobre classe e raça, o qual nossa área tem 
historicamente ignorado. 

Num texto seu para a revista Arquitextos – “O patrimônio arquitetônico no sécu-

lo 21: para além da preservação uníssona e do fetiche do objeto” (MOASSAB, 

2016) –, você assinalou que, por um lado, as novas perspectivas acadêmicas, ar-

tísticas e legais sobre patrimônio, no Brasil pós-constituinte, tornaram-se um 

pouco mais inclusivas com as memórias dos povos indígenas e afrodescenden-

tes. Mas que, por outro lado, não há tombamento de bens arquitetônicos com 

base em matrizes indígenas e ainda apenas 1% dos bens arquitetônicos tombados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) concerne a 

matrizes africanas. Também questionou as próprias noções de patrimônio, para 

você atravessadas por ideias de monumentalização e cidade-cenário e “suaviza-

doras” das marcas do espaço advindas das contradições e violências históricas 

do convívio entre colonizador e colonizados. Não haveria aí uma contradição en-

tre necessidades de se proteger os patrimônios invisibilizados e os modos de se 

fazer isso? Tombar arquiteturas das matrizes africana e indígena também não as 

espetacularizaria? 

Ótima questão! Essa é uma armadilha mesmo, mas não é novidade. Isto posto, a 
colonialidade do poder constrói há cinco séculos subjetividades hierarquizadas, 
impregnadas de juízo de valor na qual “bom” e “bonito” são atributos daquilo 
que é produzido no Norte, pelo colonizador. Ainda que haja uma necessidade 
enorme de revermos a noção de patrimônio, como ela foi concebida, não pode-
mos continuar excluindo das escolhas daquilo a preservar para as próximas ge-
rações como digna de conhecimento e registro, as práticas arquitetônicas fora da 
matriz eurocêntrica. O IPHAN tem feito um esforço nesse sentido. Ano passado 
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fui júri nacional da 32ª Edição do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, o 
qual visa a prestigiar, em caráter nacional, as ações de preservação do patrimô-
nio cultural brasileiro que, em razão da originalidade, vulto ou caráter exemplar, 
mereçam registro, divulgação e reconhecimento público. Foram mais de tre-
zentos projetos inscritos em todo o país, dos quais quase cem passaram para a 
última etapa sendo oito os vencedores nas duas grandes categorias do prêmio, 
além cinco menções honrosas pela realização de projetos de excelência. O fato 
de ter sido convidada, na medida em que proponho problematizar esse tema, já 
sinaliza alguma abertura maior no instituto e do campo. Devo ressaltar que todo 
o júri – composto por vinte pessoas de diversas áreas do conhecimento e regiões 
do país - foi extremamente interessante, com perspectivas coesas, mesmo em 
temas mais polêmicos. O resultado foi projetos premiados muito distintos do 
perfil usual, no que tange a patrimônio histórico, como ações em terreiros, qui-
lombos ou periferia urbana. 

Gostaria de destacar um projeto que acabei defendendo diante do júri, que é a 
Mina du Veloso, em Ouro Preto/MG, na categoria patrimônio material. Vincu-
lada ao Coletivo Ou(t)ro Preto, que problematiza a supervalorização do centro 
histórico da cidade colonial, em detrimento de suas regiões periféricas, a Mina 
du Veloso tem feito um trabalho de valorização do trânsito atlântico de conhe-
cimento na mineração. Ou seja, há uma proposta de revisão do mito do negro 
escravizado por conta exclusivamente da sua força física, buscando mostrar, por 
meio das evidências na construção das minas, que eles também foram respon-
sáveis pela engenharia construtiva necessária para a extração de minérios nas 
Américas. Um dos pesquisadores do MALOCA e do ¡DALE!, Rodrigo Nogueira, 
professor na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), está pesquisando a 
colaboração africana nas tecnologias construtivas e modos de viver naquela re-
gião, fora dos centros históricos, em diálogo com todo esse debate. Avançamos 
pouco a pouco, dessa forma, com base em nossa práxis, com elementos signifi-
cativos para reforçar a necessidade de se reconhecer outros saberes construtivos.

Todo trabalho que vimos fazendo vai na direção de um grande esforço para jun-
tarmos um acervo de dados primários, de verificações in loco que possam co-
laborar numa ampliação da gama de práticas construtivas que conhecemos, que 
possam aprofundar esta problematização sobre patrimônio histórico. Evidente-
mente que este quadro não será alterado da noite pro dia, mesmo que as institui-
ções se renovem e se arejem. A herança de setenta anos de trajetória pautada pela 
perspectiva dos fundadores do IPHAN é ainda muito presente. Além disso, essa 
é uma disputa política que tem a ver com um projeto de sociedade. O órgão está 
há meses sem nomeação de presidência pelo governo federal. Não sei, inclusive, 
se a premiação tão de vanguarda não poderá ter tido alguma influência na acefalia 
do órgão nesse momento... 

Então, por mais conservadora que seja a noção de patrimônio, existe uma certa 
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segurança simbólica muito necessária para algumas práticas e entendo uma ne-
cessidade política de defender a inclusão delas nos livros de tombo. Claro, cada 
caso e cada bem tombado ou a ser requerido o tombamento merece ser cuidado-
samente debatido junto à comunidade para que, sobretudo, as pessoas 
diretamente envolvidas tenham autonomia para decidir ou não pela via 
do tombamento. O que não pode é uma política de patrimonialização 
fechada para práticas, no caso construtivas ou arquitetônicas, oriundas 
de outras racionalidades.

Sobre a espetacularização, não julgo que seja um caminho de causa e 
efeito, no sentido do tombamento levar à espetacularização. O que tem 
acontecido é uma colonização do debate sobre patrimônio pelo neoli-
beralismo, pelo menos desde os anos de 1990, na mesma seara do pla-
nejamento estratégico, que não vê outra função para a cidade a não ser 
vendê-la. A agenda neoliberal é que tem transformado tudo em merca-
doria e o patrimônio pode ou não atender a essa agenda – é uma disputa 
que está posta. O processo de tombamento visa a criar políticas e garan-
tir verbas para preservação de determinada manifestação cultural, no 
caso, a arquitetura. Contudo, com a afamada defesa do “estado mínimo” 
e o corte de verbas públicas para esta preservação, há um crescimento 
perverso no uso de verbas privadas, ou em parceria público-privadas 
nas quais não é o interesse da sociedade ou da comunidade envolvida 
que está em pauta, mas o auferimento de lucros. Mais uma vez, é o avan-
ço do capitalismo que temos que combater, é esse fagocitar pelo capital 
de tudo que é socialmente produzido. 

Vou tentar reorganizar as ideias. Vejo pelo menos três caminhos pa-
ralelos e igualmente relevantes para pensarmos o patrimônio arqui-
tetônico: (1) a inserção de práticas construtivas oriundas das distintas 
matrizes formadoras da sociedade brasileira; (2) ao tratar de práticas, 
valorizar o registro dos processos construtivos e não apenas do bem 
final edificado (só aí é uma grande mudança de perspectiva no que se 
refere ao patrimônio em arquitetura) e (3) frear a colonização do debate 
pela lógica de mercado que tudo transforma em produto para ser ven-
dido.

O Brasil é a oitava economia do mundo, então, sim, é um país rico, com 
uma apropriação desigual da riqueza. Isso para chegar ao final da entre-
vista e voltar ao mesmo ponto: há que se superar o patriarcado-racista 
capitalista. Para começar, taxar as grandes fortunas, fazer auditoria da 
dívida pública, revogar todas as medidas provisórias de retrocessos em 
direitos sociais e trabalhistas e assim por diante. Eu realmente tenho 
muita dificuldade em aceitar a inércia na tomada de posição política 
na nossa área, muitas vezes velada pela aura da “neutralidade”, porque 



1 Sobre Aníbal Quijano e a teoria da 
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periferias: notas de pesquisa”, de Rita 

Velloso, nesta Redobra (Nota dos 
editores [N.E.]).

2 Ver a entrevista do arquiteto cubano 
Yasser Farrés Delgado nesta Redobra 
(N.E.).

3 A referida palestra tem versão na 
forma de artigo, tanto em espanhol 
quanto em português. Cf. Dussel 
(2008; [2008] 2015a e [2008] 2015b)
(N.E.).

4 A tese foi convertida em livro, que 
foi finalista do prêmio Jabuti 2013, na 
categoria Ciências Humanas. Cf. Moas-
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como vocês perceberam ao longo da entrevista, não há tema da arquitetura que 
seja apartado da vida e, vida em sociedade é necessariamente política. 
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Céline Veríssimo 

TRADUÇÃO 

Céline Veríssimo 

ARTURO ESCOBAR
Universidade da Carolina do Norte, 

Chapel Hill, EUA

PROJETO/AR COMO A CURA DA TEIA DA VIDA 1

Arturo Escobar nasceu em 1952. É um antropólogo colombiano, radica-

do nos Estados Unidos, atualmente Professor Distinto Kenan de Antro-

pologia na Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Sua traje-

tória como acadêmico e ativista vem se desenvolvendo particularmente 

na região do Pacífico da Colômbia, em apoio a comunidades e movimen-

tos sociais afrodescendentes. No final dos anos de 1990, com outros 

pensadores latino-americanos – como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, 

Enrique Dussel e Ramón Grosfoguel, entre outros – cria o importante 

coletivo transdisciplinar Grupo Modernidade/Colonialidade. O con-

junto de ideias desse coletivo fornece novos horizontes para a libertação 

humana e da natureza, ao identificar uma estrutura opressora sobre um 

tripé: colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do 

ser. Trata-se de uma forma de denunciar e atualizar a continuidade his-

tórica da colonização e do imperialismo até a atualidade. Amplamente 

publicado em espanhol e em inglês, Arturo Escobar dedica-se à ecologia 

política, aos movimentos sociais, à antropologia do desenvolvimento, à 

antropologia cultural, à política na América Latina e à crítica à moderni-

dade/colonialidade eurocêntrica, visionando possibilidades alternativas 

para uma era de pós-desenvolvimento, as que chama de “transições plu-

riversais” (ESCOBAR, 2003, 2016 e 2018).

Esta entrevista ocorreu no colóquio Decolonizing the Spatial History of the 

Americas. Organizado pelo BELLA Research Group da Universidade do 

Texas e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos na Universidade de 

Cambridge, este evento internacional ocorreu nos dias 10 e 11 de feverei-
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ro de 2020 na Escola de Arquitetura da Universidade do Texas, em Austin, juntan-

do vinte pesquisadores sobre os temas étnico-raciaise sobre a geografia e gênero na 

área do ensino e da pesquisa em história de arquiteturas e de cidades no continente 

americano. Provavelmente o único evento internacional sobre colonialidade/mo-

dernidade e arquitetura em solo do hemisfério norte até hoje, para além de Arturo 

Escobar nele palestraram Clara Irazabal-Zurita e Felipe Hernández. 

O ponto alto para mim, Céline, foi ter havido a possibilidade de conversar com 

Arturo Escobar. Na palestra que proferiu na abertura do evento, e no dia seguin-

te também nesta entrevista, ele deixou a mim e aos demais fascinados tanto com 

pistas inovadoras sobre novos mundos possíveis quanto com suas visões para 

uma decolonização com base no espaço e no território – assunto que desenvolveu 

detalhadamente no seu último livro: Autonomía y diseño: la realización del comunal 

(ESCOBAR, 2016), publicado em inglês como Designs for the pluriverse: radical in-

terdependence, autonomy, and the making of the worlds (ESCOBAR, 2018). 

Consegui a entrevista com Escobar (ver Figura 1) – feita em inglês – poucas horas 

antes de seu embarque de volta para a Carolina do Norte. Foram poucos minutos, 

mas muitos ricos. O texto subsequente é sua transcrição e tradução do inglês para 

o português, ambas sob minha responsabilidade.
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Para você, qual a importância do conceito de “colonialidade do 

poder”, tal como foi formulado por Aníbal Quijano, centrado 

na ideia de “raça”? 

Penso que colonialidade do poder, colonialidade do saber e co-
lonialidade do ser são conceitos introduzidos por pensadores 
latino-americanos, particularmente por pessoas como Aníbal 
Quijano – que é tão central para isso! – e que chamaram a aten-

ção para o fato de que as histórias e as realidades lati-
no-americanas tinham sido escritas, tinham sido vis-
tas e tinham sido entendidas de uma maneira muito 
eurocêntrica. Isso significa que esses autores centrali-
zaram a Europa nos debates, na avaliação e na concei-
tuação de todas as formas de ser e de não ser. O cerne 
da colonialidade é que ela vê diferenças hierarquica-
mente, por isso deixa de ver a diferença por si mes-
ma. Para mim, por causa da colonialidade, existe uma 
classificação hierárquica das diferenças. Portanto, se 
você fizer isso com a Europa e a experiência europeia, 
as realizações europeias, a arquitetura europeia, sem-
pre no topo das outras, todas as outras formas serão 
marginalizadas e suprimidas, ou entendidas como de 

segunda classe. No contexto atual, temos a reafirmação desse amplo modo colo-
nial hetero-patriarcal dominante de ser, de saber e de fazer as coisas. Vemos isso 
em Jair Bolsonaro, em Maurício Macri e em toda a elite latino-americana que 
continua apegada a esse imaginário muito mortal. 

Muito mortal porque é também o imaginário da branquitude, o imaginário pa-
triarcal e o imaginário capitalista. Por isso, faz parte daquilo que é a base do au-
mento no crescimento da desigualdade, com a América Latina sendo a região mais 
desigual do mundo e tendo o Brasil e a Colômbia no topo da hierarquia da pior de-
sigualdade. É imoral que essa situação continue sendo lucrativa e favorável àque-
les que, atualmente, estão se beneficiando ainda mais desta continuidade. Por isso, 
temos que aprofundar, ir mais fundo na crítica à colonialidade, a esses modos de 
ser... Mas não apenas com a crítica... 

Há cerca de dez ou quinze anos vêm surgindo as feministas decoloniais, que para 
mim representam a tendência mais interessante e mais recente dentro do amplo 
guarda-chuva do pensamento descolonial: um grupo crescente, principalmente 
jovem, mas não apenas jovem, de origem mestiça, negra e indígena: feministas 
lésbicas na América Latina; também surgiram as chicanas, nos Estados Unidos. 
Há uma conexão, esses dois grupos não são exatamente a mesma coisa, mas exis-
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. te uma conexão. E daí surge outra questão: por que não há mais pontes entre os 
feminismos radicais das chicanas e esses feminismos anticoloniais e autônomos 
da América Latina? Recomendo uma coleção muito boa, com cerca de uns seis 
anos, chamada Tejiendo de otro modo, basicamente sobre os feminismos de Abya 
Yala e organizada pela Yuderkys Espinosa-Miñoso, da República Dominicana, a 
Diana Gómez Correal, da Colômbia, e a Karina Ochoa Muñoz, do México (ESPI-
NOSA-MIÑOSO et al., 2014). Este é um fato surpreendente sobre a teoria social 
da América Latina no presente, aquela que está sendo feita por feministas latino-
-americanas, particularmente feministas decoloniais.

A maioria das autoras e dos autores da decolonialidade vem de países hispanó-

fonos da América Latina e do Caribe. Brasileiros são pouco expressivos. Qual é o 

papel do Brasil na produção da teoria decolonial? O que poderia mudar a partir 

de uma participação mais expressiva de brasileiras e brasileiros? 

Essa é uma pergunta que não estou muito preparado para responder, mas posso 
tecer alguns comentários a respeito. Acho que você está certa. Penso que o Brasil 
não resistiu ativamente. Existe uma resistência indireta a esse pensamento crítico 
latino-americano, da teoria decolonial em particular. Está começando a acontecer 
e, pelo que eu entendo, você obviamente faz parte disso – e está chegando tarde. 
Mas tudo bem, o Brasil é seu próprio mundo, e a academia brasileira é tão grande! 
Eu entendo que a academia brasileira é, de certa forma, mais eurocêntrica, é mais 
orientada para a Europa, principalmente orientada para a França. Isso me foi dito 
por amigos brasileiros, sobre a teoria decolonial, e eles dizem que isso também faz 
parte da análise. O pensamento decolonial irá para o Brasil e reinventará o Brasil 
de uma maneira que supere e crie novas condições. Estou realmente feliz que as 
coisas estão acontecendo, devem haver mais pontes sendo construídas. 

Com a negação dos problemas socioambientais, no regime do presidente Jair 

Bolsonaro, temos mitos como o terraplanismo sendo reforçados. O ecossocialis-

mo parece estar reagindo, mas a decolonialidade provavelmente agora teria um 

terreno mais fértil para emergir no Brasil...

Definitivamente! Alguém estava dizendo aqui [no colóquio Decolonizing the 
Spatial History of the Americas], nos últimos dois dias, que países como a Co-
lômbia e o Brasil – e também poderíamos acrescentar a República Dominicana 
– são semelhantes em termos de composição racial: são países pluriversais, a pre-
sença de comunidades negras e comunidades indígenas é muito importante sim-
bolicamente, enquanto produtoras de diferentes imaginários.

Seu livro Autonomía y diseño (ESCOBAR, 2016) parece exigir que os estudos sobre a 

modernidade/colonialidade sejam mais práticos, aparentando também sugerir um 



55

enfoque mais espacial, a partir do diseño, que traduzo para o português como projeto. 

O território sempre foi algo presente em sua obra. Parece, contudo, que na maioria 

dos textos decoloniais não há ainda um debate denso sobre o espaço e os territó-

rios, comparativamente com outros temas. Por que razão você acha que isto ocorre? 

Como pode o debate sobre projeto ajudar a pensar um giro espacial e territorial nos 

estudos decoloniais de modo a propiciar, por exemplo, uma arquitetura decolonial?

Você está certa. Penso que alguém mencionou corretamente, na última sessão de 
hoje, que grande parte da teoria decolonial da América Latina vem da teoria li-
terária – sobretudo em seu começo, à exceção de Quijano, que foi sociólogo, en-
quanto Enrique Dussel é filósofo e Walter Mignolo é um teórico literário. A teoria 
foi desenvolvida especialmente por latino-americanos nos Estados Unidos, nesse 
caso, a partir de teoria literária e de estudos culturais. Na América Latina, tem sido 
mais orientada para as ciências sociais. Na Colômbia, existem mais antropólogos, 
alguns sociólogos, geógrafos e filósofos, em menor número que teóricos da lite-
ratura, embora também da literatura e das artes. Então, na maioria das vezes, acho 
que eles não estavam tão sintonizados com a questão do território e dos proble-
mas nos territórios. Houve uma contribuição, para o melhor e para o pior, prin-
cipalmente da antropologia e da geografia e, em certa medida, do planejamento 
urbano, em questões sobre território e espacialidade. Então, estou realmente 
contente com essa virada para o pensamento decolonial, como uma maneira de 
trazer a crítica para a arquitetura e o urbanismo, mas também como uma maneira 
de dotar a teoria decolonial de um imaginário espacial. Como você disse, isso real-
mente não foi pensado, mesmo que a experiência colonial fosse sobre a conquista 
do espaço, a conquista de povos e de territórios. De alguma forma, o território 
foi meio que tomado como um pano de fundo inerte. Mas, agora, sabemos que os 
territórios não são nada inertes. Para os povos indígenas, por exemplo, os terri-
tórios são dinâmicos: são toda uma vida espacial, e fazem parte de quem eles são. 
Portanto, nesse sentido, isso deve ser explicitado.

A arquitetura tem sido geo-historicamente uma ferramenta bastante eficaz para 

a dominação social, ambiental, espacial e epistêmica. Como poderia o projeto do 

habitat humano ajudar na decolonização da arquitetura? A decolonização da ar-

quitetura poderia contribuir para a libertação e  a autonomia dos povos do mun-

do? Inspirados na crítica de Sílvia Rivera Cusicanqui a pensadores decoloniais 

(CUSICANQUI, 2010, p. 56) e reconhecendo que a práxis em arquitetura é al-

tamente normativa e propositiva, como poderemos pensar um projeto decolonial 

que não seja determinista, positivista e normativo?

Gostei da maneira como você colocou questões no final da sua apresentação hoje, 
e isso foi realmente interessante: como podemos repensar a arquitetura e a paisa-
gem, e a prática urbanística, como uma práxis para a libertação e a autonomia? E 



56

como fazer projeto, como eu disse na minha palestra ontem, para a cura da teia da 
vida? Parece-me que é o projeto baseado no local. Existe esse arquiteto colombia-
no Harold Martínez Espinal, que eu mencionei, que também adota essas noções 
de Heidegger que ser é ser e estar no espaço. Essencialmente, somos seres espa-
ciais, não podemos deixar de ser, somos baseados no lugar, mas também estamos 
ancorados no espaço. E esse fato da existência humana foi reelaborado pela arqui-
tetura moderna para nos isolar do ambiente natural e nos isolar uns dos outros, 
de outros seres humanos, dos espíritos e de tudo o mais. Então, quando olhamos 
para a história das cidades, vemos que elas foram construídas contra a natureza 
e contra outros seres humanos, contra as pessoas – isolando e individualizando. 
E é por isso que se fala tanto sobre a classe média como o atual grande desafio do 
projeto de planejamento urbano. 

Lembro-me agora, da primeira vez em que fui ao Rio de Janeiro, em 1995, em que 
passei lá dois meses. Fui levado por um amigo em uma visita pelo bairro da Barra 
da Tijuca, por aquele impressionante desenvolvimento de vinte quilômetros de 
comprimento ou algo parecido. Esse enorme bairro residencial autossuficiente e 
fechado, de classe média alta, onde pessoas privilegiadas viviam em condomínios 
fechados, com suas boates, seus cinemas e seus shoppings e tudo mais. Como na 
minha cidade na Colômbia, Cáli, eles ocuparam enormes quantidades de espaço 
– terra e recursos, como a água, para tornar possível esse sonho de vida de classe 
média, no estilo estadunidense. Eu penso que temos que decolonizar a arquite-
tura, fundamentando-a no local e na região. Penso que o conceito de região tam-
bém é muito importante nesse aspecto: nas biorregiões, nas regiões biossociais, 
nas quais venho pensando na Colômbia, mais precisamente em Cauca, perto da 
cidade de Cáli. 

Não se trata de produzir plantas, cortes e fachadas, não se trata de uma orientação 
normativa para habitação ou formas de morar. É sobre reinventar novas formas 
de habitabilidade que satisfaçam princípios básicos de interdependência, 
de se basear na interdependência entre tudo o que existe – certamente, 
entre seres humanos e seres não humanos. Então, se você seguir essa in-
terdependência radical da vida, precisa criar projetos muito diferentes. 
Para os humanos, você não cria uma plantação de agricultura, cria diver-
sas formas agroecológicas de pequeno e médio porte. Você não cria esses 
arranha-céus enormes, é preciso criar edifícios e casas de poucos pisos, 
cercados por aglomerados de hortas e jardins.

Dada a atual virada política radical neoliberal – com Donald Trump, Jair 

Bolsonaro, entre outros – e, simultaneamente, dada a recente Primavera 

Latino-Americana (Chile, Equador, Haiti), como você prevê uma tran-

sição pluriversal? Seguindo a sua idéia de projeto para a autonomia neces-
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meio de uma mudança revolucionária feita por insurgência popular? Uma refor-

ma, impulsionada por força dos agentes políticos e econômicos? Poderia estar 

relacionada com federações anarquistas e ajuda mútua sem a presença do Esta-

do? Até que ponto o anarquismo europeu converge com cosmovisões andinas 

como o Sumak Kawsay, dos quéchuas, e o Suma Qamaña, dos aimarás?

Eu acho que o que ocorrerá será uma combinação de diferentes coisas. Talvez nem 
todas as que você mencionou, mas a maioria delas. As transições não acontecerão 
necessariamente da maneira que imaginamos que as transições deveriam ocorrer, 
na direção do buen vivir, ou para redes mais autônomas de comunidades ou co-
letivos, mas é uma possibilidade. Essa possibilidade pode acontecer por meio da 
auto-organização. Mas a auto-organização requer alguma organização, não é total-
mente espontânea... 

Como podemos prever a distribuição dessa transição globalmente? Alguns argu-

mentam que poderia ser digital, outros dizem que precisamos de religião. Você 

fala sobre cura, sobre a dimensão ontológica e espiritual do projeto...

Sim, tem a ver precisamente com essa dimensão. Não acredito em religião orga-
nizada, isso faz parte do problema. Temos que reinventar a espiritualidade para as 
cidades. É uma parte da transição pluriversal ontológica: reconectar-se ao mun-
do espiritual. Por vezes, eu falo sobre as espiritualidades da Terra, que estão mais 
próximas daquilo que pode estar presente em todos os tipos de espiritualidade. 
Algumas dessas são as práticas dos povos indígenas. 

Às vezes temos que inventar. Afeto é parte disso, amar e cuidar: cada vez mais e 
mais pessoas estão falando sobre isso.
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1 Na ausência de sinônimo na língua 
portuguesa que seja análogo à palavra 
“diseño”, em espanhol, e “design”, em 
inglês – ambas utilizadas por Escobar 
quando aciona cada um desses idiomas 
–, baseio-me em meus próprios estu-
dos para entender a palavra “projeto” 
como a ação intuitiva dos humanos 
necessária no processo dialético de 
transformação da natureza para criação 

do seu habitat. Esse processo entende 
o contexto, imagina uma melhor 
situação, resolve um problema, execu-
tando ou construindo para satisfazer 
as condições necessárias para a vida – a 
vida da comunidade e do ambiente 
no local onde vive. A concretização 
do ato de projetar envolve intuição, 
desejo, propósito, estratégia e criação 
de projeto, i.e., projetar para que o 
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habitat humano possa acontecer. Esta 
conceituação de projeto e projetar, é 
diametralmente oposta à idéia hege-
mônica de projeto como conhecemos 
hoje, cuja vocação é mercantilista e a 
serviço do poder, segundo os preceitos 
da modernidade neoliberal. Assim, 
para nos desvencilharmos do projeto 
eurocêntrico, falta, segundo Escobar 
(2016), um projeto ontológico pluri-
versal mais influente e profundo, como 
o meio para a transição da hegemonia 
da ontologia mundial de moderni-
dade e com vista a um pluriverso de 
configurações socionaturais onde 
projeto/ar se torna uma ferramenta 
para reimaginar e reconstruir mundos 
locais; e, segundo Boaventura de Sousa 
Santos (2018), passa hoje em dia pelo 
desenho e pela validação das práticas 
de luta e de resistência que recorrem a 
um trabalho político, direcionado para 
as três formas de dominação – colonia-
lismo, capitalismo e patriarcado, a que 
chama artesania das práticas, por ser 
semelhante ao trabalho artesanal e ao 
produto de artesanato, que improvisa 
e inova operando em contextos de 
adversidade, para que possa tornar 
uma zona libertada. Por todas essas 
razões, projeto e projetar são as pala-
vras escolhidas para esta tradução em 
substituição ao substantivo e verbo 
design (Nota da tradutora).
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DESENHOS-OUTROS: DA HEGEMONIA AO GIRO DECOLONIAL 
E DOS DESENHOS DO SUL AOS DESSOCONS 1 

Os escritos acadêmicos de Alfredo Gutiérrez Borrero, professor de de-

sign na Universidade Jorge Tadeo Lozano (UTADEO), em Bogotá, Co-

lômbia, apaixonadamente propõem redefinir esse campo com base em 

saberes-outros, distantes da lógica predatória do design industrial mo-

derno. Por isso, pode surpreender saber que sua formação original não é 

em design, mas em zootecnia.

Nessa entrevista – conduzida por dois pesquisadores em arquitetura que 

têm o giro decolonial como horizonte epistemológico e respondida por 

Gutiérrez Borrero por e-mail –, ele nos contou que sua entrada no design 

só ocorreu em 1993: depois de proferir uma palestra sobre meio ambien-

te e design, ele foi convidado por um dirigente da UTADEO para lecionar 

nessa instituição. Contudo, mesmo com vinte e sete anos de sua vida vol-

tados a esse campo, “ainda há quem me lembre que sou um estrangeiro e 

imigrante no país do design”, ele apontou, esclarecendo a permanência 

dos juízos acadêmicos contra quem escolhe caminhos inter ou transdis-

ciplinares – valorizados na teoria, subalternizados na prática. 

QUEM ENTREVISTA

Leo Name 
Gabriel Rodrigues da Cunha

TRADUÇÃO 
Leo Name  

ALFREDO GUTIÉRREZ BORRERO
Universidade de Bogotá

Jorge Tadeo Lozano, Colômbia
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Ainda na graduação em zootecnia, ele nos disse ter percebido a violenta submis-

são forçada dos animais às lógicas humanas. Recém-formado, em 1992 ele traba-

lhou em um setor da prefeitura de Bogotá voltado à arborização urbana, o que lhe 

revelou o cultivo do desprezo – sobretudo por elites locais – em relação às plantas. 

Na Academia, a esse olhar sobre plantas e animais, Gutiérrez Borrero agregou, em 

sua especialização e no mestrado, os estudos de gênero – para pensar uma outra 

subalternização: a das mulheres (GUTIÉRREZ BORRERO, 2008 e 2012). E, de-

pois, no doutorado (ainda inconcluso), propôs-se a tarefa de repensar o  campo do 

conhecimento em design, somando curiosidades e interesses da infância sobre o 

sem-número de culturas indígenas ainda presentes no planeta, também tão des-

prezadas e, sobretudo, homogeneizadas e ameaçadas desde a invasão das Améri-

cas.

Atento pesquisador tanto de palavras e expressões quanto dos diferentes modos 

de vida, visões de mundo e “mundificações” que elas evocam, em escritos mais 

recentes Gutiérrez Borrero (2015a e 2015b) tem relacionado a noção de bem 

viver – expressão que traduz para o mundo ocidental o sumak kawsay quéchua e 

o suma qamaña aimará, com crescente destaque político e acadêmico (CUBILLO-

-GUEVARA et al., 2014; ACOSTA, [2008] 2016) – com outras menos conheci-

das: o ubuntu sul-africano, o satyagraha indiano, o tikanga maori, o mitakuye oyasin 

lakota e o lekil kuxlejal dos povos tsotsil e tseltal do estado de Chiapas, no México, 

por exemplo. Se o design, ao desenhar artefatos, também desenha o mundo e a nós 

mesmos (ESCOBAR, 2016), essas expressões são pensadas pelo autor como mo-

dos-outros de desenhar mundos-outros. 

Tantos interesses e tamanhas preocupações o aproximaram do giro decolonial (cf. 

LANDER, [2000] 2005; MIGNOLO e ESCOBAR, 2010) e, mais ainda, das episte-

mologias do sul (cf. SANTOS e MENESES, 2010). Trata-se de abordagens sobre 

as quais ele faz análises em profundidade ao longo da entrevista, de modo a es-

clarecer o sofisticado embasamento por trás dos diferentes conceitos que ele vem 

formulando nos últimos anos:  “desenho do sul”,  “desenhos dos suis”, “desenhos-

-outros” (GUTIÉRREZ BORRERO, 2015a e 2015b) e, agora, “dessocons”. 

Não nos parece incorreto afirmar, então, que se sua teoria a respeito desses dese-

nhos-outros com vistas a se “desenhar com um design que não se chama assim” 

dialoga com aportes críticos sobre meio ambiente, cosmologias-outras, confli-

tos étnico-raciais, desigualdades de gênero, bem viver e os racismos linguístico e 

epistêmico, ela ao menos indiretamente também dialoga com o que recentemente 

a socióloga argentina Maristella Svampa (2019) chamou de “giro ecoterritorial”: 
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um conjunto de formulações teórico-práticas desenhadas em meio aos conflitos 

da América Latina que se volta aos direitos da natureza, aos ecofeminismos e aos 

feminismos comunitários, ao bem viver e aos movimentos por justiça ambiental 

e contra o racismo ambiental, por exemplo. Muito embora o giro ecoterritorial 

não tenha sido mencionado nem por nós, nem por Gutiérrez Borrero, parece-nos 

oportuno localizar a riqueza conceitual por ele proposta numa interseção com 

esse aporte – que tem dado novo vigor a noções que já pareciam desgastadas, como 

“comunidade”, “território”, “territorialidade” e “sustentabilidade”: seja para pen-

sar com Gutiérrez Borrero sobre o design; seja para pensar, por extensão, sobre a 

arquitetura e os desenhos de novos mundos.

Isso pode vir a fornecer importantes pistas para que caminhemos rumo a uma de/

descolonização do conhecimento que dê mais atenção às diferentes espacialida-

des e territorialidades: o que faz muita falta à análise decolonial, aliás...

Fale um pouco, por favor, sobre suas trajetórias pessoal e acadêmica e, a partir 

delas, o que o levou ao giro decolonial.

Nasci em Bogotá em 22 de janeiro de 1968 e quase sempre me senti um pouco 
desajustado em relação a todo o conhecimento canônico ou ordenando. Em res-
posta a isso, desde menino fui muito aficionado por romances de fundo histórico, 
geográfico ou de ficção científica, além de livros de relatos de viagens e sobre ani-
mais. Sentia uma fascinação particular com os povos originários ou indígenas do 
mundo. Muito antes de ser acadêmico, gostava dos filmes de faroeste, um lugar 
por excelência pelo qual, presumo, nós que habitamos as cidades latino-ameri-
canas conhecemos os povos indígenas em versões muitas vezes caricaturais e es-
tereotipadas. Por isso, nas brincadeiras de criança, sempre pedia para ser “índio”. 
Conforme fui crescendo, descobri que a generalidade indígena se desvanecia na 
singularidade de cada povo, além de perceber que não havia “indígenas” como 
tal... Essa qualidade unificadora ocultava pessoas que não viviam no cinema, mas 
em comarcas reais as quais chamavam de outras maneiras em relação àquelas das 
nomenclaturas oficiais – feitas por quem, em nome do “desenvolvimento” e do 
“progresso”, frequentemente havia retirado dos “índios” até mesmo o direito de 
se autonomearem. Ao terminar a graduação na universidade, já era muito sensível 
à enorme diversidade atrelada à violência da designação “indígena” (e já descon-
fiava totalmente dela).

Graduei-me zootecnista na Universidade de La Salle, em Bogotá. A zootecnia era 
e é uma profissão orientada à administração da vida animal doméstica ou em cati-



62

. veiro em benefício humano e enquanto manejo, criação e manutenção. Durante 
esses estudos voltados a essa lógica produtivista e mercantil, tornei-me vegetaria-
no por um tempo, o que me fez compreender o animal como um Outro subme-
tido, que sofre intervenção e que é movido de seu lugar pelos humanos ociden-
tais (de um modo similar àquele pelo qual conquistadores e colonos reduziam o 
Outro homogeneizado e ocasionalmente animalizado como indígena, bárbaro ou 
selvagem). As formas de discriminação de tal modo se irmanavam que somente 
na ecologia encontrei um saber que, em alguma medida, parecia avaliar com me-
nos brutalidade os próprios ritmos naturais. 

Ao ingressar no mercado de trabalho, ele me parecia bastante hostil, mas graças 
a relações familiares consegui um emprego, em 1992, em um departamento do 
governo de Bogotá, trabalhando no chamado Plano Bogotá Verde, relacionado à 
arborização e ao cuidado da vegetação nas vinte localidades que integram a capital 
colombiana. Durante essa experiência, observei no senso comum um desdém em 
relação à árvore similar ao que encontrei antes: seja pelo animal (tornado produto 
de consumo) em boa parte da lógica que subjazia à minha carreira; seja nas pessoas 
de grupos hegemônicos (brancas, patriarcais, norte-atlânticas, cristãs, capitalistas, 
e ocidentais) em relação aos indígenas, nativos ou povos originários e outros su-
balternos – como as comunidades negras, os operários e os campesinos.

Graças à ecologia, tornei-me em 1993 docente horista no Programa de Design In-
dustrial da Universidade Jorge Tadeo Lozano (UTADEO), em Bogotá, onde per-
maneço. Um amigo, então estudante de design industrial na Pontifícia Universi-
dade Javeriana de Bogotá, me convidou para dar uma palestra na Galeria Café Libro 
de Bogotá sobre o tema da ecologia (do qual, para dizer a verdade, sabia bem pouco 
naquele momento) e do design industrial (sobre o qual, para ser sincero, não sabia 
nada nessa época). Compareceu a essa palestra o Fernando Correa Muñoz, que era 
decano de design industrial da UTADEO, e ele então me convidou para fazer par-
te do corpo docente dessa universidade. Com surpreendente lentidão compreen-
di as dinâmicas do design, em cujo campo já estou há vinte e sete anos, e minis-
trei inúmeras disciplinas: meio ambiente, ecologia, cultura e produto, história do 
objeto, história do desenho industrial... Mas é importante destacar que ainda há 
quem me lembre que sou um estrangeiro e imigrante no país do design.

Durante muito tempo senti (e em grande medida ainda sinto) a Academia como 
um espaço e instituição de supressão da diversidade, onde com frequência tende 
a prevalecer os interesses administrativos e financeiros sobre a possibilidade de 
criar e nutrir conhecimento. Testemunhava, então, a tendência majoritária e tal-
vez não percebida de meus colegas a formarem, no contexto do design industrial, 
trabalhadores funcionais. Isso me conduziu – depois de um adiamento por anos 
e talvez ante à eminente e inexorável perspectiva de que eu dedicaria toda minha 
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vida à Academia (a que amava mas que, paradoxalmente, me incomodava) – a uma 
Especialização em Docência Universitária, no início de 2007, na Universidade Mi-
litar de Nova Granada, de Bogotá. Influiu nessa decisão, também, a crescente pres-
são do mercado, impondo-me a especialização. Sempre olhei com desconfiança 
a carreira acadêmica na qual terminei inserido! No entanto, tinha que requerer a 
especialização se tinha alguma esperança de poder sobreviver como professor e ter 
uma vida dentro da Universidade. 

Minha monografia de especialização (GUTIÉRREZ BORRERO, 2008) me pôs 
em contato com a obra Desarrollo y libertad, do economista bengali Amartya Sen 
e, em especial, com seu oitavo capítulo, sobre Agencia de las mujeres y el cam-
bio social, o que me fez pensar – como antes fizera sobre o indígena, o animal e a 
planta – na mulher como um Outro submetido, diminuído ou negado. Por causa 
disso, e querendo continuar minha formação, em 2008 ingressei num Mestrado 
de Estudos de Gênero na Universidade Nacional da Colômbia. Minha dissertação 
de mestrado foi sobre uma comparação dos papeis das mulheres e dos homens no 
campo do design industrial colombiano (GUTIÉRREZ BORRERO, 2012a).

Pouco depois de conhecer as leituras de Boaventura de Sousa Santos com meu 
colega, ex-aluno e designer industrial Fernando Alberto Alvarez Romero, come-
çamos a teorizar o que em 2012 chamamos de “desenho do sul” – um “Outro” 
do design ocidental. O Fernando vinha de um trabalho no Equador onde tomou 
contanto com as ideias da filosofia do encontro e da interculturalidade. Dali em 
diante a proposta do desenho do sul, que logo passei a chamar de desenhos do 
sul, no plural, ganhou força e volume teórico – o que inclusive propiciou que na 
UTADEO fizéssemos um evento bienal sobre o tema, desde 2014, ao que compa-
receram, entre outros, o pensador decolonial Walter Mignolo.

Um pouco mais tarde, me candidatei ao Doutorado em Design e Criação da Uni-
versidade de Caldas, na cidade de Manizales, na Colômbia, no segundo semestre 
de 2014 – um caminho aberto que ainda permanece inconcluso. Pouco antes de 
iniciar os estudos em Manizales, viajei à cidade de Coimbra, em Portugal, em cuja 
universidade ocorreu o Colóquio Internacional “Epsitemologias do Sul: Apren-
dizagens Globais Sul-Sul, Sul-Norte e Norte-Sul”. Ali expus meu texto “El Sur 
del diseño y el diseño del Sur” (GUTIÉRREZ BORRERO, 2015a) e estabeleci a 
relação pessoal com o antropólogo colombiano Arturo Escobar, sobre quem des-
cobri estar há algum tempo elaborando um trabalho sobre design que então havia 
feito um esboço chamado “Notes on the ontology of design” (ESCOBAR, 2012), 
e que logo evoluiria para um livro com versões em espanhol e inglês2 (ESCOBAR, 
2016 e 2018).

Nesses meus dilatados estudos, quatro de minhas professoras incidiram muito 
no curso de meus rumos. Primeiro, minha orientadora, a socióloga Luz Gabriela 
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Arango Vagiria (falecida em 2017), me sensibilizou em relação às dinâmicas do 
trabalho, o que me levou à crítica da cultura industrial na sociedade moderna; se-
gundo, a antropóloga Mara Viveros Vigoya me aproximou da questão da raça e 
dos pensamentos negros, africanos e caribenhos – primeiramente Aimé Césaire, 
bell hooks, Léopold Sédar Senghor e León-Gontran Dames e, mais adiante, Paget 
Henry e Lewis Gordon; terceiro, a intelectual lésbica Ochy Curiel Pichardo, por-
que por meio dela conheci muito sobre feminismos negros e lésbicos decoloniais, 
os quais me conduziram ao pensamento da teoria da chicana Gloria Anzaldúa; e a 
quarta e última professora que destaco é a doutora em ciências sociais Dora Isabel 
Díaz Susa, cujas aulas me aproximaram das epistemologias do sul de Boaventura 
de Sousa Santos.

Também ressalto como influência o comunicólogo espanhol Antonio Luis Gar-
cía Gutierrez, que apresenta o termo “desclassificação” como uma forma de ir ao 
encontro do mundo dos outros (dos nossos outros ausentes ou de nosso próprio 
mundo, em “outros tempos”, quando éramos outros) (GARCÍA GUTIERREZ, 
2018, p. 21). Minha obra adquiriu assim uma nuança desclassificada, buscando 
integrar um pluralismo lógico pronto para revisar as configurações: ainda aceitan-
do as hierarquias tradicionais classificatórias, mas propositadamente de maneiras 
secundárias e subalternas. Sempre com vistas a mover as restrições da lógica con-
vencional, assim se acolhe e se prioriza a ambiguidade, o equívoco e a contradição 
como recursos cognitivos pelos quais tudo é válido, de modo transitório, se facili-
ta o livre pensamento e o reconhecimento da diferença (ibid., p. 23).

Talvez o que me localizaria de modo tangencial ao giro decolonial é que acredito 
que o design e em especial o campo do design e seus equivalentes têm em nos-
sas culturas, tanto como prefiguração como concreção das coisas, um papel muito 
mais amplo do que o de uma mera disciplina. Concebo o design como a via por 
excelência na qual ocorre a “mundificação” (no sentido de produzir mundos e fa-
zê-los emergir na interação entre pessoas, animais, artefatos e espíritos). Dentro 
dessa dinâmica, a produção industrial exerce uma tirania que, seguindo Castro-
-Gómez e Grosfoguel (2007, p. 21), demanda um “giro decolonial” (com toda va-
riedade de significados que é possível atribuir a esse par de palavras): com vistas 
a despojar boa parte do planeta e de suas pessoas e criaturas da imposição de par-
ticipar dessa tirania. Isso propicia que, em alguma medida, emerjam lugares ins-
titucionais e não institucionais nos quais as culturas “policardinais” (termo que 
proponho para me referir ao que é “procedente de todas as direções”, em lugar de 
“não ocidental”) possam prefigurar e ser prefiguradas nos seus próprios termos, 
de modo a que se ampliem a diferença, a diversidade e a pluralidade do mundo.

Para você, qual é a importância do conceito de “colonialidade do poder”, tal 

como formulado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, isto é, dando centrali-



65

dade à ideia da “raça” como uma invenção colonial que ainda se perpetua?

Hoje em dia ainda operam a invenção e o percurso da noção de raça para designar 
um grupo de pessoas com qualidades semelhantes e que de forma determinista 
imputa condições de inferioridade a todos que se afastam da brancura – naturali-
zados, quase invisíveis e com diversos graus de intensidade – em nuestra, nossa, 
our ou notre Abya Yala3/América Latina. Devemos considerar o quão problemá-
tica, aliás, é a própria designação do conceito ou ideia de “América Latina” que 
passou a circular devido às intenções imperialistas dos franceses, e que depois foi 
ressemantizada em diversas outras ocasiões por determinados pensadores e mo-
vimentos ao longo dos séculos XIX e XX – no uso de expressões tais como “Pátria 
Grande”, “Luso-América” ou “Ibero-América”, que foram e são empregadas em 
distintos contextos e com diversas intenções. Nessas designações, a inclusão do 
brasileiro sempre tem sido em algum grau problemática e diferente (MIGNOLO, 
[2005] 2007; NEWCOMB, 2012). 

A raça, parafraseando Mignolo (ibid., p. 41), não está estritamente relacionada 
com a cor da pele, nem com a pureza do sangue, mas à categorização das pessoas 
conforme sua proximidade ou distância de um modelo pressuposto de humani-
dade ideal. O poder foi colonizado pelos grupos dominantes sobre uma hierar-
quização das diferenças a partir da ideia de raça, convertendo o branco em sujeito 
por antonomásia e localizando os demais em níveis considerados mais baixos. 
A esse respeito, Quijano (1999, p. 151) dirá que descolonizar o poder, qualquer 
que seja o cenário, supõe descolonizar toda a perspectiva de conhecimento. E que 
“raça” e “racismo” estão localizados de modo preponderante nessa encruzilhada 
das modernas relações de poder capitalista. Para Quijano (2000), a engenhoca da 
raça permearia a configuração de um padrão mundial de poder embasado em qua-
tro elementos: 1) a colonialidade do poder, na qual a raça é a estrutura do modo 
classificatório de dominação social básica; 2) o capitalismo como eixo da explo-
ração social planetária; 3) o estado como forma universal de regular a autoridade 
coletiva com a construção do estado-nação como sua variante hegemônica; 4) o 
eurocentrismo como o traço hegemônico por excelência para dominar a subjetivi-
dade e a intersubjetividade, particularmente o modo de produzir conhecimento.

No campo de minha atuação, isto é, nos domínios da materialização dos artefa-
tos, e, mais concretamente, nos âmbitos do design, o eurocentrismo se traduz nas 
dinâmicas de materialização que consideram que o design da cultura industrial 
constitui o pináculo de todas as expressões da humanidade. Assim a produção de 
objetos do pobre e do campesino, do mestiço e do indígena, ou do negro, fica rele-
gada ao atraso – é apresentada como artesanato quando está à margem do impulso 
industrial ou como gambiarra ou recursividade quando a ele resiste. Sendo assim, 
o giro decolonial deve zelar pelas perspectivas de cuidado e de busca por possibi-
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lidades de ampliação do alcance de “mundos e conhecimentos de outro modo” 
(ESCOBAR, 2003). 

A raça, por um lado, é uma categoria-chave para o giro decolonial mas, por outro, 

evidencia as muitas tensões entre localização geográfica, localização epistemo-

lógica e lugar de enunciação. O que significa ser decolonial em um contexto no 

qual a categoria raça não opere opressivamente, ou ao menos opere mais tenua-

mente sobre o corpo de quem escreve, fala e pesquisa sobre a colonialidade e a 

decolonialidade?

Suponho que ser decolonial em um contexto no qual a raça não é tão opressiva ou 
é menos que em outros envolve uma espécie de diferencial em conformidade ao 
modo em que cada um viva, interprete ou evidencie tal condição: se por acaso essa 
pessoa confronta as nuanças que o poder do mundo dominante, a partir da racia-
lidade, ainda lhe confere de modo mais tênue. E essa seria a resposta mais curta. 

A resposta longa é que a pergunta move várias considerações. No meu caso, e ten-
tando harmonizar as tensões assinaladas – porque duvido que se possa suprimi-
-las inteiramente –, pude perceber um pouco mais de minha condição racializada 
nos últimos dez anos, em especial quando, graças a uma paradoxal mistura de 
prestígio e “escravidão” gerada pela atividade acadêmica, minha mobilidade glo-
bal, meu prazer pelo conhecimento e minha responsabilidade em relação à pegada 
de carbono aumentaram. Assim, algo que pouco havia sentido ou percebido em 
meu contexto bogotano, no qual passo por mais ou menos branco, experimen-
tei em duas situações em dois países anglo-saxões e anglófonos. A primeira delas 
foi em Aotearoa (Nova Zelândia), durante meu estágio doutoral em 2017. Lá mi-
nha descrição racial poderia variar de estrangeiro latino-americano, se eu falava, a 
mestiço kiwi-pākehā (neozelandês branco) e kiwi-māori (neozelandês maori), se 
permanecia calado. Welby Ings, meu professor na Universidade Tecnológica de 
Auckland, me dizia: “se você não falasse, a gente pensaria que seu pai ou sua mãe 
são maori”. 

A segunda experiência, um pouco mais forte, foi nos Estados Unidos, em 2019, 
quando viajei a Spokane, no estado de Washington, para participar de uma confe-
rência na Gonzaga University. Uma tarde, eu estava admirando um par de árvores 
grandes da casa em frente à residência estudantil que me servia de hotel. Gosto 
da natureza e em Spokane os pinheiros e as coníferas são muito diferentes dos 
que temos na Colômbia – não temos abetos, píceas ou outras coníferas com fo-
lhas de cor azul ou aveludadas, que naquele momento me eram completamente 
desconhecidos. Não cruzei o pátio da casa, nem arranquei nem uma folha dos ga-
lhos, nem sequer fiquei parado por muito tempo. Tudo ocorreu em segundos: de 
repente uma enorme caminhoneta branca cruzou a minha frente, fechando-me 
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a passagem, e o condutor – que me lembro ser um homem branco de uns cin-
quenta anos, de tez rosada e cabelo platinado, a típica caricatura wasp – me gritou: 
“por que está olhando em direção ao pátio dos fundos?”. E continuou gritando 
numerosas vezes, irritado, como se tivesse visto algum comportamento indevido 
de minha parte. No final nada aconteceu, segui meu caminho sentindo-me num 
misto de incomodado, humilhado e culpado, sem saber exatamente o que havia 
feito e por que havia merecido tal tratamento, até que me dei conta de que... Havia 
sido confundido com um ladrão! A cidade de Spokane, em que pese ter esse nome 
por causa de uma tribo indígena que vive em suas proximidades, é muito mais 
branca e loira que eu... Essas duas situações nas quais o privilégio racial estava con-
tra mim me ensinaram muito mais que tudo que há escrito sobre decolonialidade 
e que todas as situações nas quais o privilégio racial estava a meu favor. 

Ainda que o giro decolonial tenha sua epistemologia escrita mais comumente 

em espanhol, autores como Mignolo e Escobar são mais conhecidos por estarem 

nos Estados Unidos e, sobretudo, por escreverem também em inglês. Além dis-

so, na América Latina está o Brasil, que fala português. Sendo assim, como afeta 

a sua produção a “geopolítica do conhecimento”, necessariamente atravessada 

por questionamentos sobre o idioma escolhido para se escrever e falar? E qual 

seria o papel do Brasil na teoria decolonial? 

Respondendo a essas perguntas, mas também complementando a questão ante-
rior, me pergunto se é o caso de que a categoria “raça” opere mais tenuamente ou 
se é substituída ou transformada em outras formas de opressão. Penso, por exem-
plo, numa espécie de racismo linguístico, ou glotofobia, que tenho evidenciado 
dentro da Academia e que me incomoda sobremaneira, dada a preeminência do 
inglês. Se como nos lembra a professora Eugenia Fraga (2015, p. 180-181) “co-
munidade” e “lócus de enunciação” são sinônimos, embora lócus aluda mais ao 
território e enunciação mais ao discurso, eticamente importa considerar se a con-
figuração da realidade que trazemos à presença ao conversar e ao escrever contri-
bui para alterar geopoliticamente o balanço ou a simetria de poderes. Creio que 
isso não é conseguido de todo quando se emprega obedientemente as versões em 
inglês dos conceitos críticos. Ao mesmo tempo, um mundo onde caibam muitos 
mundos, seguindo o famoso aforismo zapatista, não vai ser gerado com uma pa-
lavra que engula muitas palavras, nem com uma definição ou generalização que 
destrua ou oculte muitas variações. E nem muito menos com uma língua que de-
vore muitas línguas.

Nós que entramos em diálogo com a grande Academia mundial, querendo ou não, 
temos que nos aproximar de falas e escritos em inglês. Não obstante, quem na 
mesma Academia, inclusive sem presunções hegemônicas, fala com naturalidade 
a partir do privilégio do inglês, muitas vezes e ainda que sem más intenções se 
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sente liberado do dever de tentar compreender o Outro em suas próprias palavras. 
Além disso, também comete atropelos galopantes em relação a essa linguagem do 
Outro. Se somos filhos de nossas línguas, nós (e creio que isso emparelha hispa-
nófonos e lusófonos) respeitamos a materialidade linguística dos anglófonos em 
um grau tal que muitos deles não o fazem conosco.

As outras línguas são tratadas nesse ambiente anglocêntrico como os parentes 
pobres da família. Muitos termos que são falados ou inclusive escritos em outros 
idiomas parecem somente dignos de consideração quando alguém os traduz para 
o inglês ou os apresenta a partir dessa língua. Em uma linguagem metafórica, po-
deríamos dizer que ao serem traduzidos para o inglês ou, sobretudo, ao serem es-
critos em textos nessa língua, são batizados na língua hegemônica. Mas o proble-
ma é que se tende a confundir o batismo com o nascimento, e muita informação 
“nova” parece só vir ao mundo ao ser pronunciada ou escrita em inglês. Isso im-
plica uma negação da potência e da agência das palavras e dos discursos dentro dos 
universos de sentido dos próprios idiomas aos quais pertencem. A palavra rapta-
da é tratada, então, como se o inglês, arrancando-a de sua própria rede de relações, 
a fizesse existir – o que, para além de um tremendo erro, é uma injustiça descomu-
nal. É preciso que se insista no emprego de outros idiomas no próprio ambiente 
desse monopólio da fala e da escrita em inglês: por vezes castelhanizar ou lusificar 
a Academia pode ser o equivalente a indigenalizá-la, vinculá-la ao lugar.

O tema, porém, não é a defesa de uma anglofobia, mas a necessidade de abrir o 
leque de pensamentos a muitos lugares e lembrar permanentemente ao mundo 
anglófono, dominante na Academia, da existência prévia e paralela de muitos ou-
tros conceitos que ela diz introduzir. Por isso, sou fascinado pelos termos indíge-
nas e pela invenção de palavras, com vistas a infiltrá-las na língua dominante. É 
importante que o monopólio linguístico do inglês seja disputado e, por isso, vejo 
com interesse a ascensão do espanhol nos Estados Unidos – que já é o segundo 
país, depois do México, em número de falantes de espanhol, na frente da Colôm-
bia e da Espanha. Sem dúvida isso afeta minha produção, mas sobretudo minha 
disposição: tenho tentado fora do inglês compreender algumas ideias em línguas 
originárias como o quéchua, o chibcha, o lakota e o maori. 

Posso, além disso, escutar e ler algo de italiano ou português. Interessa-me publi-
car em português, ainda que não o fale fluentemente.  Afinal, meu percurso inte-
lectual tem sido marcado pelo ambiente de fala portuguesa e boa parte de minha 
rota teórica atual começou geograficamente na cidade de Coimbra, em Portugal, 
durante o colóquio convocado por Boaventura de Sousa Santos a que já me referi. 
Até o momento não tenho ido a eventos acadêmicos no Brasil e, curiosamente, se 
desconsiderarmos as três vezes que fiz escalas no aeroporto de São Paulo, visitei 
somente duas de suas localidade fronteiriças: Foz do Iguaçu, no estado do Paraná 
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(vindo por terra do Paraguai) e Jaguarão, no estado do Rio Grande do Sul (vindo 
do Uruguai). Sou fascinado por tudo relacionado a essas fronteiras e àquela que 
também há no sul colombiano, entre as cidades de Leticia (Colômbia) e Tabatin-
ga (Brasil): tanto pelo bilinguajar vivo, em portunhol, quanto pela capacidade de 
morar em duas linguagens e dois mundos. 

No que tange ao papel do Brasil na produção da teoria decolonial, creio que ele é 
enorme, e disso me vem várias ideias que me ressoam como um rompimento das 
hegemonias norte-atlânticas. Lamentavelmente, muitas das obras brasileiras que 
tive oportunidade de conhecer, as li pela via da tradução. Entre os autores brasi-
leiros ausentes, já falecidos, chamam minha atenção Oswald de Andrade, Paulo 
Freire, Augusto Boal, Lélia Gonzalez e, ainda que não o tenha estudado muito, o 
pensamento negro brasileiro de Abdias do Nascimento. Entre os presentes me têm 
influenciado, nos últimos dez anos, Carlos Walter Porto-Gonçalves, Muniz Sodré, 
Eduardo Viveiros de Castro, Marcio D’Olne Campos, Marcelo C. Rosa, Bianca Frei-
re-Medeiros, Leo Name, Sabrina Moura, Thereza Farkas e Barbara Szaniecki. 

Parece-me importante o emprego prático, em minha elaboração relacional, de 
concepções como as das geo-grafias populares como ações de viver e constituir 
dinamicamente os espaços os quais as pessoas permanentemente traçam, dese-
nham (geo-graficam), a partir de suas trajetórias vitais e ante a noção objetivista e 
controladora das geografias oficiais – segundo postula Carlos Walter Porto-Gon-
çalves (2001). Ou da noção de SULear proposta por Marcio D’Olne de Campos 
(2019, p. 10), como uma configuração relacional do sul. Ou, ainda, da “epistemo-
logia da laje”, de Bianca Freire-Medeiros e Leo Name (2019, p. 166), que revela os 
problemas nas práticas de arquitetos e arquitetas, cujos desenhos de edifícios ou 
cidades seguem pré-determinando usos e atividades: projetam-se casas como se 
projeta uma ferramenta, um vestido ou uma joia, tomando-as como imutáveis e 
ignorando as transformações necessárias do espaço ao longo do tempo. A concei-
tuação de Freire-Medeiros e Name, inclusive, articula-se como minha proposição 
do desenho do sul (GUTIÉRREZ BORRERO, 2015a e 2015b), entendendo a laje 
como uma prática viva de pessoas concretas no modo fluido das moradias nas fa-
velas, com vistas a considerá-las como alternativa de desenho da habitação. 

Admiro também as proposições de Marcelo C. Rosa, quando ele assinala que abrir 
caminhos para uma “sociologia do sul” não implica unificar as buscas por quem 
gera conhecimento em situações geopolíticas periféricas, mas mobilizar configu-
rações regionais para confrontar as narrativas disciplinares hegemônicas – fazer 
que proliferem particularidades para desestabilizar regras gerais. As possíveis vir-
tudes dessas circunstâncias locais, ainda inexploradas, radicam precisamente na 
irredutível pluralidade de métodos e contextos empíricos que oferecem. Ajusto 
essas proposições de Rosa na sociologia à pluralização de rumos do design canô-
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nico pelas vias do sul, até chegar aonde o termo design não seja mais operante 
– isto é, a lugares onde nos encontraremos dentro de outros marcos de tradições 
e costumes nos quais há práticas prefigurativas e configurativas similares ao que 
chamamos de design, mas que nesses mundos têm outros nomes. 

Precisamente o frescor de tais novidades é o que se experimenta quando, a partir 
da esfera do português, penso na polinização cruzada que poderia ocorrer com o 
espanhol. Considero oportuno que todos sejamos um pouco mais “vira-latas”, 
termo do português brasileiro que chegou a mim por um colega estudante que 
conheci durante minha passagem pela Nova Zelândia. Não sei a origem do sig-
nificado, no Brasil, de “vira-latas” como cachorros e gatos de rua sem pedigree e 
que, famintos, procuram por alimentos desperdiçados no lixo. Mas sei que se trata 
do mesmo significado dado à palavra “viralata” no espanhol falado na República 
Dominicana. Julgo então esse adjetivo – um interessante fenômeno de transcultu-
ração linguística entre duas nações com falantes de idiomas diferentes – adequado 
para abrir o conceito de design e qualificar seus equivalentes em outros saberes. 
Uso vira-lata não no sentido de baixa autoestima nacional, mas para dar conta de 
uma digna busca que poderia nos levar a “virar as latas” do (aparente) lixo con-
ceitual para como designers sem pedigree estudarmos e praticarmos os desenhos 
que não têm genealogia (no campo acadêmico tradicional nomeado como design). 

Por que há tão pouco enfoque espacial e territorial no giro decolonial? Você acre-

dita que seu conceito de “desenhos dos suis” pode ajudar com uma espacializa-

ção decolonial?

Há algo que me questiona dramaticamente nas suas perguntas. Será que não há 
mesmo debates extensos sobre o espaço e os territórios na decolonialidade ou 
será que são pouco conhecidos? Mais ainda: se esses debates existem, talvez faça 
falta evidenciar seu funcionamento. Devo confessar, no entanto, que meditei in-
suficientemente a respeito.

Não obstante, poderia assinalar que a denúncia das hegemonias, das hierarquias 
e das colonizações do espaço e do território está há muito tempo sendo mobi-
lizada. Desde meados dos anos de 1960 o arquiteto morávio Bernard Rudofsky, 
em sua obra Arquitectura sin arquitectos ([1964] 1973), chamou atenção sobre o 
quão estreita é a história oficial da arquitetura e reivindicou uma arquitetura sem 
pedigree, sem predecessores (algo próximo à minha conceituação dos desenhos 
dos suis, dos desenhos-outros e dos designs com outros nomes). Por isso, ele va-
lidava formas construtivas vernáculas, anônimas, espontâneas, indígenas e rurais, 
perguntando-se pela ausência da arquitetura exótica, entendida como externa e 
afastada, em conformidade com a etimologia da palavra. Queixava-se de sua rele-
gação a revistas de geografia ou de antropologia, além de sua total invisibilização 
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por parte da arquitetura comercial. Interpreto que essa arquitetura sem arquitetos 
é também uma arquitetura sem arquitetura: é uma arquitetura com outros nomes 
que lhe foram dados por aqueles que comunalmente a praticaram. O corpo da te-
oria arquitetônica não poderia apropriar-se, a partir de um olhar disciplinar com 
base em sua tradição, sobre algo que em outras tradições é considerado simples-
mente outra coisa – ainda que se possa relacioná-lo com a arquitetura.

Nessa mesma direção e de uma maneira mais prática, o arquiteto holandês Johan 
van Lengen, radicado no Brasil, se preocupou em Manual do arquiteto descal-
ço ([1981] 2004) em moldar formas construtivas mais próximas às qualidades 
daquelas dos indígenas, dos despossuídos, dos campesinos e dos marginalizados, 
pensando neles como arquitetos descalços expertos na arena da cal, do bambu e da 
terra – e vinculados ao lugar. No contexto da América Latina, as propostas de Yas-
ser Farrés Delgado4 e Alberto Matarán Ruiz5 (2014) denunciam a colonialidade 
territorial, afastando-se da obsessão pela inovação que é própria do universalismo 
desenvolvimentista e aconselhando uma atitude “decolonial” questionadora da 
homogeneização hierarquizante na práxis arquitetônica. Eles sugerem a abertura 
de espaços, na universidade, voltados a “teorias-outras do urbano”, nunca “no-
vas”, mas marginalizadas pelo saber que é fruto da colonialidade hegemônica – e 
contra a qual se deve requerer espacialidades afastadas da modernidade ou que lhe 
são emergentes. 

Por certo frear a colonialidade territorial, como eles pedem, pressupõe reconhe-
cer no Outro formas heterogêneas de espacialidade e territorialidade, arquiteturas 
com outros nomes e com grande validade ambiental. Não obstante, isso é algo que 
creio ao qual a universidade atual, que muda somente para continuar igual, não 
poderia resistir. Espacialidades-outras e territorialidades-outras requerem uma 
universidade de uma outra maneira.

Liberar os territórios e os espaços, inclusive os universitários, implica recuperar 
a plasticidade intercultural das paisagens: pois a “paisagem possui elasticidade e 
ambiguidade, necessariamente sendo impossível se apreendê-la de forma totali-
zante e encarcerá-la em uma definição única” (NAME, 2010, p 180). Talvez neste 
caso meu conceito de desenhos dos suis possa contribuir à espacialização (mas 
nunca à especialização) decolonial: como uma espacialização voltada ao relacional, 
que se volta às relações perdidas. Suponho que se trate de um processo de respos-
ta à redenominação colonial de outrora, de novo renomeando os territórios por 
parte de quem neles vive. Suponho que se trate de um deslocamento por palavras 
entendidas como ações criativas rumo a outros horizontes.

Em relação à ideia de desenho-outro, (e não de um “outro desenho”, e aqui a or-
dem é importante, porque a última seria facilmente equiparável a “um pouco 
mais do já conhecido”), bebi tanto na fonte do paradigma-outro de Walter Mig-
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nolo como na do pensamento-outro (em francês, pensée-autre) do ensaísta mar-
roquino Abdelkebir Khatib. Por outro lado, compreendo os desenhos dos suis 
como um conjunto de inumeráveis ações expressadas para além da etimologia e 
da agência das palavras “design” e “desenho”, que não podem restringir-se a essas 
únicas designações. 

Nesse caso, para ampliar a ideia a respeito de o desenho do sul poder vir a contri-
buir à espacialização decolonial, aciono o que chamo de DESSOCONS (abreviatu-
ra de DEsenhos do Sul, dos Suis, Outros, Com Outros NomeS). Há muito tempo 
venho tentando explicar o potencial do desenhos dos suis sem me interessar por 
defini-los de uma vez e para sempre. Primeiramente localizei um sul singular, 
empurrado pela força da modernidade, mas pouco depois comecei a usar o plural 
para falar de desenhos (vários) dos suis (vários também). Pois eu desconfio sobre-
maneira da ideia de “sul global”, devido a sua condição totalizante e normaliza-
dora e que de modo quase inocente engloba em sua generalidade uma quantidade 
de matizes diferentes, fazendo-as desaparecer sob sua suposta inclusão. Desenhos 
dos suis, então, são aqueles desconhecidos ou não reconhecidos pela Academia e 
pelo campo do design, desenhos sem pedigree ou genealogia, próximos à arqui-
tetura sem arquitetos de Rudofsky. A partir de uma prática e de uma aproximação 
à ideia de dessocons creio ser possível não só elaborar novas e outras paisagens, 
espaços e territórios, mas também perceber velhas outras paisagens, espaços e 
territórios que sempre estiveram por aí. 

Tenho em conta o que declarou a feminista lésbica afro-americana Audre Lorde 
([1979] s.d.) em uma célebre frase: “as ferramentas do amo nunca desmontarão 
a casa do amo, se usá-las causarão alívios passageiros”. Do mesmo modo, as es-
truturas conceituais decoloniais não podem demolir a casa do amo com artefatos 
elaborados pela lógica e pelo desenho do amo. Para isso se requerem artefatos-ou-
tros, elaborados por desenhos-outros que permitam a chegada de um pluriverso 
– o que exige seguir caminhos descolonizados e desclassificados. No entanto, o 
discurso da decolonialidade com frequência traz a pegada acadêmica a qual quer 
apagar. Os discursos e as práticas de “aqui para lá” são insuficientes. Uma educa-
ção-outra, uma institucionalidade-outra embasadas em designs com outros no-
mes e em desenhos-outros, requer escutar e conversar com o que vem de “lá para 
cá”, como as formas de elaboração excepcionais/diferenciais dos povos indígenas.

No seu artigo “Ressurgimentos: suis como desenhos e desenhos-outros”, tradu-

zido do original em espanhol para este número 15 da Redobra 6, você indicou o 

chamado buen vivir (bem viver) como possibilidade para se produzir desenhos-

-outros, com outros nomes e outras lógicas. Como se sabe, o bem viver é uma 

perspectiva inspirada na cosmologia indígena que não separa a natureza dos hu-

manos nem tampouco o mundo material do mundo espiritual e que nas novas 
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constituições da Bolívia e do Equador foi usado como pano de fundo cultural e 

político. No entanto, também é sabido que o bem viver tem servido a outros pro-

pósitos nos discursos do socialismo contemporâneo e do pós-desenvolvimen-

tismo. Por isso, por um lado, não haveria riscos do bem viver estar apenas (re)in-

ventando de maneira essencialista um indígena andino, pacífico e em harmonia 

com a natureza? E, por outro lado, se designers se inspirarem no bem viver não 

poderiam estar realizando uma apropriação indébita com vistas a tornar o “andi-

no” um valor agregado a novas mercadorias? Não poderia ocorrer o mesmo com 

o ubuntu sul-africano, o satyagraha indiano, o tikanga maori e o mitakuye oyasin 

lakota, sempre citados em seus trabalhos como alternativas reveladoras do que 

você denomina como “design que não se chama assim”? 

O pensamento ocidental que em grande medida nos constitui tem o problema de 
querer controlar tudo e mercantilizar tudo. Na minha deriva rumo aos suis como 
direções contraintuitivas, tenho atendido à necessidade de abandonar a centrali-
dade desse controle e dessa mercantilização da existência. O bem viver seria uma 
abstração de princípios indígenas, traduzida às línguas ocidentais, e que tem seus 
equivalentes mais ou menos similares em outras culturas que são conscientes de 
que todos os seres humanos, para além de nascer, precisam ser construídos ao 
longo do tempo. E que pensam que eles só podem se constituir em afinidade com 
a natureza e mediante a vida comunal.

Devemos evitar a tentação ocidental de entender o bem viver de forma imediatis-
ta, porque inclusive as versões simplificadas tomadas por ocidentais ansiosos por 
aprendê-las e empregá-las podem ser mais amplas ou não corresponderem ao que 
tem sido apontado por quem as enuncia no quéchua do sul, do norte ou de An-
cash. Quiçá a expressão sumak kawsay não possa ser traduzida exatamente como 
“bem viver”, sendo melhor que em cada contexto se vá a bilinguajando mais 
que a traduzindo para compreender ao que se refere. Algo parecido ocorre com 
o suma quamaña, em aimará, ou com alguns princípios similares, por ventura 
ainda menos reconhecidos ou mercantilizados, como o lekil kuxlejal dos povos 
tsotsil e tseltal do estado de Chiapas, no México: trata-se de uma expressão que 
nomeia práticas e formas de entender, criar e recriar o mundo, com o respeito aos 
demais seres e à terra, além de uma busca pela concordância com seus ciclos vitais 
(cf. SCHLITTLER ÁL VAREZ, 2012, p. 15).

Quantos haverá no mundo do design que estão falando desses termos (sumak 
kawsay, ubuntu, tikanga) sem ter a mais remota ideia nem a curiosidade em re-
lação às pessoas que os propõem e os usam? Quantos querem saber um pouco 
mais sobre a trama de relações que dá vida a esses termos – suas pessoas, lugares e 
paisagens? Do mitakuye oyasin do povo lakota assinalarei que o termo vai muito 
além de uma mera saudação, ou uma oração, como com frequência o traduzem 
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– ignorando no final das contas os lakotas de carne e osso que estão atuantes e 
viventes no mundo de hoje e, presumo, também sem sequer conseguir apontar, 
num mapa, o lugar do território ancestral desse povo. Atingir a plenitude desta 
noção de mitakuye oyasin, segundo a qual todos nós estamos relacionados, exi-
ge compreender que tudo e todos nós somos parentes: o que está acima de mim, 
debaixo de mim e todas as coisas ao meu redor, incluindo seres vivos, espíritos 
e artefatos (SCHIED, 2016, p. 169). Toma tempo e observação compreender as 
variações com as quais emergem as ideias que constituem os povos lakota, dacota 
e nakota...

Como base em uma ontologia relacional, o mitakuye oyasin não pode ser compa-
rado com o sumak kawsay porque, na língua lakota, talvez seriam mais próximas 
as ideias de wiconi (forma de vida) ou wicozani waste (bem-estar). No artigo ao 
qual vocês se referem, eu apenas estava me aproximando do que podiam implicar 
o mitakuye oyasin ou outras das noções policardinais que suas perguntas suge-
rem. O ubuntu, o uywaña, o sumak kawsay ou o mitakuye oyasin podem ser 
convertidos em mercadorias? Sem dúvida o serão, inclusive já o foram, e em par-
te por minha causa. E embora eu trate de honrar a semente que dissemino, me 
preocupa contribuir com isso. Já encontrei nos espaços acadêmicos que me são 
próximos quem expresse ideias muito parecidas, algo que é bom, com intenções 
semelhantes, o que é muito melhor; mas também quem não se refira ao que de 
parecido eu e outros vimos trabalhando, o que que é menos bom, nem tentar de-
talhar o que essas noções comportam, o que é bastante ruim.

Por toda minha vida tenho lido sobre os povos indígenas e creio poder diferen-
ciar com alguma precisão uns de outros, ainda que não conheça tudo de todos. 
Creio que seus saberes são as sementes dos dessocons para toda a humanidade, em 
alternativa ao design desfuturizante (FRY, 1999) que está destruindo o mundo. 
Tenho me esforçado para dar centralidade às histórias desses povos, de seus cená-
rios de atuação, de seus nomes e biografias, porque considero que seja essa a ética 
indicada de aproximação do pensamento-outro. Por isso, vejo como grosseira a 
tendência de homogeneizar dentro do mesmo saco, à esquerda e à direita e com-
primindo uns contra os outros, os princípios, as iniciativas e as possibilidades dos 
povos policardinais – sem preservar a diferença nem atender à exceção e à particu-
laridade, à localização no mundo, ao mundo de cada um; nem saber dos espaços 
onde habitam, quem são seus pensadores e quais são seus costumes, tratando-os 
como se todos fossem a mesma coisa. Meu convite a que não entremos nessa onda 
é porque assim se perde a possibilidade de pluriversar múltiplas localidades.

Você vem tentando afastar sua noção de desenhos dos suis da acepção moderna 

e hegemônica de design industrial e de seus traços primordiais do capitalismo: 

a extração extensiva de recursos naturais e o descarte massivo de dejetos, por 
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exemplo. No entanto, o design gráfico e mais amplamente a área de comunicação 

visual, sobretudo considerando sua aplicação contemporânea no mundo digital, 

não só parecem mais “imateriais” como também mudar as noções de indústria 

tal como concebida no século XIX e posta em curso no século XX. Nesse sentido, 

ainda podemos falar de um design industrial? E como seria um design gráfico a 

partir do sul ou uma comunicação visual a partir dos suis?

Temos que sulear os conceitos e os viramapear (virar os mapas: geográficos, epis-
têmicos, ontológicos). Se o capitalismo por etimologia está vinculado à cabeça e a 
parte superior das colunas arquitetônicas (capitel) – e, por associação com a colu-
na vertebral (e sua vértebra superior, o atlas) –, isso evoca no mapa ocidental do 
mundo o norte como a parte de cima. Caberia lhes contrapor suis, a partir de uma 
espécie de basalismo da parte inferior das colunas (as bases ou pedestais), a partir 
de uma prática econômica suleada, conexa ao pé, ao caminhar, ao que nos remete 
à etimologia de base e basal. O sul seria o cóccix, as últimas vértebras fundidas e 
ligadas a esse basalismo, arraigado à terra e pelo qual torna-se razoável imaginar, 
além disso, outras práticas comunicativas: comunicações-outras ou comunicalo-
gias do sul.

Os que trabalham com a comunicalogia do sul dizem que resistir ao capitalismo 
cognitivo implica afastar-se do eurocentrismo e do imaginário científico ociden-
tal para constituir conhecimentos regionais. Como uma ciência de comunicações 
a que se inclui a comunicação gráfica, a comunicalogia que é feita no, pelo, a partir 
e para o sul se sustentaria em renovadas bases epistêmicas (e ontológicas, eu acres-
centaria) a partir de um “projeto histórico transmoderno, transocidental, dialó-
gico e articulado, atendendo à singularidade criativa de suas culturas originárias” 
(cf. HERRERA HUÉRFANO et al., 2016, p. 80). Concordo com tudo isso, menos 
com o uso do termo “projeto”, dada a indicação de Samanamud (2018) de que 
o projetual é o alter ego do desenvolvimento que nos lança rumo ao futuro, nos 
convencendo de que o presente é abominável. 

Talvez seja preciso substituir o termo “projeto” (com todo o trauma que isso im-
plicaria à cultura da projetação) pelos “processos em entrelaçamento” de Arturo 
Escobar (2016, p. 2) ou pelo que propus: o termo “ hicjeto” (GUTIÉRREZ BOR-
RERO, 2016a), baseando-me numa aproximação excepcional com a temporali-
dade. Quando elaborado pela mecânica colonial produtivista, o projeto implica 
antecipar um trajeto (um duto) rumo ao adiante (pro) – isto é, fazer um produto! 
Tendo-se presente a locução latina hic et nunc, que traduz precisamente “aqui 
e agora”, e suleando o tema a partir da ideia de Marcio D’Olne Campos (2019), 
teríamos o hicjeto (algo “lançado rumo ao aqui”): que não é voltado aos produ-
tos (jogados ao futuro para nos salvar de um presente depreciado e depreciável), 
mas aos hicdutos (algo “conduzido de volta ao aqui”). No lugar da produção, a 
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hicdução corresponderia a abandonar a concepção de um presente limitado rumo 
a um amplo futuro para então aderir à emergência de presentes ampliados que não 
aborreçam o hoje nem viajem competitivamente rumo um amanhã. Isso poderia 
diminuir a obsessão consumista por futuro e vem em acordo com uma raciona-
lidade cosmopolita que expande o presente e contrai o futuro, de modo a criar o 
espaço-tempo necessário para conhecer a inesgotável experiência social atuante 
no mundo de hoje (cf. SANTOS, 2005, p. 153).

Respondendo a outro ponto de sua pergunta, é importante dizer que se man-
tém ignorado o fato de que uma ideia generalizada da “indústria” como empresa 
que serialmente produz bens e serviços massivos de consumo é uma apropria-
ção tendenciosa do sentido original da palavra por alguns teóricos e pelo senso 
comum: “indústria” corresponde a “engenho” humano. Assim, todos os povos 
têm indústria, pois todas as pessoas têm inventividade e engenho. Eu vinculo o 
adjetivo “industrial” mais com o antigo significado de “atividade industriosa” do 
que com o de setores produtivos (GUTIÉRREZ-BORRERO, 2012b, p. 566). Em 
castelhano, a concepção de industria como “ofício inteligente” ou “engenho” na 
fabricação é muito anterior àquela relacionada com a serialização maquinal pro-
dutiva, posicionada no século XIX. Ao pensar os dessocons, não penso tanto em 
design industrial, mas em desenho industrioso (engenhoso). A comunicação 
visual industriosa a partir deste desenho, levada ao gráfico, implicaria soluções 
ante a justiça cognitiva, forjando gramáticas de pensamento no fortalecimento 
de redes transfronteiriças geradoras de conhecimento e práticas articulados, com 
vistas à circulação a partir do sul e entre o sul (cf. SIERRA CABALLERO, 2014, p. 
13). Contudo o design gráfico e a comunicação visual apenas parecem imateriais, 
pois o paradoxo é que por menores que sejam os suportes tecnológicos – tablet, 
computador ou telefone celular – maior é a infraestrutura material externa em seu 
apoio (roteadores, repetidores etc.). 

Uma comunicação visual dos suis, e isso é mera especulação, seria menos interes-
sada em controlar e definir e mais relacional. Reverter a ocidentalização forçada 
que nos priva de nós mesmos requereria um lento processo de reconversão comu-
nicativa, com mudanças substanciais na rigidez e, inclusive, na denominação de 
áreas disciplinares como as artes, o design, a antropologia, a sociologia da comuni-
cação e da cultura pelo e para o sul. Isso exige considerar não só a noção de plurali-
dade visual presente no sul, mas também a pluralidade de suis, os suis agrupados, 
tecidos, feltrados, conglomerados ou quaisquer adjetivos que indiquem multipli-
cidade e tudo menos a monolítica, totalizante e falsamente abrangente ideia de sul 
global (contra a qual toda crítica é pouca, para mim). Cada sul tem sua particular 
expressão dos dessocons, além de suas sementes visuais, ideais e materiais de ou-
tros mundos dentro do mundo e outras palavras diferentes do design.
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Você é professor de design. Em que medida o ensino de design pode dialogar 

com as temáticas e as contribuições da perspectiva decolonial? Que podem fa-

zer aquelas e aqueles que ensinam design e ao mesmo se interessam pelo giro 

decolonial para que as novas gerações de designers tenham consciência da colo-

nialidade? E, especialmente, é possível mudar os traços modernos e cartesianos 

dessa área de conhecimento?

Em maior medida o ensino de design industrial prossegue surdo à perspecti-
va decolonial – ou a suas perspectivas, que são várias. No entanto, um crescente 
número de textos e de autores relacionados ao tema permeia um grupo cada vez 
maior de praticantes. Esses textos são escritos por quem faz ou teoriza o design 
e por quem ou não nasceu nos países dominantes ou não pertence a grupos do-
minantes nesses países. E por quem, ainda, se escreve em inglês, é porque estuda 
ou ensina numa universidade num país anglófono. Dos latino-americanos, des-
taco a mexicana Diana Albarrán González (2018), radicada em Aotearoa, na Nova 
Zelândia. E daqueles que em todo o mundo estão pensando a descolonização do 
design cito Madina Tlostanova (2017), Rolando Vázquez (2017), Tristan Schultz 
et al. (2018), Dimeji Onafuwa (2018), Ahmed Ansari (2016 e 2019) e Russel 
Pinkston (2019). Destaco que entre esses autores há matizes, afinidades e discor-
dâncias, e inclusive interpretações situadas, que prometem discussões sobre o que 
o giro decolonial é ou pode ser.

Insisto na ideia que me conduziu por todo o meu caminho do design aos desenhos 
do sul e dos suis aos desenhos-outros e com outros nomes rumo aos dessocons: se 
a descolonização for levada às suas últimas consequências, torna-se inviável falar 
em design. Parece-me inútil manter o mesmo significante (design ou desenho) e 
enchê-lo com muitos significados (adjetivando-o, design ou desenho disso ou da-
quilo, desenho decolonial ou do sul: inclusive minhas próprias adjetivações não 
escapam disso). É como querer mudar as canções e a música, mas manter o mesmo 
cantor. É preciso reconhecer e difundir outras formas de cantar, outras canções e 
outros cantores, além das atividades que não sejam a de cantar. Foi por isso que em 
minha viagem acabei nos dessocons: para me desprender do referente “design/
desenho”.

O avanço de uma agenda da decolonialidade no design, uma que honre outras ma-
trizes culturais, me parece inalcançável se ela ficar mantida a todo momento ao 
mesmo nome. Misturá-lo a prefixos e sufixos ou acompanhá-lo de adjetivos só 
gerará modulações perceptíveis para alguns renegados mas conjecturo que, longe 
de modificar seu alcance, legitimará sua inércia ante os designers da corrente prin-
cipal e um público massivo que escuta e lê o mesmo de sempre. Mesmo que às 
vezes se receba a alcunha de artesanato ou de ofício primitivo, em todos os grupos 
humanos há algo equiparável ao design moderno (que embora se presuma uni-
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versal é, em realidade, particular). Há formas prefigurativas ancestrais, vernáculas, 
policardinais ou cotidianas que alcançam distintos horizontes e que são frequen-
temente desatendidas e comprimidas numa história única do conceito de design, 
concernente apenas à prefiguração e à concreção euromoderna de artefatos (GU-
TIÉRREZ BORRERO, 2016b, p. 26).

Isso me levou a postular a ideia dos dessocons como uma proliferação de equiva-
lentes homeomórficos do design ocidental. Os dessocons seriam aquelas ativida-
des (práticas prefigurativas) que, dentro de outras matrizes culturais ou padrões 
de civilização policardinais, cumprem um papel equivalente ao que o design, com 
seus significados e práticas estabelecidos, tem na cultura ocidental – e somente 
nela. As equivalências homeomórficas são “equivalências funcionais” ou corres-
pondências profundas que pertencem a religiões ou culturas (ou práticas prefigu-
rativas) distintas. Isto permitiria estabelecer relações entre atividades não comple-
tamente idênticas mas de alguma maneira similares, sem forçar a comparação ou, 
o que seria pior, fazer desaparecer os termos de outras pessoas por debaixo de uma 
só palavra ocidental: design.

Rechaço assim, inspirado por Mario Blaser (2015 e [2013] 2019), a presunção 
acadêmica que assume um único design no qual caberiam numerosas perspecti-
vas. Prefiro pensar que existem tantos designs – ou melhor dizendo, equivalentes 
ao design – quanto existem povos e multidões na Terra. Isso desvela um conflito 
ontológico (uma luta entre numerosos mundos e equivalentes homeomórficos 
do design emaranhados, acerca do que existe e como se faz o que existe) no lugar 
do que a vigilância disciplinar prescreveria apenas como conflitos epistemológi-
cos (isto é, uma luta entre perspectivas sobre o que já se tem estabelecido como 
existente). Há que se considerar que a ideia de um único design cuja existência ou 
aplicação ocorre em quaisquer tempo ou lugar é impossível. E isso tem sido a base 
de meu questionamento durante os últimos oito anos.

A sociedade moderna e o design cartesiano marcam a obsessão dos profissionais 
por dominar, controlar, separar, dividir e inclusive destruir para conhecer. Isso é 
próprio das epistemologias norte-atlânticas das quais surge o design. Em contras-
te, a partir das epistemologias do sul, os dessocons se afastariam da ideia abstra-
ta do progresso para mais bem perceber tanto as experiências vitais dos grupos 
humanos atropelados por negações e exclusões quanto os sofrimentos injustos 
ocasionados pela tríade capitalismo/colonialismo/patriarcado. Isso poderia pri-
vilegiar conhecimentos produzidos e utilizados por tais grupos e seus aliados (cf. 
SANTOS, 2018, p. 160). Os designers sensíveis ao dano causado pela colonização 
poderiam se perguntar: que podem oferecer os conceitos e as teorias de planifica-
ção formulados a partir do sul e dos suis? Poderíamos aplicar o que a artista inter-
disciplinar portuguesa Grada Kilomba propõe para o sujeito negro nos processos 
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étnico-raciais: nem sempre ter a resposta é a própria resposta. Reconhecer que há 
diversas respostas em distintos momentos segundo diferentes modos e mutáveis 
circunstâncias. Dizer adeus à fantasia de perfeição e de controle que está destruin-
do mundos é uma das tarefas cruciais para os desenhos do sul, dos suis, dos dese-
nhos-outros, com outros nomes – para os dessocons. Isso implica não tender nem 
ao desidealizado-outro, nem ao idealizado-outro, mas à complexidade do próprio 
ser em relação (KILOMBA, 2008, p. 143). Implica ir ao encontro das relações que 
nos constituem ou que nos coinstituem.

O interdesenhal como cruzamento entre o design e os dessocons aconteceria do 
mesmo modo pelo qual o intercultural torna-se o encontro e o cruzamento de 
culturas. Adiantar processos criativos pluriversais, interculturais e interdesenhais 
poderia fazer com que os designers rompessem o cerco moderno e cartesiano para 
perceber que, quando se trata de materialidades avaliadas a partir de mundos su-
perpostos, o que está em questão não é somente o encontro de epistemologias 
(modos de saber), mas também o encontro de ontologias (formas de ser). Nesse 
sentido, designers decoloniais – ou melhor dizendo, prefiro não chamá-los nem 
de designers, nem de desenhadores, mas de dessoconseadores – teriam que talvez 
pensar que os designers cartesianos e modernos, sobretudo aqueles relacionados 
ao luxo, também são culpados da violência no mundo.

Que outras preocupações lhe atravessam atualmente e como as relaciona com o 

giro decolonial e com seu trabalho?

Acredito que quem transita no giro decolonial não tenda a se sentir muito cômo-
do com suas explicações, nem a restringir ou generalizar muito dos sentidos e sig-
nificados dos termos que emprega, nem a compreender o Outro de forma muito 
imediata. Se isso ocorresse, deveríamos nos perguntar: até que ponto o enfoque 
do sul está reproduzindo uma dinâmica pós-colonial pela qual as culturas indíge-
nas e todas aquelas vinculadas ao lugar são definidas por seus opressores mais que 
em seus próprios termos?

Creio que o que é próprio do decolonial e de tudo que é relacional é o que honra a 
particularidade e a especificidade de cada experiência. Agrada-me a ideia de cora-
zonar,

 
conforme a palavra cantada por Patricio Guerrero Arias (2010 e 2018), no 

Equador. Corazonar é razonar com o coração, isto é, tentar razonar em companhia 
de tudo e de todas as relações: co-razonar, como se faz com o mitakuye oyasin 
lakota. Entendo que nos povos indígenas, dos quais falei em minhas respostas, há 
variações e mal-entendidos e não os romantizo nem idealizo. Penso que as cultu-
ras indígenas, cada uma delas com nome, história, memória e território próprios, 
podem mudar, recriar-se e ainda manter seu modo de ser indígena sem perder au-
tenticidade. Culturas complicadas, diversas internamente ou contraditórias não 



80

são privilégio exclusivo do Ocidente. 

Vivemos uma crise multifacetada (pobreza, energia, migração, civilização) no 
marco da qual se requer elaborar desenhos alternativos. O giro decolonial pode 
versar sobre porvires alternativos, inclusive sobre alternativas ao futuro, enfoca-
das no desenho das condições da vida ou da produção da vida e de diferentes tipos 
de mundo. A crise que devora os futuros – que, nas palavras de Fry (1999) desfu-
turiza – é a crise do mundo moderno ocidental, contra a qual mesmo a partir de 
um modo decolonial teríamos que dar conta de outras alternativas de vida. De-
signers afetados pelo giro decolonial poderiam participar no compromisso com 
a totalidade das vidas como exercício político afetivo, com um corazonar ativo e 
distante da neutralidade positivista obrigatória para a objetividade da ciência. Por 
posição e relação é viável se inter-relacionar com tudo isso a partir da coração-
gência (uma inteligência do coração e um coração da inteligência). O corazonar é 
um modo de compreender vivendo-se, que pode vir a permitir desenhoutrear as 
situações marcadas pela dominação, pela exclusão e pela injustiça, comprometen-
do-se com quem cuida dos mundos e de suas criaturas.

Creio que as ausências as quais o giro decolonial deve atenção estão nos proces-
sos criativos e nas práticas comunais na fissura do presente em que convergem 
perguntas arqueológicas sobre modos de inventariar, recuperar e direcionar an-
tiguidades a partir de trajetos materiais e culturais dos povos. Estão também nas 
maneiras desenhosuleadas, desenhoutreadas e dessoconseadas pelas quais as 
compluridades (comunidades plurais) se autoconstroem, prefiguram, 
antecipam e materializam porvires, para dar sentido e uso a suas coisas. 
Vejo um grande poder na aliança entre as alternativas à arqueologia e os 
dessocons. A chave para se estudar e atender ao ser e ao fazer dos artefa-
tos oriundos de outros passados é fazer com que os mesmos se tornem 
um horizonte. Isso os converte em “passados futuros” ao mesmo tempo 
em que faz com que o desenvolvimento deixe de ser um futuro inesca-
pável, convertendo-o num “futuro que passou”. Boa parte do que era 
aquele design que pretendia configurar o mundo está condenado a atuar 
somente nos lugares onde tem sentido e, entrando em outros mundos, 
a dissolver-se e ali dar lugar a outra coisa. Não obstante, me seduz mais 
o Outro, levar o que chamamos de design a seu término, a seu final, in-
corporá-lo às sabedorias indígenas para escutar a partir delas a voz do 
Outro. O vínculo com a arqueologia, sobretudo com a arqueologia que 
escapa ao cerco moderno e que libera os passados é de grande valor. De 
fato, o futuro dos dessocons está no passado, está em contemplá-lo em 
sua pluralidade e diversidade. 

No mundo ocidentalizado ainda se pode encontrar algo que é frequente 



nas culturas indígenas e originárias de todo o planeta, que declaram: “caminha-
mos de costas (para trás) rumo ao futuro” e quando nos permitimos isso, encon-
tramos as maravilhas de se incorporar as sabedorias indígenas no ensino de design 
(O’SULLIVAN, 2019). Tenha-se presente que nós (os que falamos em várias das 
línguas ocidentais indo-europeias) também caminhamos de costas rumo ao futu-
ro, embora vivamos sem perceber isso. É por isso que chamamos de “anteriores” 
os tempos que já passaram, mas também os membros dianteiros do nosso corpo, 
ao mesmo tempo em que denominamos como “posteriores” os tempos que virão 
e, que coisa curiosa, também os membros traseiros do nosso corpo. A prefigura-
ção e a antecipação têm algo de pós-figuração, pois os futuros mudam se os passa-
dos mudam. Sendo assim, recordar não é somente o retorno ao passado (mas sim 
devolver toda a sensorialidade – vista, ouvida, falada, cheirada, tocada, degustada 
– rumo a outras versões de ontem que podemos ter pela frente) e tampouco o 
pressentir é de todo uma antecipação do futuro (mas sim pensar que os passados 
que decidimos considerar constituem os futuros que carregamos em nossas cos-
tas). Para dizer a verdade, muito mais do que caminhar de costas rumo ao futuro, 
nós caminhamos rumo a outros passados para trazer outros futuros nas nossas 
costas. Futuros que virão depois que fizermos nossa passagem.

Numa noite chuvosa em Bogotá, durante tempos de pandemia e amor (distante), 
em tempos do coronavírus, movo estas palavras e deixo uma saudação-outra, para 
toda a planetaridade, nas línguas dos Outros: mitakuye oyasin, talofa lava, kia 
ora, jallalla e um interminável etcétera. 
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1 Os parâmetros desta entrevista 
concernentes à conversão da palavra 
“diseño” ao português estão mais 
bem esmiuçados em nota do artigo 
“Ressurgimentos: suis como desenhos 
e desenhos-outros”, de Alfredo Gu-
tiérrez Borrero, traduzido do espanhol 
para este mesmo número da Redobra. 
Sucintamente, ora usei “design” (se 
referido ao campo hegemônico), ora 
“desenho” (quando proposta desde 
os suis) e  jamais “projeto” – inclusi-
ve porque na entrevista ele também 
utiliza a palavra “proyecto”, a partir 
dela formulando  ideias que resultam 

no que aqui vai chamar de “hicjeto” 
(“hicyecto”, no original) (Nota do 
Tradutor).

2 Apenas dois anos depois do encontro 
de Arturo Escobar com Alfredo Gu-
tiérrez Borrero, no referido colóquio 
na Universidade de Coimbra, o pri-
meiro cita o segundo nas conclusões 
de seu Autonomía y diseño (2016), cuja 
versão em inglês chama-se Design for 
the pluriverse (2018). Para Escobar, o 
marco conceitual de Gutiérrez Borrero 
se erige como uma fronteira ontológica 
e epistêmica por onde podem surgir 



82

projetos teórico-práticos com base 
em desenhos derivados de mundos 
comunais. Cada comunidade operaria 
seu conjunto de conhecimentos locais 
com vistas a formas autônomas e alter-
nativas ao que comumente chamamos 
de design (cf. ESCOBAR, 2016, p. 
130-131) (Nota dos Editores [N.E.]).

3 Abya Yala é o nome dado ao conti-
nente americano pelo povo Kuna do 
Panamá e da Colômbia antes da chega-
da dos invasores europeus. Significaria 
“terra em plena maturidade” ou “terra 
de sangue vital’. Os povos originários 
o usam como reivindicação política 
(N.E.)

4 Nas páginas seguintes a esta entre-
vista com Gutiérrez Borrero há uma 
outra com o arquiteto cubano Yasser 
Farrés Delgado. Na seção “Debates” 
deste mesmo número da Redobra há 
também a tradução de um artigo de 
Farrés Delgado, originalmente em 
espanhol: “Arquitetura e decolonia-
lidade: algumas ideias sobre a Escola 
de Artes Plásticas de Ricardo Porro”. 
Em ambos, debate-se amplamente o 
conceito de “colonialidade” aplicado à 
arquitetura (N.E.).

5 Alberto Matarán Ruiz é um teórico 
do urbanismo, espanhol, filiado à 
ecologia política. Foi o orientador de 
Farrés Delgado em seu doutoramento 
na Universidade de Granada (N.E.).

6 Ver a seção “Debates” deste volume 
da Redobra (N.E.).
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POR UM DIÁLOGO LATINO-AMERICANO SOBRE COLONIALIDADE, 
ARQUITETURA E URBANISMO

O conceito de “colonialidade”, inicialmente formulado pelo sociólogo 

peruano Aníbal Quijano (1992 e [2000] 2005), é central no giro decolo-

nial: diz respeito às várias dimensões de poder constitutivas do colonia-

lismo e de seus legados, ainda presentes e guiadas pelo eurocentrismo e 

suas classificações com base na ideia de “raça”. A despeito das evidentes 

contribuições desse debate, a ele ainda há pouca adesão de intelectuais da 

arquitetura, do urbanismo ou da geografia, por exemplo, que poderiam 

dedicar-se às dimensões espaciais da colonialidade, sendo raras as exce-

ções (cf. PORTO-GONÇALVES, 2011; ROCHA, 2015; NAME e FREI-

RE-MEDEIROS, 2017; FREIRE-MEDEIROS e NAME,  2019).

Yasser Farrés Delgado vem há dez anos teorizando sobre o que chamou de 

“colonialidade territorial” (FARRÉS DELGADO, 2010, 2013a, 2013b, 

2016). Ele a define como o conjunto de padrões de poder que serve, na 
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práxis territorial, para estabelecer hegemonicamente determinadas concepções 

de território sobre outras, tomadas como inferiores; e de determinadas práticas, 

experiências e modos de ser territoriais sobre outros, também inferiorizados. 

Os mais recentes trabalhos desse arquiteto cubano – radicado na Colômbia e que 

viveu na Espanha – têm se empenhado em afirmar, por um lado, que em sendo a 

arquitetura e o urbanismo partícipes da produção dos territórios, seus saberes 

práticos e teóricos voltados a “saber representar”, “saber projetar”, “saber ver” e 

“saber apreciar” também são atravessados pela colonialidade; e, por outro lado, 

em averiguar se há ou não uma “arquitetura decolonial”.1

As perguntas desta entrevista foram formuladas por dois outros arquitetos e rapi-

damente respondidas por Farrés Delgado por e-mail. Ele revelou que seu interesse 

pela literatura decolonial teve em vista responder a uma pergunta sobre Havana, 

feita em sua tese de doutorado na Universidade de Granada, na Espanha: como um 

país de regime socialista, onde a terra e a moradia foram concebidos como direito e 

não como mercadoria – e que, por isso, como ele nos afirmou, “no ensino de arqui-

tetura e nos desdobramentos da vida real importava quase tudo, menos o custo do 

terreno” –, pôde repetir os mesmos modelos arquitetônicos, urbanos e territoriais 

globalizados originados nos países do capitalismo central? Farrés Delgado argu-

menta que tanto o capitalismo quanto o socialismo respondem, nesse caso, não a 

uma hegemonia do modo de produção, mas à hegemonia da episteme ocidental – 

nortecêntrica, eurocêntrica e brancocêntrica: ou seja, respondem à colonialidade 

territorial. 

A importância desse conceito está no enfrentamento de certa abstração em re-

lação aos espaços e territórios na teorização levada a cabo pelo giro decolonial: 

falar-se o tempo todo da América ou da América Latina não garante uma análise 

densa das espacialidades inerentes às colonialidades. Afinal, como Farrés Delgado 

também nos disse, o projeto civilizatório da modernidade/colonialidade “se con-

cretiza na ocupação, na transformação e na exploração dos territórios”, sendo, por 

isso, “pertinente e urgente revisar os fundamentos epistemológicos da arquitetu-

ra, do urbanismo e do planejamento” com base na decolonialidade.

Ele também falou da influência de outro arquiteto cubano, Roberto Segre, em seu 

trabalho. Comentou sobre seu conhecimento da academia brasileira, particular-

mente dos escritos relacionados ao Movimento Negro. Além disso, teceu críticas 

ao regime castrista, acusando-o de descredibilizar e até mesmo impedir o acesso, 

em Cuba, aos escritos decoloniais – segundo ele, repetindo práticas de longa data 

voltadas ao cerceamento dos debates sobre raça e racismo na ilha. Sendo assim, o 

arquiteto citou dois importantes intelectuais cubanos negros, Roberto Zurbano 

Torres e Carlos Moore, que teriam sofrido retaliações por criticarem os racismos 

inerentes tanto ao marxismo quanto ao castrismo.
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Fale um pouco, por favor, sobre suas trajetórias pessoal e acadêmica e, a partir 

delas, o que o levou ao giro decolonial.

Minhas trajetórias pessoal e profissional estão muito ligadas uma à outra. Nasci 
em Havana, Cuba, e com exceção de uns poucos anos de minha infância, morei 
no Centro Histórico até deixar o país em setembro de 2008. Vivi em um edifício 
deteriorado e em condições de superlotação: um solar [cortiço], semelhante ao 
que vive o personagem Chaves, mas com mais vizinhos e menos espaço. Essas 
condições me levaram a decidir que estudaria arquitetura ou engenharia civil 
quando terminasse o ensino médio – pensava que assim poderia tirar a minha 
família daquele lugar. É certo que também tinha certa orientação profissional, 
porque meu pai era pedreiro e, além disso, eu gostava de desenhar espaços in-
teriores, constantemente readequando o quarto que dividia com meus irmãos 
e fazendo móveis com madeira reciclada (eu aprendi carpintaria com um dos 
meus tios).

Em 1997, fiz os exames de ingresso para a Faculdade de Arquitetura do Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), atual Universidade Po-
litécnica de Havana, e consegui uma vaga. Comecei meus estudos em setembro 
de 1998, porque tive que cumprir um ano de serviço militar obrigatório antes 
de ingressar na universidade. Durante esse intervalo, li um livro que tem mar-
cado minha carreira até hoje: Historia de la arquitectura y el urbanismo moder-
nos: capitalismo y socialismo, que Roberto Segre escreveu em 1985. O texto 
me deixou muitas dúvidas sobre a história geral da arquitetura como parte da 
história da luta de classes e, em particular, sobre a evolução do ambiente cons-
truído em Cuba. 

Essas dúvidas tornaram a historiografia, a crítica e a teoria da arquitetura uma 
questão central de meus interesses estudantis. Por essa razão, desde o primeiro 
ano na faculdade fui aluno monitor de Eliana Cárdenas Sánchez, arquiteta e dou-
tora, que era Professora Titular de Teoria e História e a discípula mais próxima 
de Roberto Segre. Nesse momento, Segre já residia no Brasil, embora viajasse a 
Cuba com certa regularidade para ministrar cursos de atualização – de fato, cursei 
dois deles: um enquanto estudava na graduação e outro quando já era professor. 
Eliana se converteria em meu referente intelectual desde então e até o dia de seu 
lamentável falecimento, em março de 2010, em Madri, quando se preparava para 
regressar a Cuba depois de uma viagem acadêmica que se iniciou pela Universida-
de de Granada, onde eu fazia meu doutorado em Urbanismo, Ordenamento do 
Território e Meio Ambiente. Foram muitas as horas de conversa que tivemos por 
mais de uma década, aí incluídos meu período estudantil (entre 1998 e 2003), os 
anos em que trabalhei como docente e pesquisador no ISPJAE (de 2003 a 2007), 
o tempo em que fui Especialista em Arquitetura no Centro Nacional de Conser-
vação, Restauração e Museologia (CENCREM, em 2007 e 2008) – uma instituição 
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com a qual ela tinha muita colaboração – e a etapa inicial de meus estudos douto-
rais (de 2008 a 2010). 

Eliana Cárdenas é a teórica de arquitetura mais importante de Cuba, que com uma 
impressionante capacidade de integração conceitual, abordou a arquitetura como 
cultura. Entre seus temas de interesse estavam as contradições da modernização e 
o Movimento Moderno em Cuba e no restante da América Latina, a revisão cons-
tante da identidade no ambiente construído de Nossa América, a relação entre o 
desenvolvimento urbano e os interesses de classe, os problemas da globalização, 
os critérios para se intervir no patrimônio construído, além de muitas outras pre-
ocupações intelectuais que tive o orgulho de herdar (cf. CÁRDENAS SÁNCHEZ, 
2002, 2008 e 2009). Sua visão era híbrida entre o marxismo crítico, os estudos 
culturais e os estudos pós-coloniais, mas ela não alcançou a radicalidade da pers-
pectiva decolonial porque não a conheceu a tempo. De fato, ela obteve de mim os 
primeiros materiais que leu a esse respeito, quando viajei a Cuba, em 2009, pois o 
oficialismo não havia divulgado tal perspectiva, como não o fez até agora. 

Há outra influência que não devo negar: quando estudante, também fui monitor 
junto a Ana María de la Peña, arquiteta e doutora na área de Conforto Ambiental. 
É uma professora mais “técnica”, mas sua prática se fundamentava na premis-
sa de que conseguir uma identidade na arquitetura requer necessariamente um 
adequado manejo ambiental da edificação e seu entorno. Tive um vínculo muito 
próximo com ela e também fui docente a seu lado, enquanto estive na faculdade. 
Foi nesse momento em que também aprofundei minha relação acadêmica com 
Rubén Bancroft, arquiteto, doutor e também Professor Titular desta área. Com 
ele e com o arquiteto boliviano Bladimir Michel (que na época era mestrando em 
Urbanismo), começamos o Urbitas, uma espécie de círculo de leituras e debates 
sobre teoria dos sistemas e transdisciplinaridade. 

Em julho de 2008, enquanto eu trabalhava no CENCREM, recebi uma notifi-
cação da Agência Espanhola de Cooperação Internacional: tinha sido seleciona-
do para uma bolsa para realizar o Doutorado em Urbanismo, Ordenamento do 
Território e Meio Ambiente da Universidade de Granada (UGR). O projeto de 
pesquisa que postulei se chamava Hacia una arquitectura de la liberación, um 
tema que vinha trabalhando durante o último ano e que levantava a necessidade 
de liberar a prática arquitetônica cubana de certos dogmas homogeneizadores 
e insustentáveis que, na minha opinião, por um lado eram resultados da forma 
burocrática com a qual se gerenciava a produção do habitat; e, por outro, da im-
plantação acrítica dos princípios da modernidade. Era o modo pelo qual eu po-
dia explicar a reprodução, em Cuba, de certos modelos urbanos e arquitetônicos 
internacionais. Apesar do acesso limitado que eu tinha à internet e quase por 
acaso, as buscas me levaram ao livro Filosofía de la liberación, escrito por um tal 
Enrique Dussel ([1977] 2011). Não pude fazer o download, mas tomei nota de 
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sua existência – embora não tenha pensado mais sobre ele durante um ano, por 
estar me concentrando nas disciplinas do doutorado. 

Em novembro de 2009, houve um outro acaso: soube que na Faculdade de Filo-
sofia e Letras da UGR um tal Ramón Grosfoguel ministraria um curso sobre siste-
ma-mundo e pensamento latino-americano. Vi que na bibliografia recomendada 
apareciam os textos de Dussel e por isso me interessei. Nesse momento estava 
escrevendo os primeiros esboços de minha pesquisa para o Diploma de Estudos 
Avançados, que vem a ser uma etapa prévia do doutorado no sistema espanhol. 
Eu estava lidando com noções de “sistema-mundo” e “crise da civilização”, as 
quais me aproximei a partir da ecologia política, por meio de meu orientador, o 
Doutor Alberto Matarán. As matrículas para o seminário de Grosfoguel estavam 
encerradas, mas a conferência inaugural era de acesso livre, então a assisti. Ouvi-lo 
fez com que entrasse em crise a noção de “modernidade apropriada” que havia 
aprendido em minha formação com Eliana Cárdenas (2005), quando abordáva-
mos o Regionalismo Crítico. No fim de sua fala, cheguei perto dele e disse: “ami-
go, você é porto-riquenho, eu sou cubano e não estou inscrito no curso, mas você 
tem que me deixar entrar”. A cumplicidade aconteceu e tudo começou. Ao final 
do seminário encontrei uma explicação inovadora para meu objeto de pesquisa, a 
reprodução de modelos arquitetônicos, urbanos e territoriais para além do capi-
talismo ou do socialismo: esse fenômeno pode se explicar como parte do modelo 
epistêmico imposto pelo Ocidente no sistema-mundo moderno/colonial.

Para você, qual a importância do conceito de “colonialidade do poder”, conforme 

formulado pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano, e centrado na ideia de “raça”? 

A “colonialidade do poder” é um aporte transcendental que Aníbal Quijano 
(1992) faz à teoria do sistema-mundo moderno proposta por Immanuel Wallers-
tein (1974 e 1979), no qual o eurocentrismo fica descoberto. É uma crítica radical 
que Wallerstein, acho eu, aceitou sem refutações, já que muito rapidamente os 
dois escreveram juntos um texto sobre o papel da América Latina na conformação 
do sistema-mundo moderno (QUIJANO e WALLERSTEIN, 1992). E, além dis-
so, porque o mesmo se converteu, depois, em promotor dessa interpretação. Qui-
jano chega ao conceito graças a suas elaborações prévias sobre a noção de “raça”, 
que permitiram transcender os limites do pensamento de base marxista no qual 
ele se inscrevia (é notório que ele foi um dos intelectuais da teoria da dependên-
cia). Sua concepção de raça rompeu com a centralidade que a categoria “classe” 
tinha na explicação da realidade histórica do sistema-mundo. 

O que Quijano fez foi sistematizar uma explicação do poder no sistema-mundo 
moderno como resultado de uma hierarquia racial global instaurada com o co-
lonialismo. Fez ver que certas construções intersubjetivas próprias da estrutura 
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colonial de poder foram assumidas, depois, como “categorias de significação a-
-histórica”. Quer dizer, foram defendidas por meio de certas pretensões de cien-
tificidade que buscam naturalizar fenômenos que, na realidade, são produtos da 
história do poder – e que desde então passam a ser classificados como “raciais”, 
“étnicos”, “antropológicos” ou “nacionais”, de acordo com as circunstâncias, os 
agentes e as populações em questão. Essas construções põem o branco (euro-
peu) como superior na estrutura racial global. Tal argumento é muito bem ex-
posto em “Colonialidad y modernidad/racionalidad ” (QUIJANO, 1992), artigo 
em que ele abre o caminho para que questionemos o eurocentrismo em toda 
as histórias universais que nos têm contado: a história econômica, a história da 
filosofia, a história da ciência, a história da arte e da arquitetura e uma longa lis-
ta – histórias míticas que ignoram as contribuições fundacionais dos “outros”.

Como toda ideia primigênia, o conceito de colonialidade do poder precisou ser 
complementado. Pessoalmente considero que a explicação na escala global de 
Quijano é esclarecedora, mas talvez por andar a passos gigantescos, ele deixou im-
precisões nas definições de colonialidade, que geram questionamentos. Comentei 
em trabalho recente (FARRÉS DELGADO, 2019) que, quando o autor se refere à 
“colonialidade cultural” (QUIJANO, 1992, p. 13), isto é, quando adjetiva a colo-
nialidade sem primeiramente a definir como categoria mais geral, parece sugerir 
que há outros tipos de colonialidades, mas não as deixa explícitas. Ele também 
gera dúvidas quando menciona “colonialismo cultural”: que diferença haveria en-
tre colonialidade cultural e colonialismo cultural?

Creio que Edgardo Lander ([2000] 2005) se debateu com perguntas semelhan-
tes que o levaram a propor o termo “colonialidade do saber”. Lander diferencia 
“saberes coloniais” de “colonialidade do saber”, e expõe que com a organização 
colonial do mundo se inicia também a constituição colonial “dos saberes, das 
linguagens, da memória e do imaginário”. E que, no século XIX,  “organiza-se a 
totalidade do espaço e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do pla-
neta, presentes e passados – numa grande narrativa universal” (ibid.). Dito de 
outro modo: a hierarquia do saber não deriva da hierarquia do poder, mas ca-
minha com ela de mãos dadas. Interpreto que Walter Mignolo (2000) também 
sentiu algo parecido quando escreveu sobre a “colonialidade do ser” em Local 
histories/global designs, revelando uma hierarquia de enunciação. O mesmo 
ocorreu com o restante de pensadores e pensadoras relacionado a ambos, que 
começou a marcar pautas na interpretação decolonial. Vale dizer que, embora 
somente cite Lander e Mignolo como referência por serem eles os autores dos 
textos nos quais se escrevem pela primeira vez esses termos, foram muitos os 
cruzamentos de ideias e muitas pessoas implicadas em sua elaboração.

Do meu ponto de vista, é lamentável que se siga escrevendo sobre estes conceitos 
como questões separadas ou derivadas umas das outras. Colonialidade do poder, 
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colonialidade do saber e colonialidade do ser são, para mim, um trinômio irredu-
tível. E os assumo como tal, seguindo Santiago Castro-Gómez (2007), um autor 
que é muito pedagógico. Só assim podemos compreender a estrutura colonial do 
poder de que fala Mignolo e nos desvencilhar do eurocentrismo – que supõe a 
própria noção de “América Latina”, a noção de “sujeito latino-americano” (se é 
que existe o termo), as políticas civilizatórias que os estados latino-americanos 
aplicam (repetidas, em sua essência, tanto por governos de esquerda como de di-
reita), a maneira que nos relacionamos com os territórios e, insisto, uma ampla 
lista. É uma compreensão que, me atreveria a dizer, se aplica a todo o “sul global”. 
Nisso reside a importância desses termos.

E qual a importância do giro decolonial, levando em consideração o recrudesci-

mento dos movimentos conservadores na América Latina e no Caribe?

A explosão dos conservadores na América Latina e no Caribe é um reflexo do fra-
casso da esquerda latino-americana, que jogou no lixo uma oportunidade histó-
rica de romper com o eurocentrismo. Influem nisso mais fatores, mas foi funda-
mental que a colonialidade tenha sido reproduzida pelos governos de esquerda. 
Nesse sentido, considero que os governos progressistas latino-americanos – de 
Hugo Chávez a Evo Morales, passando pelos Kirchner, Lula e Rafael Correa – fi-
zeram muito pouco para romper com o modelo civilizatório moderno/colonial 
herdado da Europa. Tais governos implantaram políticas rentistas, extrativistas, 
desenvolvimentistas, patriarcais e inclusive racistas (considerando o sentido am-
plo do conceito de “racismo epistémico”, que Grosfoguel vem desenvolvendo em 
seus trabalhos mais recentes). O que se falou do [conjunto cosmocêntrico de con-
cepções indígenas chamado de] “Bem Viver”, só ficou no papel: reproduziram a 
estrutura histórica do projeto civilizatório latino-americano, quiseram jogar com 
regras alheias e perderam. Talvez não poderiam mudar a realidade em quatro, oito 
ou quinze anos, mas poderiam ter agido concretamente para fomentar um “outro 
sistema-mundo”, marcado pelo diálogo epistêmico, a heterarquia de poderes, a 
proliferação da economia solidária, a evolução ecológica dos assentamentos po-
pulacionais, a participação cidadã real, a diversidade sexual... Um sistema-mundo 
que, no final das contas, já havia sido conceituado, mas que requer vontade políti-
ca e educação cidadã para ser materializado.

Acho que o giro decolonial é imprescindível para reformular a esquerda e trans-
cender a reprodução das lógicas “capitalocêntricas”, patriarcais, machistas, caudi-
lhistas, militaristas e antropocêntricas, entre muitas outras lógicas de poder que 
subjazem tanto no socialismo real como no efêmero socialismo do século XXI. O 
debate nessa direção está em aberto. Isso é demonstrado pela cisão que ocorreu 
na rede de pensadores e pensadoras decoloniais – que não está formalizada, mas 
que existe, se evidenciando na internet e nas redes sociais – a partir das situações 
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geradas em torno dos casos de Nicolás Maduro e Evo Morales: sim, o Império está 
lá na frente, mas há um imperialismo interno menos visível.

E, falando como cubano, qual é a importância do giro decolonial tendo em conta 

o novo contexto de abertura em Cuba? 

A única abertura que há em Cuba é a abertura ao capital estrangeiro. Lá, está conso-
lidada uma estrutura militar de poder: castas governantes cuja política exterior é 
uma manipulação midiática suficientemente boa para conseguir que a maior parte 
da esquerda latino-americana caia no conto de sua democracia socialista. Lá não se 
falará abertamente de modernidade/colonialidade porque não interessa ao Co-
mitê Central do Partido Comunista. Mais que isso: há intelectuais oficialistas que 
pretendem desacreditá-la.

A falta de acesso livre à internet, a impossibilidade que têm a maioria dos intelec-
tuais de viajar e conhecer outras visões e de se organizar livremente para estabele-
cer processos de autoformação têm levado a que apenas poucas pessoas conheçam 
a perspectiva da modernidade/colonialidade. Além disso, pagou caro quem teve 
a oportunidade de incorporar o tema a suas análises e se atreveu a realizar críticas. 
É o caso de Roberto Zurbano Torres, um intelectual negro que foi destituído do 
cargo de diretor do Fundo Editorial Casa das Américas, em 2013, por criticar o 
racismo institucional em Cuba. Zurbano afirmou que para os negros, em Cuba, a 
Revolução não começou ainda (ver, por exemplo: ZURBANO TORRES, 2014 e 
2018).

Há em Cuba uma esquerda alternativa, desligada da institucionalidade, que só 
nos últimos anos tem começado a se aventurar no argumento decolonial, mas 
isso ainda é muito incipiente. Incluo os intelectuais afrodescendentes, os ativistas 
LGBTQI+, os ecologistas e os que se identificam com certo socialismo democráti-
co participativo. Um giro decolonial poderia lhes servir para obter uma visão mais 
completa da colonialidade exercida pelo castrismo, mas pouco poderão fazer com 
isso. Vejo como mais provável que ocorra primeiramente uma transformação do 
sistema para um modelo semelhante ao da Rússia, da China, do Vietnã ou, pior 
ainda, da Nicarágua. Sou muito pessimista quanto a isso.

Muitos dos primeiros intelectuais do giro decolonial (digamos assim, a “primei-

ra geração”), quando produziram os textos-chave do movimento, eram latino-a-

mericanos hispanófonos vivendo nos Estados Unidos e falando de suas posições 

em universidades desse país (por exemplo: Walter Mignolo, Arturo Escobar, Lin-

da Martín Alcoff, Ramón Grosfoguel, María Lugones e Nelson Maldonado-Tor-

res). Em menor número, nessa primeira geração havia também os latino-ame-

ricanos em universidades da América Latina (Aníbal Quijano, Zulma Palermo 
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e Enrique Dussel, por exemplo). Já o que poderíamos chamar de uma “segunda 

geração”, hispanófona, chegou com nomes como Julieta Paredes, Yuderkys Es-

pinosa-Miñoso, Christian León, Joaquín Barriendos e você, entre outros, que 

além de desenvolver novos temas, majoritariamente tem feito seus processos 

de teorização nos próprios países latino-americanos e caribenhos. No contexto 

do racismo dos Estados Unidos, que dá peso à origem geográfica do indivíduo, 

sejam os que escreveram desde lá, sejam os que escreveram desde aqui, sejam 

os da primeira ou da segunda geração, elas e eles têm seus corpos racializados: lá 

seriam considerados latinos, não brancos... E talvez seja por isso que Mignolo te-

nha dado centralidade à operacionalização de uma identidade latino-americana 

e Lugones se declare una mujer de color. Mas considerando como opera o racismo 

na América Latina, atravessado por questões fenotípicas, muito provavelmente 

a maioria do conjunto destas autoras e autores seria considerada branca e fazen-

do parte de uma elite branca universitária, sobretudo a primeira geração... Por 

isso perguntamos: se a raça é uma categoria-chave para o giro decolonial e ela evi-

dencia as múltiplas tensões entre localização geográfica, localização epistemoló-

gica e lugar de enunciação, o que significa ser decolonial num contexto em que 

a categoria “raça” opera mais tenuamente, não opera ou contextualmente deixa 

de operar como marca opressiva sobre o corpo de quem escreve, fala e pesquisa? 

Não me parece que exista um contexto em que a categoria “raça” opere mais tenu-
amente ou deixe de funcionar. Acho que o racismo opera de um modo diferente 
em cada contexto ou caso. Compreendemos isso a partir do conceito de “racismo 
epistêmico”, proposto por Grosfoguel e com o qual me coaduno por sua utilidade 
operacional.

Grosfoguel (2011, p. 343) explica que o racismo epistêmico é a forma fundacional 
do racismo como condição organizadora da estrutura de poder no sistema-mun-
do moderno/colonial. É a versão mais antiga do racismo na qual, com base numa 
suposta proximidade à animalidade e, portanto, à falta de racionalidade, os “não 
ocidentais” são vistos como seres inferiores (não humanos ou sub-humanos) aos 
ocidentais (humanos). É uma concepção que se manifesta nos debates teológico-
-ontológicos sobre a condição humana dos nativos da América, sustentados pelos 
católicos desde o primeiro dia da Conquista até meados do século XVI. São repre-
sentativos os argumentos de Cristóvão Colombo em seu diário, transcritos por 
Bartolomé de las Casas, que por sua vez teve uma controvérsia com Juan Ginés de 
Sepúlveda, em Valladolid (1550-1551). Como explica Nelson Maldonado-Tor-
res (2008), quando Colombo concluiu que os nativos eram “povos sem seita” – o 
que, no contexto da época, não significava que eram “ateus”, mas  “sem religião” – 
estava assentando as bases para afirmar que eram gente “sem alma” e que, por não 
terem a noção de Deus, não eram humanos e não possuíam racionalidade. Isso 
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mudará na Europa na medida em que a religião perde seu protagonismo como 
elemento de organização da sociedade, mas aqueles sujeitos racializados por sua 
religiosidade continuarão no mesmo estatuto de inferioridade.

O que isso significa? Significa que a “cor da pele” ou os aspectos fenotípicos não 
são o marcador original do questionamento da humanidade de uma pessoa. O ra-
cismo com base na cor da pele vai se construindo socialmente na medida em que 
ocorre a mistura biológica – forçada ou não – entre os colonizadores, as comunida-
des pré-existentes e as que os europeus trouxeram escravizadas da África. É nesse 
momento que aparece a classificação colonial nos distintos níveis de barbárie que 
Mignolo (2000) analisa. Trata-se de uma classificação manejada pelos conquista-
dores ibéricos em seus vice-reinados, mas não pelos anglo-saxões ou franceses, 
cuja colonização de terras mais ao norte se iniciou quase um século depois, com 
uma situação demográfica substancialmente distinta (há desde o início a migração 
de famílias inteiras do norte da Europa).

Ser decolonial, então, relaciona-se com posturas assumidas como epistemica-
mente contrárias ao projeto civilizatório universalista imposto pela episteme 
moderna/colonial. A cor da pele ou a origem geográfica não são, necessariamente, 
requisitos para isso: um mestiço cubano, um indígena colombiano ou uma ne-
gra brasileira podem ser tão coloniais quanto um branco alemão ou uma bran-
ca alemã. Do mesmo modo que um branco alemão ou uma branca alemã podem 
ser decoloniais se produzirem uma crítica radical ao projeto civilizatório que os 
engendrou. Se a colonialidade é uma condição global, a decolonialidade também 
deve ser. Por isso é possível que Mignolo seja decolonial numa universidade nos 
Estados Unidos e Aníbal Quijano também seja, no Peru.

Pensar que a maioria dessas autoras e autores da primeira geração possa ser con-
siderada parte de uma elite branca universitária me parece questionável. Poderí-
amos indagar sobre a maneira particular pela qual cada um desses corpos/inte-
lectuais latinos nos Estados Unidos chegou a seu lócus de enunciação, mas são 
trajetórias muito diversas. Grosfoguel, por exemplo, já explicou em várias ocasi-
ões que ele faz parte de um grupo de latinos que lutou – houve greves! – para que 
não fechassem o Departamento de Estudos Étnicos na Universidade de Berkeley, 
onde durante anos não eram abertas novas vagas, apesar da aposentadoria ou do 
falecimento de seus integrantes.

Sempre haverá aqueles que criticam o intelectual acadêmico. No meu caso, não 
tem faltado quem me questione nos grupos decoloniais do Facebook quando 
compartilho uma informação que desvela a mentira castrista. Sou acusado de 
mercenário comprado pelo imperialismo ianque, de ter estudado na Europa e de 
trabalhar numa universidade católica na Colômbia. Mas essas pessoas não sabem 
que cheguei à Espanha com uma caixa de papelão cheia de livros, uma mochila e 
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10 dólares no bolso. E que só pude pagar meu voo para lá graças à ajuda de amigos 
cubanos no exterior, que enviaram dinheiro a Cuba para mim – já que com meu 
salário de 25 dólares mensais como professor universitário era impossível. Tam-
bém não sabem sobre meus devires na Colômbia, onde inclusive fui um imigrante 
sem documentação.

Outro conceito-chave do giro decolonial é o de “geopolítica do conhecimento”, 

grosso modo referindo-se às disputas em torno dos modos de conceber, produzir 

e transmitir saberes, que no projeto hegemônico da modernidade/colonialida-

de alça a produção científica de base racionalista a um conhecimento “neutro” 

e “universal”, ocultando seu caráter de conhecimento situado, e valorizando o 

conhecimento produzido em determinados idiomas (inglês, francês e alemão) 

em detrimento de outros. Embora o giro decolonial tenha sua epistemologia es-

crita mais usualmente em espanhol, sendo acessível para a maioria dos países da 

América Latina e do Caribe, autores como Mignolo e Escobar tornaram-se glo-

balmente mais conhecidos por estarem nos Estados Unidos e, sobretudo, por 

escreverem também em inglês. Porém na América Latina ainda há o Brasil, que 

fala português, e poucas vezes os hispanofalantes estão familiarizados com a lín-

gua dos lusofalantes e vice-versa. Como a geopolítica do conhecimento afeta sua 

produção acadêmica, necessariamente atravessada por perguntas sobre o idioma 

escolhido para falar e escrever? Em quais idiomas você escreve e se expressa com 

facilidade? O inglês tem um lugar de destaque em sua produção acadêmica?

Em sua essência, a geopolítica do conhecimento é um conceito estreitamente li-
gado à colonialidade do poder. Sem pretensões de oferecer uma definição preci-
sa, diria que ela alude às políticas, aos mecanismos e aos instrumentos que são 
implementados para perpetuar a colonialidade do saber, isto é, a hegemonia da 
episteme ocidental. Isso inclui o privilégio de publicação nos idiomas que vocês 
mencionaram, sobretudo o inglês. A questão fica visível quando se vem a saber 
quais são as principais revistas de impacto segundo as bases de dados Scopus e 
Web of Science, que todos os ministérios latino-americanos voltados à ciência e 
à educação tomam como referência para medir a qualidade de seus pesquisado-
res e pesquisadoras. Contudo, creio que o problema principal não é o privilégio 
do idioma, mas do conteúdo: na América Latina, seguimos tendo como referên-
cias Kant, Marx ou Le Corbusier. Não importa de que disciplinas falemos, trata-se 
sempre de homens e mulheres branco-ocidentais, de quem lemos traduções para 
o espanhol ou para o português.

Quero dizer com isso que, mesmo quando escrevemos em inglês, francês ou 
alemão, nossas propostas críticas decoloniais – ou, simplesmente, quaisquer ou-
tras que não se ajustem aos interesses do projeto civilizatório eurocêntrico – não 
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têm garantias de reconhecimento por esses sistemas. Digo isso por experiência 
própria, pois tentei publicar em inglês várias vezes e as respostas das revistas 
têm sido negativas, com base em diversos argumentos. Foi representativa uma 
resposta, claramente ideologizada, de um avaliador ao texto “Decolonizing ar-
chitecture and urban planning: a theoretical approach starting in Havana”, que 
enviei a uma importante revista estadunidense de teoria da arquitetura, tentan-
do cumprir os requisitos do doutorado. Essa pessoa disse que eu deveria enviar 
o texto “to a journal that accepts work incorporating broad, arbitrary rhetor-
ical claims like those presented here” [“a um periódico que aceite trabalhos que 
incorporam reivindicações retóricas amplas e arbitrárias como as apresentadas 
aqui”], sugerindo as revistas Antipode ou Space and Society. Não tive tempo 
para enviar o artigo para a última, mas o editor da Antipode considerou que o 
artigo “does not fit well with what we publish” [“não se encaixa bem no que nós 
publicamos”]. Felizmente, a Escola de Doutorado da Universidade de Granada 
reconheceu como válido o texto que publiquei na revista colombiana de huma-
nidades Tabula Rasa (FARRÉS DELGADO e M ATARÁN RUIZ, 2012) e um 
outro na revista ACE, da Universidade Politécnica da Catalunha (FARRÉS DEL-
GADO e SEGRE, 2013). Em inglês, só tenho publicado um capítulo em um ex-
tenso livro que o geógrafo Stanley D. Brunn, Professor Emérito da Universidade 
do Kentucky, coordenou para a Editora Springer. Ele se interessou tanto pelo 
tema que inclusive se envolveu com a revisão estilística (FARRÉS DELGADO 
et al., 2015).

Como diria Celia Cruz: my english is not very good looking! Eu falo e escuto in-
glês com um nível médio (B2, segundo um exame recente), porque tive forma-
ção obrigatória nesse idioma nos meus estudos regulares desde a escola primária 
até a universidade, em Cuba. Gosto do inglês e não tenho objeções em usá-lo, 
pois se por um lado ele é próprio dos sujeitos imperiais, por outro também é de 
milhões de sujeitos coloniais (seja como primeira ou segunda língua). E, além 
disso, há importantes pensadores e pensadoras críticos anglófonos. Meu nível 
de leitura e escrita é um pouco melhor e, quando necessário, recorro à ajuda de 
dicionários, sistemas digitais ou amizades. Quer dizer, não é um grande proble-
ma para mim escrever em inglês, embora não tenha a capacidade “ bilinguante” a 
que se refere Mignolo em Local Histories/global designs. No entanto, sempre te-
nho vontade de escrever em espanhol e em revistas de livre acesso, para que me 
leiam em Cuba e na América Latina. Felizmente, até agora tenho podido equi-
librar esse interesse com o cumprimento dos requisitos impostos pelo sistema 
colombiano de avaliação de pesquisadores, em que me insiro – uma condição 
importante para se ter opções dentro da Academia.

Para você, qual é o papel do Brasil na produção da teoria decolonial? Você busca 

publicar em português e participar de eventos no Brasil?
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Se é correto dizer que Quijano foi o primeiro a se referir explicitamente ao ter-
mo “colonialidade” e vinculá-lo ao racismo, não menos correto é que a ideia já 
aparecia em outros precedentes. Por exemplo, no pensamento afro-caribenho e 
no discurso da negritude, com textos tão representativos como o Discurso sobre 
o colonialismo, de Aimé Césaire ([1950] 2020), ou Pele negra, máscaras bran-
cas de Frantz Fanon (1952). Há, nessas obras, na reflexão a partir da experiência 
afrodescendente, um potencial epistêmico descolonizador. 

Nesse sentido, creio que o Brasil tem muito o que contribuir. Penso, por exem-
plo, na experiência do candomblé, que tem semelhança com a Regla de Osha-I-
fá, em Cuba, cuja potencialidade decolonial em relação ao uso e à significação do 
ambiente construído explorei no capítulo escrito em inglês de que falava antes. 
Admito que conheço muito pouco sobre a produção intelectual brasileira que 
não seja a de certos autores específicos ligados à área de conhecimento que de-
senvolvo (os quais tenho lido em espanhol). No entanto, tenho conhecimen-
to sobre certa teorização culturalista e assimilacionista, baseada no conceito 
de “mestiçagem”, que pretende apresentar a raça como questão insignificante 
e invisibilizar o racismo. Sei também que a ela se opõe uma longa tradição de 
luta do Movimento Negro. Nesse sentido, há semelhanças com o que aconte-
ceu em Cuba, durante o século XX, em torno do conceito de “transculturação” 
de Fernando Ortíz (1940). Mas se o movimento negro brasileiro conseguiu se 
consolidar, os debates que há décadas têm tido espaço no Brasil começaram a 
aflorar em Cuba só agora. A Revolução Cubana, ignorando falar sobre o tema, re-
produziu certas estruturas coloniais de hierarquização racial, o que no início dos 
anos de 1960 foi denunciado por Carlos Moore (ver, por exemplo: 1964, [1972] 
2010), um pensador afro-caribenho, nascido em Cuba – que foi preso por isso e 
precisou se exilar. Outro potencial decolonial que existe no Brasil é o de suas po-
pulações indígenas, cujas filosofias devemos considerar. Mestiços e brancos que 
almejem a justiça social deverão tomar posição junto a eles.

Quanto às minhas habilidades em português, lamentavelmente são poucas: o 
suficiente para ler algo simples. É uma língua apreciada em Cuba, talvez pela in-
fluência de Chico Buarque, das telenovelas brasileiras que durante anos têm sido 
exibidas – dubladas em espanhol, com certeza, mas com sua trilha sonora mantida 
na versão original –, ou das relações geopolíticas com Angola. O português dos 
sujeitos coloniais é o brasileiro e o angolano. Talvez aí haja uma musicalidade afro 
que é comum a da cultura cubana. Não sei, só especulo... De fato, uma vez come-
cei a estudar português, seguindo um curso na televisão cubana exibido tarde da 
noite ou bem no início da manhã. Mas foi impossível continuar, porque tinha que 
trabalhar. É uma tarefa que considero pendente, porque gostaria que me lessem 
no Brasil e em Angola, países que um dia penso a vir me estabelecer como acadê-
mico. Especialmente o Brasil, que tenho desejado conhecer, mas não têm havido 
as condições para isso.
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Nós acreditamos que na perspectiva decolonial não há um debate denso a respei-

to dos espaços, dos territórios – se comparamos com outras categorias e temas, 

como a raça, a produção do conhecimento e até mesmo o gênero. Na sua opinião, 

porque há essa baixa expressão da espacialidade? E como seu conceito de colo-

nialidade territorial pode colaborar para uma espacialização decolonial? Há ou-

tras formas de contribuir com esse debate? 

O giro decolonial, ou a perspectiva decolonial, ou a crítica decolonial, ou a teoria 
da modernidade/colonialidade – não há consenso sobre como chamar esse enfo-
que – é uma explicação do sistema-mundo moderno pensada a partir da América 
Latina, útil para confrontar a realidade das sociedades contemporâneas. É um en-
foque que emerge das ciências sociais e humanas. Nenhum dos autores ou autoras 
fundacionais vem do campo de arquitetura e urbanismo. Isso explicaria porque a 
história e a crítica que se produz nestas disciplinas não têm produzido impacto na 
teoria. No entanto, o projeto civilizatório não é uma criação abstrata no campo 
das ideias. Ele se “espacializa”, se concretiza na ocupação, na transformação e na 
exploração dos territórios, no ambiente construído... Portanto, é pertinente e ur-
gente revisar os fundamentos epistemológicos da arquitetura, do urbanismo e do 
planejamento do território a partir de uma perspectiva decolonial.

Quando comecei meu trabalho, encontrei essa falha [o fraco debate espacial no 
giro decolonial] e ocupei essa lacuna de conhecimento. É o que venho tentando 
fazer há uma década, desde quando aparece a ideia de “colonialidade territorial” 
(FARRÉS DELGADO, 2010; ver também: FARRÉS DELGADO, 2013a). Ex-
pliquei mais recentemente que ela se articula com a “colonialidade urbana” e a 
“colonialidade arquitetônica”, todas elas entendidas como manifestações de um 
mesmo fenômeno, em escalas distintas (FARRÉS DELGADO, 2016). São condu-
zidas pela espacialização da colonialidade do ser, da colonialidade do saber e da co-
lonialidade do poder. Por isso expliquei que há um triângulo entre a colonialidade 
do ser territorial, a colonialidade do saber territorial e a colonialidade do poder 
territorial. Desde então, comecei a encontrar pessoas que escrevem sobre o tema. 
Algumas fazem referência a meus artigos e outras não, mas de todo modo são um 
reflexo de algo que está acontecendo.

Acho que outro fator que freia a aplicação deste enfoque é o apelo que ainda têm as 
ideias modernas nos cursos oferecidos nas faculdades de arquitetura. Em termos 
gerais, a comunidade profissional mundial segue pensando que a modernidade é 
um projeto inconcluso e desconhecem os aspectos coloniais/imperiais que a su-
portam. Não são conscientes da colonialidade presente na maioria dos projetos e 
obras. É um debate em aberto.

Nesse sentido, o Regionalismo Crítico foi uma experimentação na América Lati-
na e no Caribe que, sem representar uma ruptura radical com a modernização “à 
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europeia”, implicou em certa busca, interessante, pelos efeitos conseguidos por 
uma maior ancoragem [da arquitetura] ao território e à cultura local. Mas é algo 
esquecido! A globalização neoliberal, que é a fase superior do eurocentrismo/oci-
dentalismo, pôs fim a isso! Retomar esses debates poderia ser um caminho para 
pensar a “espacialização decolonial” ou a “decolonialidade do espaço”.

Seu artigo “El proyecto socio-territorial cubano actual: una crítica decolonial a 

su desterritorialización” (FARRÉS DELGADO, 2013b) aponta a presença das 

colonialidades territorial, espacial e arquitetônica em Cuba. Você identificou, 

inclusive, uma presença forte e recente de ideias neoliberais na gestão territorial 

de Havana, com a implementação de empreendimentos característicos, como 

hotéis e resorts cinco estrelas. Esses fenômenos já são estudados por teorias ur-

banas críticas, geralmente sob influência marxista. Como esses fenômenos urba-

nos se articulam com as dimensões da colonialidade? E o que pode ser entendido 

pelo olhar da colonialidade territorial que não é percebido por outras teorias?

Esse texto é uma espécie de resumo de minha tese de doutorado, que questiona as 
explicações tradicionais da aparição desses modelos arquitetônicos, urbanos e ter-
ritoriais: costumam ser explicados como um reflexo do capitalismo – argumento 
que eu classifico como “hipótese capitalista da desterritorialização da metrópole” 
–, o que parece contraditório no caso de Cuba, um país socialista.

Uma explicação fácil assumiria que se trata de um “capitalismo de estado”, mas 
ela me soa grosseira por ignorar as lógicas internas do desenvolvimento urbano e 
arquitetônico em Cuba que nada tiveram a ver com a especulação urbana e imo-
biliária. Lá, a moradia foi concebida como um direito, não como um bem visando 
ao lucro: no ensino de arquitetura e nos desdobramentos da vida real importava 
quase tudo, menos o custo do terreno. Nesse sentido, me perguntei: o que há em 
comum tanto no socialismo como no capitalismo que gera desenvolvimentos ur-
banos formalmente tão semelhantes? Assim surgiu a ideia da colonialidade terri-
torial: o argumento de que os modelos arquitetônicos, urbanos e territoriais glo-
balizados existem tanto no capitalismo quanto no socialismo porque respondem, 
em ambos os casos, à hegemonia da episteme ocidental no sistema mundo mo-
derno/colonial. A situação do planejamento e da gestão urbanos são atualmente 
muito diferentes – a tendência capitalista é inegável –, mas no período estudado 
era muito diferente.

Esta relação epistêmica é invisível para outras teorias críticas. A teoria marxista 
do desenvolvimento do ambiente construído como parte da luta de classes deixa 
à mostra as razões econômicas, mas não questiona o eurocentrismo das práticas. 
As interpretações feministas da cidade descobrem o machismo, mas não o euro-
centrismo. A teoria do espaço panóptico descobre as relações de poder e contro-
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le, mas não o eurocentrismo. A perspectiva do direito à cidade deixa à mostra as 
razões da marginalização, mas não o eurocentrismo. A ecologia urbana descobre 
o antropocentrismo, mas não necessariamente o eurocentrismo. Acho que so-
mente a perspectiva sobre as colonialidades territorial, urbana e arquitetônica é 
capaz de integrar essas dimensões, dialogar com cada uma das teorias críticas e, ao 
mesmo tempo, contribuir para desenvolvê-las.

No seu texto “Hacia una teoría urbana transmoderna y decolonial: una introduc-

ción”, para a revista Polis, em 2013, você desenvolveu com Alberto Matarán Ruiz 

a ideia de que existe uma hierarquização que elege o ser urbano e os modos de 

vida urbanos como superiores, o que seria uma expressão da colonialidade. Até 

que ponto esse sujeito urbano também promove a colonialidade territorial em 

um contexto socialista? O que é problemático é a existência urbana de uma ma-

neira geral ou você acha que, no caso de Cuba, o problema não é tanto a urbaniza-

ção, mas a escolha de certo padrão de urbanidade e/ou urbanização capitalista? 

Nós definimos como a colonialidade do “ser urbano” como a hegemonia dessa 
forma de existência em relação ao restante das formas de “ser não urbano” – o que, 
para o contexto cubano, é a forma campesina, mas em termos mais gerais poderia 
incluir as formas nômades e indígenas, e inclusive os seres não humanos. Enten-
demos que o ser urbano está marcado por uma série de relações com a cidade e o 
território, que são impostas pelo processo de modernização desenvolvimentista 
do qual é difícil se desvencilhar. É assim tanto no socialismo quanto no capitalis-
mo. Portanto a primeira pergunta pode ser respondida de maneira igual para am-
bos os sistemas: o ser urbano promove a colonialidade territorial à medida que seu 
comportamento – conscientemente ou não – permita reproduzir a espacialização 
das relações de poder próprias da modernidade/colonialidade, isto é, o desenvol-
vimentismo, o racismo, o sexismo, o classismo, o antropocentrismo...Quanto à 
segunda pergunta, creio que a existência urbana é problemática em geral: ainda 
atualmente, a urbanização é suportada por um consumo do território e dos re-
cursos naturais que tende ao infinito, tanto no capitalismo quanto no socialismo. 
Não é que Cuba tenha adotado um padrão de urbanidade ou urbanização capita-
lista, mas que o modelo desenvolvido compartilhe dos mesmos fundamentos 
epistêmicos eurocêntricos da modernidade/colonialidade. Há diferenças entre as 
urbanizações capitalista e socialista em muitos aspectos, mas há também muitas 
semelhanças nos aspectos formais, tipológicos e de expressão arquitetônica.

Você é arquiteto e professor. Em que medida você acha que o ensino de arquite-

tura e urbanismo dialoga com os temas e as contribuições da perspectiva deco-

lonial? O que se deve fazer para que as novas gerações de arquitetas e arquitetos 

tomem consciência da colonialidade?
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O ensino de arquitetura e urbanismo tem dialogado muito pouco ou nada com a 
perspectiva decolonial, por razões que já comentei, relacionadas ao eurocentris-
mo da Academia. Têm havido experiências que, sem se proporem descolonizado-
ras, o são em algum aspecto: ecológicas, inclusivas, amigáveis com o patrimônio 
material e imaterial dos sujeitos coloniais, reconhecedoras da particularidade dos 
usuários. Elas contribuem com a equidade, propõem novos modelos de coexis-
tência ou tem algum significado expressivo em particular. Contudo, caminhar em 
direção à descolonização da arquitetura e do urbanismo exige trabalhar todas essas 
dimensões e muitas outras ao mesmo tempo. Para mim, parece muito decolonial 
a arquitetura feita pelo argentino Claudio Caveri, uma questão sobre a qual estou 
elaborando alguma coisa... 

Considerando isso, acho que quem tenha interesse em incorporar a perspectiva 
decolonial ao ensino de arquitetura pode começar por promover diálogos críticos 
em relação ao modelo civilizatório, pôr em questão os fundamentos da sociedade 
apresentados no global e no local e fomentar a transdisciplinaridade.

Que questões pensa serem importantes e urgentes, mas que o giro decolonial 

ainda não deu a devida atenção? Como as preocupações com essas ausências têm 

influenciado seu trabalho?

O giro decolonial deve revisar profundamente as noções de “esquerda”, “im-
pério” e “colonialismo interno”. Já se escreveu a esse respeito: Castro-Gómez 
(2005) desvela o “ponto cego de Marx” a respeito da América Latina e Grosfo-
guel (2008) critica a visão linear eurocêntrica que vai de Lênin a Hardt e Negri, 
com vistas a apontar a necessidade de “novas esquerdas decoloniais”. Mas isso de 
nada tem servido para confrontar os autoritarismos do século XXI. Faço referên-
cia concretamente ao que está acontecendo na Venezuela com Maduro e ao que 
aconteceu com Evo Morales, na Bolívia. Há muito para se debater a esse respeito.

Essa revisão exige questionar os modelos de desenvolvimento e as políticas terri-
toriais dos governos do Socialismo do Século XXI. É aqui que aparece, com maior 
clareza, a questão territorial, urbana e arquitetônica. Nesse sentido, urge revisar o 
que sustenta a historiografia, a crítica e a teoria da arquitetura para elaborar um 
novo metarrelato, descolonizador, que transcenda a modernidade sem negar seus 
aspectos positivos e remíveis. Um “metarrelato mínimo”, se quisermos assim, 
capaz de confrontar nas suas raízes o metarrelato mítico da modernidade que saiu 
ileso da confrontação pós-moderna e que continua sendo aplicado por todos os 
governos, sem distinção de caráter político. É, em parte, o que estou trabalhando 
agora. Sem pretensões, naturalmente, de poder esgotar a questão.
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NOTAS FUGIDIAS 
SOBRE NOSSA HERANÇA 

ANTROPÓFAGA1 

PAOLA BERENSTEIN JACQUES
PPG-AU/FAUFBA, CNPq

Só a Antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente. 
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos 
os coletivismos. De todas as religiões. De todos os tratados de paz. Tupi, or not 
tupi that is the question. Contra todas as catequeses. E contra a mãe dos Gracos. 
Só me interessa o que não é meu. Lei do homem. Lei do antropófago.

Oswald de Andrade  
(Manifesto Antropófago, 1928).

Oswald (de Andrade) produziu, talvez, a primeira teoria decolonial, para usar 
um termo na moda, a primeira teoria decolonial consistente feita no Brasil, tal-
vez mesmo na América Latina, a mais original, a contribuição mais original  
(tradução e grifo nossos).

Eduardo Viveiros de Castro (entrevista, 2020).
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A afirmação de Eduardo Viveiros de Castro, citada acima em epígrafe foi retirada 
de uma entrevista bem recente (07/02/2020) concedida a Adèle Van Reeth no 
programa Les chemins de la philosophie da rádio France Culture. O antropólogo 
se baseou na formulação bastante conhecida do poeta Augusto de Campos que 
dizia que o Manifesto Antropófago (1928), de Oswald de Andrade, foi a contri-
buição mais original da cultura brasileira para a filosofia. E Viveiros de Castro ex-
plicou o que queria dizer Augusto de Campos: “o Manifesto Antropófago utiliza 
de uma forma que não é nem metafórica nem literal o conceito de antropofagia”. 
Viveiros de Castro costuma dizer, aproximando a literatura (e a ficção) da filo-
sofia, que Oswald de Andrade, junto com Guimarães Rosa e Clarice Lispector, 
seriam nossos “três maiores filósofos do século XX”. O antropólogo chegou a 
dizer que a antropofagia de Oswald seria uma “máquina de guerra estético-polí-
tico-cosmológica, aríete contracultural, dispositivo “decolonial avant la lettre”. 

Não pretendemos nessas breves notas reivindicar a antropofagia oswaldiana 
como uma “teoria decolonial” avant la lettre, mas de fato nos chamou muita 
atenção o desinteresse do chamado “giro decolonial latino-americano” pelo 
pensamento antropófago brasileiro, aporte original e fundamentalmente anti-
colonial, seja nas contribuições históricas do movimento moderno de vanguar-
da liderado por Oswald de Andrade (com Tarsila do Amaral e Raul Bopp, entre 
outros) nos anos de 1920, seja nas atualizações feitas pelos tropicalistas nos anos 
de 1960, como na “superantropofagia” proposta por Hélio Oiticica; ou ainda, 
naquelas mais contemporâneas, também tributárias dos artistas antropófa-
gos, como as ideias do próprio Viveiros de Castro em suas Metafísicas canibais 
([2009] 2015) ou de Suely Rolnik com sua Antropofagia zumbi (2008); ou ain-
da, do próprio pensamento indígena contemporâneo, em autores como Ailton 
Krenak ou Davi Kopenawa. 

Talvez essas ideias, que partem de uma rica imaginação teórica e conceitual ame-
ríndia, como algumas outras do pensamento afro-brasileiro, não se encaixem em 
certas categorias mais duais de autores do “giro decolonial latino americano”, 
como a famosa associação direta entre modernidade e colonialidade propos-
ta por Walter Mignolo pois, como se sabe, os artistas antropófagos brasileiros 
eram radicalmente modernos e, ao mesmo tempo, anticoloniais. Assim como 
também foram outros grupos modernos de vanguarda na época (anos de 1920), 
inclusive na Europa, como os surrealistas franceses, também profundamente 
anticoloniais, o que nos mostra que não há uma modernidade única – como in-
sistia Walter Benjamin, “o moderno é tão variado como os diferentes aspectos 
de um mesmo caleidoscópio” – e que a crítica ao eurocentrismo não pode ser 
reduzida a uma simples questão de centralidade ou, pior, a uma mera certidão de 
nascimento (uma questão de territorialidade ou de identidade). 

A crítica ao eurocentrismo, apesar de sua indiscutível pertinência, ao propor 
simplesmente uma substituição de centralidade – ao buscar algo como um ame-
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ricocentrismo, latinocentrismo ou, ainda, africocentrismo –, mantém o binaris-
mo centro-periferia e a própria ideia de um centro coeso único, ou seja, trata-se 
de uma forma reducionista de compreender processos sempre em movimento, 
heterogêneos e múltiplos. As sociedades ameríndias pré-colombianas – bem an-
tes da invasão europeia que trouxe as epidemias que, como se sabe, dizimaram 
a maioria desta população – eram, e ainda o são até hoje, majoritariamente dis-
persas, descentralizadas, expandidas, porosas, fragmentárias ou nômades, com 
as raras e conhecidas exceções dos extensos, mas efêmeros, impérios indígenas 
(maia, inca ou asteca). Assim, a própria ideia de centralidade faz pouco sentido 
para as sociedades ameríndias, que se aproximam mais da ideia de multiplicida-
de pois, como dizia Pierre Clastres, estas seriam “sociedades do múltiplo” ou 
ainda da “multiplicação do múltiplo”. 

Em entrevista também recente (“Contra o recuo identitário”, ao Goethe-Ins-
titut Frankreich em janeiro 2020), Achille Mbembe colocou a questão de for-
ma evidente: “Afinal, o que poderia ser mais acidental do que o local de nasci-
mento de uma pessoa, e mais fragmentário que sua identidade, que está sempre 
em movimento e transformação?” A própria ideia de que ideias têm lugar – tão 
repetida a partir de Roberto Schwarz – ou, pior, de que esses lugares (de onde 
ideias pertenceriam) são fixos, denotam uma visão por demais territorialista 
(e, por conseguinte, identitária), determinista e simplificadora da circulação de 
ideias, que não parece ser capaz de compreender as sutis dinâmicas processuais 
mais complexas, terminando por ocultar suas impurezas, contaminações, coe-
xistências, emergências ou ambiguidades. 

Michel Leiris, por exemplo, já havia explicitado essas ambiguidades – inerentes 
à própria ideia de moderno ou de modernidade – em seu livro Afrique Fantôme 
(1934), narrando sua paradoxal condição de um “colonialista anticolonialista” 
francês em missão etnográfica na África invadida. Essas missões nas colônias de-
veriam “coletar” objetos nativos, “primitivos”, tidos como documentos etnográ-
ficos, um tipo de “pilhagem” que foi bastante criticada pelos surrealistas em sua 
luta anticolonialista. Naquela época já havia um claro desconforto entre os artistas 
surrealistas e parte dos antropólogos (da antropofagia francesa ainda emergente) 
– Leiris estava entre os dois, sendo ao mesmo tempo surrealista e etnógrafo –, 
uma crescente divergência sobre o apoio à política colonial do país (em particu-
lar na África), que financiava as missões etnográficas pelas colônias francesas, a 
exemplo da Dacar-Djibuti, que Leiris tão bem detalhou em seu livro. Havia uma 
ambiguidade permanente entre os jovens antropólogos que, em parte denuncia-
vam o etnocentrismo dos financiadores europeus, em particular dos governos 
colonizadores ou coloniais, mas eram, ao mesmo tempo, deles dependentes.

Os artistas surrealistas, como exemplo, publicaram vários tracts (panfletos) de-
nunciando a violência do Estado francês, sobretudo o trabalho forçado nas colô-
nias, fazendo uma grande campanha contra a Exposição Colonial Internacional, 



114

montada no Bois de Vincennes em maio 1931, que tinha norte-americana Jo-
sephine Baker (conhecida na época dos teatros de revista “noir” e musa do jazz 
norte-americano) como “rainha das colônias”, com o título: Ne visitez pas l’Ex-
position Coloniale (Não visitem a Exposição Colonial). Os surrealistas exigiam 
“a evacuação imediata das colônias e o julgamento em tribunal dos generais e 
administradores responsáveis por massacres”. A Exposição Colonial é compara-
da ao Luna-Park, a Disneylândia européia daquela época. A mobilização surrea-
lista resultou em uma contraexposição, que teve o apoio do Partido Comunista 
Francês (PCF), naquele mesmo ano (setembro de 1931), com o título: La verité 
sur les colonies (A verdade sobre as colônias). O CVIA (Comité de vigilance des 
intellectuels antifascistes, Comitê de vigilância dos intelectuais antifascistas) 
passou a ser também um comitê de luta anticolonialista. 

Voltemos à Pindorama e à proposta da Antropofagia, formulada por Oswald 
de Andrade com Raul Bopp, a partir do quadro Abaporu (do tupi aba homem, 
porá, gente, e ú, comer) de Tarsila do Amaral, pintado em janeiro de 1928. 
Trata-se, como bem escreveu Benedito Nunes, em “A Antropofagia ao alcance 
de todos”, de um “banquete antropofágico de ideias” (NUNES, 1990, p. 39). O 
“Manifesto Antropófago”, assinado por Oswald de Andrade, foi publicado no 
primeiro número da Revista de Antropofagia, em maio de 1928. O manifesto 
(Figura 1), como seu título já evidencia, é antropófago, e devorou a própria ideia, 
profundamente moderna, de manifesto – forma textual por excelência das van-
guardas artísticas e políticas –, deglutindo os manifestos dadaístas, surrealistas 
e, também, o manifesto comunista. A proposta tinha como pressuposto uma 
radical devoração do Outro (dos vários Outros), de suas ideias. Trata-se de uma 
forma de alteridade antropofágica, que devora qualquer forma de 
“identidade” única, de territorialidade fixa, uma devoração crítica das 
imposições ou padronizações. Os pressupostos da antropofagia eram 
radicalmente intuitivos, bem diferentes do pensamento universitá-
rio convencional, o que talvez explique a dificuldade dos acadêmicos, 
incluídos os do atual “giro decolonial”, com essas ideias “onívoras”, 
como escreveu Antônio Cândido, em 1947, no texto “Antropofagis-
mo”:

“Realmente antropofágica é a sua visão compreensiva, graças à qual devora, 
tritura e irmana valores inconciliáveis para o pensamento lógico, para a ro-
tina universitária que trabalha a 40 graus centígrados e produz sapiência em 
banho-maria: nas temperaturas altíssimas a mais de 1000 graus fundem-se e 
ligam-se os metais mais estranhos. É uma liga semelhante que Oswald propõe 
fazer, com o material que veio às nossas praias, trazido pela maré de tantos sé-
culos; a ‘antropofagia tem uma qualidade onívora’ e não escolhe para devorar: 
o ato de devorar é que vai expelindo os detritos; o alimento é sempre bom se for 
certa a maneira de comer” (CÂNDIDO apud DANTAS in ABDALA, 2006, p. 
172, grifo nosso). P
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“A vida é devoração pura”, escreveu Oswald de Andrade em sua tese “A crise 
da filosofia messiânica”, e não por acaso sua tese não foi aceita pelos professores 
da USP. Em outro texto também escreveu que a antropofagia seria a “filosofia 
da devoração” (Revista Acadêmica, de novembro de 1946). Viveiros de Castro 
já havia comentado antes que a antropofagia seria: “a única contribuição real-
mente anticolonialista que geramos, contribuição que anacronizou completa e 
antecipadamente o célebre clichê cebrapiano-marxista sobre as ‘ideias fora do 
lugar’. Ela jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; não era uma teoria do 
nacionalismo, da volta às raízes, do indianismo. Era, e é, uma teoria realmente 
revolucionária...” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 168). 

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio teria despido 

O português 
Oswald de Andrade, 1925. 

O Manifesto Antropófago de 1928, que “jogava os índios para o futuro”, seria 
uma forma de “reação contra o homem vestido”, como anunciada nesse conhe-
cido poema de 1925. Ao contrário de “uma volta às raízes”, seja do “bom selva-
gem”, do “índio vestido e catequizado” dos indianistas românticos (de José de 
Alencar e Gonçalves Dias, que partiam de Rousseau) ou ainda dos neoindianis-
tas fascistas do Verde-Amarelismo (e do Grupo Anta), Oswald partia da ima-
gem do selvagem nu e antropófago, tido como um “mau selvagem”, que devora-
va, crítica e ritualmente, o violento colonizador, dito civilizado. Oswald clamava 
“É preciso ouvir o homem nu!”. Tratava-se, como dizia Haroldo de Campos, de 
um “indianismo às avessas” baseado nos índios Tupi que viviam no território 
de Pindorama, como era denominado o território brasileiro pelos nativos antes 
da invasão e colonização portuguesas. Como se sabe, alguns ameríndios (como 
os Tupinambás) cultivavam rituais antropófagos que consistiam em matar ini-
migos e estrangeiros e comê-los não por fome, gula ou maldade, mas para se 
apropriar ritualmente de suas virtudes físicas e suas qualidades espirituais. No 
Manifesto, ao devorar ironicamente Shakespeare, Oswald transforma o dilema 
existencial de Hamlet em: “Tupi or not tupi that is the question” (1928, em in-
glês no texto original). 

“A indecisão hamletiana se torna uma decisão épica/epocal, que indica a opção pelo ma-
triarcado antropofágico contra o patriarcado hiperbóreo de Elsinor ou aquele apolíneo da 
República platônica. Uma outra Grécia, a arcaica, primitiva, dionisíaca – com a vantagem 
do clima. E, sobretudo, uma decisão contraontológica: o ‘tupi’ cancela e inverte o to be, a 
antropofagia é uma contraontologia, é o privilégio do haver ávido da alteridade – ‘só me 
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interessa...’ – contra a soberania solipsista do Ser (Gabriel Tarde). A verdadeira questão é 
‘Tupi or to be’. E a resposta já está contida na questão: tupi, é claro” (VIVEIROS DE CAS-
TRO in AZEVEDO, 2016, p. 17).

Mas a diferença mais importante em relação aos indianistas e neo-indianistas, 
como bem assinalou Viveiros de Castro (2007, p. 168), era que Oswald de An-
drade, ao contrário dos que estavam preocupados com origens e com tradições 
do passado nacional, “jogava os índios para o futuro e para o ecúmeno; não era 
uma teoria do nacionalismo, da volta às raízes, do indianismo”, e mais, indicava 
a opção pelo matriarcado antropofágico contra o patriarcado hiperbóreo”, com 
outra mitologia, dionisíaca, bem distinta da grega. Viveiros de Castro propôs 
ainda a instigante ideia de um “perspectivismo ameríndio” – desenvolvida des-
de seus textos mais etnográficos (ou etnológicos) de povos ameríndios amazô-
nicos até seu ensaio mais filosófico, Metafísicas canibais –  como uma forma 
de atualização antropológico-filosófica da antropofagia oswaldiana; de reindi-
genização das ideias e do imaginário (um devir-índio ou devir-selvagem, como 
diriam Deleuze & Guattari); como forma original de pensar entre antropologia 
e antropofagia. O “perspectivismo ameríndio”, junto com a ideia de “multina-
turalismo” (contra a ideia de multiculturalismo), seriam um tipo de atualização 
(ou “retomada em novos termos”) da antropofagia oswaldiana. Como o próprio 
antropólogo disse, “vejo o perspectivismo como um conceito da mesma família 
política e poética da antropofagia de Oswald de Andrade, isto é, como uma arma 
de combate contra a sujeição cultural da América Latina, índios e não índios con-
fundidos, aos paradigmas europeus e cristãos. O perspectivismo é a retomada da 
antropofagia oswaldiana em novos termos” (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p. 
129). 

A proximidade dessa ideia de Viveiros de Castro de perspectivismo ameríndio 
com aquela de Claude Lévi-Strauss do pensamento selvagem é evidente.  Como 
se sabe, essa outra forma de pensar que Lévi-Strauss – após sua experiência bra-
sileira entre 1935 e 1939, e especialmente sua experiência ameríndia com os po-
vos nativos que viviam no território do Mato Grosso, no Brasil –, denominou de 
pensamento selvagem (pensée sauvage). Como Lévi-Strauss tão bem explicou 
em seus trabalhos, esta outra forma de pensar não seria nem o pensamento dos 
“selvagens”, nem o pensamento de uma humanidade “primitiva” ou arcaica, 
mas sim “o pensamento em estado selvagem, diferente do pensamento cultiva-
do ou domesticado”. Viveiros de Castro é sem dúvida um herdeiro devorador de 
Lévi-Strauss, em particular quando ele afirma que “só é interessante o pensa-
mento enquanto potência de alteridade”. 

“Se Descartes nos ensinou, a nós modernos, a dizer ‘eu penso, logo existo’ – a dizer, portan-
to, que a única vida ou existência que consigo pensar como indubitável é a minha própria 
–, o perspectivismo ameríndio começa pela afirmação duplamente inversa: ‘o outro existe, 
logo pensa’ . E se esse que existe é outro, então seu pensamento é necessariamente outro 
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que o meu. Quem sabe até deva concluir que, se penso, então também sou um outro. Pois 
só o outro pensa, só é interessante o pensamento enquanto potência de alteridade. O que 
seria uma boa definição da antropologia. E também uma boa definição da antropofagia, 
no sentido que este termo recebeu em certo alto momento do pensamento brasileiro, aquele 
representado pela genial e enigmática figura de Oswald de Andrade” (VIVEIROS DE CAS-
TRO, 2007, p. 118, destaques nossos).

O pensamento selvagem seria então o pensamento do outro, o pensamento en-
quanto potência de alteridade, o pensamento do homem nu. “Atingir a filosofia 
da Devoração”, escreveu nosso antropófago Oswald de Andrade: “Nada existe 
fora da Devoração. O ser é a Devoração pura e eterna. O homem nu compreen-
derá” (Oswald de Andrade, Revista Acadêmica, 1946). Mais do que um homem 
nu, tratava-se de um homem desnudado, como disse Flávio de Carvalho (artista, 
arquiteto e urbanista antropófago), autor da “A cidade do homem nu”: “ele pre-
cisa despir-se, apresentar-se nu, sem tabus escolásticos, livre para o raciocínio e 
para o pensamento”. O homem desnudado dos antropófagos seria efetivamente 
o novo homem da América, o homem despido de todos os seus preconceitos 
civilizados, o homem moderno que reconhece a grandeza do pensamento sel-
vagem e segue a proposta da “vida como devoração”. 

“A Antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração opondo-se a todas as ilusões sal-
vacionistas. Foi Montaigne que, num de seus ‘Essais’, tratando dos canibais, me chamou a 
atenção para a importância autônoma do primitivo. Devido ao meu estado de saúde, não 
posso tornar mais longa esta comunicação que julgo essencial a uma revisão de conceitos 
sobre o homem da América. Faço, pois, ‘um apelo’ a todos os estudiosos desse grande assun-
to para que tomem em consideração à grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida 
como devoração e levem avante toda uma filosofia que está para ser feita” (ANDRADE, 
texto lido no “Encontro dos Intelectuais” em 1954, destaques nossos).

Deixemos então ecoar o apelo de Oswald de Andrade para tomarmos 
“em consideração a grandeza do primitivo, o seu sólido conceito da vida 
como devoração” para assim levarmos “avante toda a filosofia que está 
para ser feita”. Talvez a “moda decolonial”, como disse Viveiros de Cas-
tro, possa nos ajudar em mais uma atualização, após aquelas feitas pelos 
artistas tropicalistas e pelo próprio Viveiros de Castro (entre outros), 
dessa nossa riquíssima herança antropófaga, profundamente ambígua 
e impura: moderna e, ao mesmo tempo, anticolonial. O pensamento 
em estado selvagem dos antropófagos modernos pode nos ajudar no 
exercício que o antropólogo chamou de “descolonização permanente 
do pensamento”.

“O destino visado é duplo, ele também: aproximar-se o ideal de uma antropologia 
enquanto exercício de descolonização permanente do pensamento e propor um 
outro modo de criação de conceitos que não o ‘filosófico’, no sentido histórico aca-

dêmico do termo”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 32, destaque nosso) 
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Em entrevista realizada em 2011 – por Cleber Lambert e Larissa Barcellos  (na 
Universidade de Toulouse), em um seminário de filosofia que tinha como tema 
a ideia de descolonização –, Viveiros de Castro detalhou melhor sua conhecida 
expressão “descolonização permanente do pensamento”, aproximando essa ex-
periência de descolonização ao pensamento indígena, convidando assim a an-
tropologia e a filosofia a pensarem com (e não sobre) o pensamento indígena, 
com o pensamento selvagem (no sentido lévi-straussiano) – um convite, que 
se assemelha àquele feito bem antes por Oswald de Andrade, a tomarmos esse 
pensamento outro como interlocutor privilegiado, um tipo de revolução (uma 
revolução permanente, no sentido trotskista) selvagem do pensamento antro-
pológico. Este convite da devoração ou descolonização permanentes poderia ser 
levado para outras disciplinas modernas (além da antropologia), tidas como co-
loniais (como o urbanismo). Trata-se de um exercício permanente de autodes-
colonização, de “deixar de ser colonialista de si mesmo”: 

“A descolonização do pensamento antropológico significa uma dupla descolonização: as-
sumir o estatuto integral do pensamento alheio enquanto pensamento e descolonizar ‘o 
próprio’ pensamento. ‘Deixar de ser colonialista de si mesmo’, subordinado às ideias mes-
tras, às ideias-chave de sujeito, autoridade, origem, verdade. A descolonização envolve esse 
duplo movimento, o reconhecimento da descolonização histórica, sociopolítica do mundo, 
e os efeitos que isso tem sobre a descolonização do pensamento. O adjetivo “permanente” 
significa, por isso, que o pensamento tem uma tendência natural ao colonialismo; a inér-
cia do pensamento conduz o pensamento a se acomodar em soluções milagrosas, esquemas 
fáceis, mecânicos, rígidos, um certo colonialismo intrínseco de todo pensamento. Evita-se, 
assim, transformar o pensamento em doutrina, em igreja, seita. Resiste-se à padronização, 
à normatização, à paradigmatização do pensamento”. 
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A CAIXA PRETA DO PROCESSO DE PROJETO COLONIAL

Do centro do pensamento colonial, o crítico de arquitetura inglês Rey-
ner Banham discute o que ele chama de modo architectorum — a repro-
dução de prescrições não ditas e não questionadas —, no último texto 
que escreveu antes de falecer. No caso do ensino de arquitetura, a crí-
tica de Banham se aplica ao “sistema secreto de valor” que determina 
o que é arquitetura, o projeto “desenhado no estilo certo” (BANHAM, 
1999). A caixa preta desse estilo certo é adaptada ao longo do tempo, 
adequando-se às imposições externas – sem questioná-las² e sem alte-
rar de fato sua dinâmica interna, sempre pautada pela produção de es-
paços extraordinários. 

Para a produção de tais espaços extraordinários, forja-se, no Renasci-
mento, um processo de trabalho que estabelece a arquitetura como 
campo e o arquiteto como profissional, separando o trabalho intelectual 
do braçal. A arquitetura nasce para representar o poder e não para lidar 
com o cotidiano. Ao arquiteto é demandado o trabalho intelectual abs-
trato da representação do poder na forma de projeto (e eventualmente 
na construção do edifício), que pouco tangencia as demandas ordiná-
rias da vida cotidiana. O processo de projeto que se desenvolveu nes-
se período dependia de um mecenas, que financiava os arquitetos para 
que ficassem à sua disposição fazendo inúmeras versões de desenhos 
de projetos acabados. Tais projetos-produtos eram então submetidos ao 
mecenas, que solicitava ajustes de toda ordem até que se desse por satis-
feito. Sempre houve muito retrabalho, para justificar o tempo compra-
do, e o processo jamais foi aberto e dialógico. Prescrição e formalismo 
estão na gênese do processo de projeto que, de certa forma, perpetua-se 
até hoje, apesar da diferença de contexto espaciotemporal.
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Embora a partir da segunda metade do século XX os processos participativos 
tenham vislumbrado alguma mudança, a caixa preta do modo architectorum, 
forjada para a produção de espaços extraordinários, tende a prevalecer na pro-
dução do projeto-produto. Mesmo quando um arquiteto trabalha com projetos 
de habitação de interesse social,3 adapta o modo architectorum para o tempo e 
os recursos disponíveis, sem de fato alterar a caixa preta que aprendeu, na esco-
la, para a produção de projetos extraordinários. Para Banham (1999) o grande 
problema é que é na escola que os futuros profissionais “adquirem atitudes, há-
bitos de trabalho e valores que vão acompanhá-los em suas vidas” – ou seja, é nas 
escolas que os futuros arquitetos são socializados com o modo architectorum, 
introjetando-o. Mas tal modo architectorum é uma espécie de cortina de fumaça 
que tenta velar o fato de que a arquitetura se resume a fazer desenhos para edifí-
cios na maneira praticada na Europa desde o Renascimento (BANHAM, 1999), 
subordinada a uma série de relações de poder das quais os envolvidos nem se-
quer têm consciência. Pode-se dizer que o canto do cisne de Banham sintetiza o 
fundamento da colonialidade na arquitetura, mostrando que o “sistema secreto 
de valor” iniciado no Renascimento Italiano vem sendo reproduzido, desde en-
tão, no ensino e na prática da arquitetura ocidental.

Alberto Pérez-Gómez (1994), historiador de arquitetura mexicano, mostra 
como lenta e progressivamente o paradigma da representação vai dominando 
a arquitetura desde o Renascimento, primeiro desvalorizando a dimensão de 
profundidade e posteriormente chegando a “promover uma divisão entre cons-
trução e arquitetura” (PÉREZ-GÓMEZ e PELLETIER, 1997). A consolidação de 
tal divisão, atribuída a Jean-Laurent Legeay, “inaugurou uma tradição que leva-
ria a obras críticas do modernismo na forma de projetos teóricos” (ibid.). Em 
meados do século XVIII, a perspectiva começa a ser usada para apresentar uma 
imagem final do futuro edifício, para representar a aparência de um objeto pro-
jetado. “De fato, embora a perspectiva permitisse uma comunicação abrangente 
da ideia, sugeria implicitamente que o conhecimento da construção não era res-
ponsabilidade do arquiteto” (ibid.). Este é um momento crucial na arquitetura, 
porque consolida a representação como paradigma e a separação entre projeto e 
construção.

Curiosamente, uma opção pela superação da representação como paradigma — 
seja representação da arquitetura existente ou representação como processo de 
produção da arquitetura (BAL TAZAR, 1998) —  também acontece no Renas-
cimento. Em 1499 é formulada pela primeira vez uma crítica contundente ao 
paradigma colonial na arquitetura, quando Francesco Colonna ([1499] 1999) 
propõe, em seu Hypnerotomachia Poliphili, a mudança da representação para 
a interação, trazendo para a arquitetura a possibilidade do tempo presente, para 
além das representações do passado e do futuro. No meio de seu sonho, em bus-
ca de sua amada Polia (pólis, que representa a arquitetura), Poliphilo se vê com 
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duas ninfas, suas conselheiras, diante de três portas, sendo que deve escolher 
uma delas para encontrar a amada. Cada porta propõe um tipo de vida diferente: 
teodoxia, erototrofos e cosmodoxia. A primeira porta que desperta a curiosida-
de de Poliphilo é cosmodoxia, através da qual ele vê um mundo modesto, sem 
graça e pobre, indicando uma vida de contemplação, que Pérez-Gómez associa 
“à metafísica e à teologia clássicas, mas também à arquitetura como arte e ciência 
liberal”. A segunda é teodoxia, através da qual ele vê um mundo rico e vigoro-
so, embora rígido, conquistado pelo trabalho árduo, que Pérez-Gómez associa à 
“arquitetura como arte mecânica, mas que ... levaria à tecnologia como realiza-
ção física dos desejos materiais através da vontade de poder e seu ciclo machista 
de recompensa prazerosa e desilusão sem fim”. Por fim, Poliphilo olha através 
da porta do meio, erototrofos, e encontra um lugar voluptuoso e sedutor, que 
Pérez-Gómez associa a “uma arquitetura consciente de sua apropriação e totali-
dade”. Logística, a ninfa da razão, tenta convencer Poliphilo a trilhar o caminho 
contemplativo ou o laboral e faz um longo discurso para desencorajá-lo do ca-
minho sedutor. Enquanto Thelemia, a ninfa do desejo, o alerta para o tédio dos 
espaços contemplativo e laboral e indica o espaço erótico como aquele onde en-
contraria o que mais ama. Poliphilo opta por erototrofos e não por cosmodoxia 
ou teodoxia. Escolhe a porta do meio, propondo uma crítica à arquitetura como 
arte liberal e ciência, e à arquitetura como arte mecânica. Aposta na arquitetura 
como processo contínuo, levando em consideração a necessidade de autonomia 
das pessoas para lidarem com seus próprios desejos (BAL TAZAR, 2014).

Essa opção implica não em uma satisfação dos desejos materiais, mas numa 
suspensão dos desejos, ou como argumenta Pérez-Gómez (1992), “uma vida 
de desejos em que a satisfação nunca está totalmente presente ou totalmente 
ausente”. Uma vida em tempo presente, em que pode haver simultaneamente 
lembrança do passado e projeção do futuro, não como paradigmas, mas como 
alimentos para um processo antropofágico. Essa é uma alternativa à arquitetu-
ra renascentista (racional) e também ao que poderia ser apresentado como seu 
contraponto medieval (visão romântica), que prevê a satisfação dos desejos por 
mero trabalho braçal. Poliphilo escolhe o espaço do devir da interação. Tal espa-
ço processual não impõe ou prediz os comportamentos, mas também não leva a 
uma abstração romântica utópica que culmine em uma desilusão sem fim. Polia, 
ou arquitetura, está por trás das três portas, mas Poliphilo escolhe aquela que faz 
com que a arquitetura só chegue a sua completude temporariamente, por meio 
da interação, para além do espaço representacional.

Contudo, ainda que tenha sido feita a crítica às arquiteturas medieval e renas-
centista e que a modernidade seja questionada por Colonna ([1499] 1999), o 
paradigma colonizador da representação prevaleceu. Como aponta Sérgio Fer-
ro (2006), crítico da produção arquitetônica brasileiro, prevalece a prática he-
terônoma de Filippo Brunelleschi, sistematizada nos escritos de Leon Battista 



124

Alberti, enfatizando a representação (e o 
controle) como paradigma da produção 
arquitetônica. Ou seja, o desenho é ins-
trumento de dominação, seja dos traba-
lhadores no canteiro de obras, seja dos 
usuários nos edifícios acabados. A prática 
colonizadora está implícita no processo 
de produção da arquitetura ocidental e 
vem sendo reproduzida inquestionada-
mente na formação dos estudantes de 
arquitetura.

O título desse texto é uma provocação 
que atrela prática e ensino de arquite-
tura num loop infinito. Por um lado, ele 
levanta o problema do paradigma da re-
presentação na prática da arquitetura e, 
por outro, aponta o problema da repro-
dução desse paradigma na socialização dos futuros arquitetos, o que consequen-
temente leva à reprodução desse mesmo paradigma na prática. Embora pareça 
não haver saída desse loop infinito que reproduz a colonialidade na arquitetura, 
podemos nos inspirar em Poliphilo e pôr esse loop em xeque. Em vez de aceitar 
a representação como paradigma inquestionável, é possível pensar na antropo-
fagia oferecendo uma perspectiva crítica para o modo de produção do espaço e 
no giro decolonial informando a crítica do processo de socialização dos futuros 
arquitetos.

ANTROPOFAGIA DA CAIXA PRETA: 
INTERFACES PARA ALÉM DO PARADIGMA DA REPRESENTAÇÃO 

A representação na arquitetura pode ser incorporada a processos de produção 
sem manter sua centralidade, deixando de ser paradigma para ser pensada como 
ferramenta (BAL TAZAR, 2012). Conforme já dito anteriormente, tanto a lem-
brança do passado quanto a projeção do futuro poderiam alimentar um processo 
antropofágico. No Manifesto Antropófago, Oswald de Andrade ([1928] 1990) 
questiona a dependência cultural brasileira e propõe a canibalização da cultura 
estrangeira, resgatando a essência do ritual antropofágico, em que humanos co-
mem outros para incorporar suas características. Assim a cultura brasileira valo-
rizaria suas raízes (indígena e africana) e seria reinventada, partindo das próprias 
raízes e digerindo uma seleção de características da cultura colonial. Tal intercul-
turalidade evitaria a dependência de universais, mas não deixaria de reconhecer 
a relevância de algumas de suas características. Um dos trechos mais reproduzi-
dos do Manifesto é “ Tupy, or not Tupy that is the question” (ibid.), que incor-
pora na dúvida shakespeariana sobre a universalidade de ser/estar no mundo 
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a dúvida acerca da aceitação da tradição local indígena. A proposta de Andrade 
questiona os universais deslocando-os de sua universalidade para tratá-los jun-
to a elementos locais.

No caso da arquitetura, questionar a representação como universal não significa 
o abandono de todos os procedimentos adotados, mas o desencantamento com 
a caixa preta normativa do modo architectorum. A partir da diferença entre mo-
delo e exemplo, proposta por Eduardo Viveiros de Castro (2017), em vez de um 
modelo de processo de projeto, em essência normativo e prescritivo, que leva 
a um produto impositivo acabado, podemos pensar na lógica do exemplo, que 
tem por pressupostos a experiência, a sensibilidade, a capacidade inventiva de 
“fazer algo diferentemente igual” ou “igualmente diferente” (Viveiros de Cas-
tro, 2017). No processo de projeto isso significa problematizar cada demanda, 
sem atropelar o processo definindo rapidamente um problema a ser solucionado 
a partir de um modelo. Ou, como diz Cedric Price (2003), “ninguém deveria 
estar interessado no projeto de pontes — deveria se preocupar em como chegar 
ao outro lado”. Para viabilizar tal deslocamento de interesse, é necessário ir além 
dos projetos prescritivos. De nada adiantaria problematizar a travessia e prescre-
ver qualquer coisa, mesmo que não seja uma ponte. A problematização precisa 
ser em si incorporada num processo dialógico que abra possibilidades futuras. 
A proposta de projeto de interfaces em vez de espaços acabados aponta na dire-
ção da superação do projeto prescritivo (do modelo), para uma canibalização da 
representação junto a outras características do que está sendo problematizado.

Dois exemplos ilustram a proposta de interfaces, levando em consideração a 
antropofagia e a lógica do exemplo. O primeiro caso é de um processo partici-
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pativo para a produção de um conjunto habitacio-
nal, cuja problematização apontou a distribuição 
das famílias (das casas) no terreno como principal 
questão para atenção dos arquitetos. Geralmente 
tal distribuição acontece com a mediação das li-
deranças e, quando há possibilidade de discussão 
entre os participantes, há um claro privilégio dos 
que têm maior domínio da linguagem e da práti-
ca discursiva – sem, contudo, que nenhum parti-
cipante tenha clareza sobre o impacto coletivo de 
sua decisão. Em vez de os arquitetos partirem para 
o projeto e a implantação das casas, 
deixando a cargo dos moradores a 
distribuição das famílias, foi proposta 
uma interface para mediar a negocia-
ção dessa distribuição. Essa interface 
foi desenvolvida por Flávia Bellerini 
(2002), em seu mestrado, visando a 
preparar as famílias para negociações 
— eventualmente também de pro-
postas de projeto —, por meio de ação 
direta. A interface era composta de 
um ambiente digital com representa-
ções abstratas (cubos com ícones) de 
equipamentos urbanos existentes no 
local — igreja, supermercado, bar —, 
e funcionava numa rede de computadores, sendo que em cada computador o 
usuário tinha sua foto mapeada num cubo que representava sua casa. Só conse-
guia movimentar esse cubo, mas visualizava o resultado da movimentação cole-
tiva de todos os cubos no ambiente digital.

Assim, foi viabilizada uma visualização do ambiente pela qual era simulada a ne-
gociação em tempo real, e, sem muita necessidade de discussão, ia ficando claro 
para todos que não valia a pena, por exemplo, que todos se amontoassem em 
torno da igreja. Cada indivíduo movia sua casa segundo as prioridades de sua 
família e considerando as prioridades das demais famílias que formavam o co-
letivo. Rapidamente estabeleceu-se um cenário em que todos se sentiram con-
templados. Isso é obviamente parte do processo de projeto, contudo sem pensar 
o projeto apenas como representação da imagem final do edifício a ser construí-
do. A representação foi muito usada nessa interface, mas como ferramenta, sem 
nenhuma intenção de dominação, muito pelo contrário, a proposta foi sempre 
ampliar as possibilidades de diálogo, simulando na ação (não no discurso) a dis-
tribuição das casas no terreno pelos próprios moradores.
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O segundo caso é de uma demanda de projeto convencional de 
um concurso para uma Escola Rural na região da Savana Tropical 
Africana,4 com objetivo de reprodução de aproximadamente 1.000 
escolas em dez países, de leste a oeste do continente, com diversida-
des bastante acentuadas (desde diferenças culturais, como multipli-
cidade religiosa e de métodos de ensino, até variedades climáticas 
e construtivas). Propus, na Escola de Arquitetura da UFMG, uma 
disciplina de projeto para lidar com o programa do concurso.5 O 
programa proposto era bastante convencional, determinando área 
interna (100 m2) e externa (200m2), assim como o que deveria ser 
acomodado em cada uma delas, pressupondo um produto final que 
também seria apresentado de maneira convencional – quase que se 
definindo as peças para os participantes montarem um quebra-ca-
beça. Os estudantes foram desafiados a transpor a lógica do mode-
lo — normativo, prescritivo e formalista — e propor uma interface 
para articulação espacial, levando em conta a necessidade de o pro-
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jeto ser replicável e de um processo que envolvesse as comunidades, acomodan-
do as diferenças locais, mas que deveria acontecer sem nossa presença.

Para informar o processo de projeto, trabalhamos inicialmente em dois tipos de se-
minários, para os quais quatro grupos de três alunos prepararam material para dis-
cussão coletiva. Um seminário foi sobre as características locais (físicas, geomorfo-
lógicas, climáticas, demográficas, culturais, sociais e construtivas) dos dez países 
que compunham a faixa leste-oeste da Savana Tropical, e o outro sobre processos 
participativos e alternativos ao projeto convencional (que levantou uma série de 
exemplos, aprofundando nos trabalhos de Walter Segal, John Habraken, Yona 
Friedman e Cedric Price). Nesses seminários, os estudantes se informaram cole-
tivamente, enriquecendo seu repertório tanto sobre as diversidades que deveriam 
ser consideradas quanto sobre as alternativas ao projeto convencional existentes, 
mas sempre considerando esse repertório como alimento para uma antropofagia, 
cujas características seriam usadas na lógica do exemplo, jamais do modelo.

Os estudantes trouxeram o Método Segal (MCKEAN, 1989), que, diferente de 
um sistema construtivo, propõe um conjunto de regras para que as pessoas to-
mem decisões sobre suas casas e autoconstruam com materiais encontrados em 
lojas de bricolage. Isso reforçou a ideia de que seria possível projetar uma inter-
face capaz de receber materiais diferentes e também viabilizar que a população 
local decidisse sobre a articulação espacial. Trouxeram também, de John Habra-
ken (1972), a proposta de suporte e recheio, reforçando a possibilidade de defi-
nir o suporte, que é de decisão coletiva, e deixar em aberto para a população local 
decidir sobre o recheio, específico para cada caso. O flatwriter de Yona Fried-
man informou sobre a possibilidade de um sistema de parâmetros manipuláveis 
pelos usuários com feedback do sistema (LEBESQUE e ULISSINGEN, 1999), o 
que reforçou a possibilidade de os usuários experimentarem sozinhos suas pró-
prias articulações espaciais e testarem os resultados com algum tipo de interface 
informativa. Já de Cedric Price (2003) trouxeram uma série de exemplos que 
enfatizam a possibilidade de propor estruturas livres de valor, permitindo que 
as pessoas inventem seus próprios usos.

O grupo de 12 estudantes decidiu propor uma única interface-jogo com três 
etapas, no intuito de envolver a comunidade local em todas as etapas do projeto, 
desde o reconhecimento dos aspectos físicos do local até as simulações espaciais 
de uma diversidade de eventos que pudessem acontecer numa escola, além da 
definição da escola propriamente dita. A primeira etapa propõe uma espécie 
de quiz para definir o tamanho do terreno (tabuleiro modulado, que deve ser 
desdobrado e/ou cortado) e as características físicas — tais como armazena-
mento das águas subterrâneas e índice de chuva, geomorfologia, possibilidade 
de reutilização de águas cinzas, disponibilidade eólica e de incidência solar —, 
que determinarão a inclusão dos elementos fixos — como poço de água, siste-
ma de captação de chuva, fossa séptica, sistema de fornecimento de energia, jar-



131

dim e playground —, que devem ser escolhidos a partir das características locais, 
dentre uma gama de possibilidades oferecidas. A segunda etapa tem por intuito 
apresentar repertório para que a comunidade amplie seu imaginário sobre o que 
pode acontecer na escola e como articular os espaços para tal. Foram propostas: 
cartas com situações fictícias convidando o grupo de jogadores a simular articu-
lações espaciais para acomodar tais eventos, com suporte de módulos bi e tridi-
mensionais; um catálogo de espaços que apresenta o que significa cada tipo de 
articulação bidimensional, baseado nos padrões para projetos de escolas (NAIR 
et al. 2013); e um volvelle que relativiza o uso de diferentes tipos de paredes, 
telhados, aberturas e móveis, para definição da qualidade espacial da articulação 
da forma, suas possíveis conexões, conforto térmico, e iluminação e ventilação. 
Depois de experimentar várias simulações, a terceira etapa do jogo convida a 
comunidade a projetar sua escola local.

Os alunos simularam duas situações, jogando o jogo para cada uma delas. Pri-
meiro, uma escola com pátio interno, para o clima tropical seco, e uma segun-
da proposta para uma escola compacta integrada, para o clima tropical úmido, 
tendo como resultado duas escolas totalmente diferentes usando o mesmo re-
pertório projetado e trazendo possibilidades construtivas distintas, simulando 
diversidades locais.

Assim como a interface para negociação, essa interface também traz muitos ele-
mentos representativos. Todavia, a proposta dos estudantes de arquitetura não 
foi controlar a forma final do edifício, prescrevendo-a, mas criar um repertório 
que informasse os grupos locais com conhecimento técnico e estético, além 
de possibilitar a inclusão de repertório próprio, para que tomem suas decisões 
projetuais. Os estudantes passaram por um processo de desencantamento com 
o fetiche do projeto-produto pautado pelo paradigma da representação e vis-
lumbraram a possibilidade de projetar estruturas para organizações imprevis-
tas, abertas, não prescritas (BAL TAZAR et al, 2019). Nesse caso a caixa preta 
do modo architectorum foi canibalizada — já que o processo não reproduz o 
processo convencional —, mas o resultado final ainda é um projeto, mesmo que 
elaborado pelos grupos locais e não pelos estudantes.

Vale ressaltar que ainda que haja um vislumbre das interfaces no ambiente esco-
lar, isso não garante o fim do loop infinito pautado pelo paradigma da represen-
tação. Se não houver discussão crítica sobre a educação dos arquitetos, há o risco 
da proposta de interface ser cooptada e se tornar modelo, ignorando o potencial 
antropofágico da lógica do exemplo. É evidente que a escolarização da arquitetu-
ra se deve muito mais a um processo de escolarização social do que a demandas 
próprias do campo. Vale notar que em 1850 havia 600 arquitetos formados nos 
Estados Unidos da América e em 1910 o número aumentou para 16.000 (STE-
VENS, 2002), sem que houvesse nenhuma mudança significativa na prática ou 
no ensino de arquitetura. Isso nos leva à seção final desse texto, que traz muito 
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brevemente uma provocação sobre a necessidade de desescolarização da socie-
dade (ILLICH, [1976] 1970) e, consequentemente, da própria arquitetura.

DESESCOLARIZAÇÃO DA ARQUITETURA E O GIRO DECOLONIAL NA APRENDIZAGEM

Em 1975, em Genebra, Paulo Freire e Ivan Illich debateram o futuro da educa-
ção, retomando discussões iniciadas em 1965 no Centro Intercultural de Do-
cumentación (CIDOC), em Cuernavaca no México. Paulo Freire, mantendo sua 
aposta na conscientização, deixa claro que seu trabalho inicial, Educação para 
liberdade, propunha equivocadamente a educação como alavanca para transfor-
mação da realidade, ignorando a complexidade dialética existente entre conhe-
cimento da realidade e processo de mudança da realidade (cf. FREIRE e ILLICH, 
[1975] 2013). Freire constata que a “educação funciona como instrumento para 
a preservação da sociedade”. Aqueles que pensam que a educação pode mudar 
a sociedade “consideram que se a educação mantém a sociedade é porque pode 
transformar aquilo que mantém. Esquecem que o poder que a criou nunca per-
mitirá que a educação se volte contra ele. É por essa razão que uma transforma-
ção profunda e radical da educação como sistema não pode ser pro-
duzida — e menos ainda de forma automática e mecânica — a não 
ser que a sociedade também se tenha transformado radicalmente”. 

Ivan Illich reforça a fala de Freire dizendo que “se educação trans-
forma, tem concedido o direito de transformar só porque mantém 
aquilo que transforma”. Ou seja, a educação só transforma o que 
lhe é permitido, pois não trabalha contra o próprio poder que a 
criou, mas preserva-o. “Por isso … não se pode fazer uma profunda 
transformação da educação como sistema, exceto quando a própria 
sociedade seja também radicalmente transformada” (cf. FREIRE e 
ILLICH, [1975] 2013). Illich completa dizendo que “não estamos 
falando da desescolarização do processo, do processo particular nes-
ta organização pela qual a educação é agora elaborada, ao contrário, 
falamos sobre a sociedade transformando-se de tal modo que já não 
necessite desse processo” (ibid.). É a desescolarização da socieda-
de, não da escola ou da educação (ILLICH, [1970] 1976). Para Illich 
“educação — o que hoje se chama de educação — é essencialmente 
… provocação planejada de liberdade no outro, contraposta ao es-
pontâneo, ao descobrimento autônomo que surge do encontro en-
tre você e o outro” (FREIRE e ILLICH,  [1975] 2013). Tal descobri-
mento autônomo é o que Seymour Papert chama de matética (arte 
de aprender) em contraponto à didática (arte de ensinar) (cf. FREIRE 
e  PAPERT, 1995).

Retomando a necessidade de conscientização político-cultural 
proposta por Freire (REZENDE e BAL TAZAR, 2019) e ao mesmo 
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tempo a impossibilidade dessa conscientização acontecer pela educação ou pelo 
ensino numa sociedade escolarizada, no caso da arquitetura se faz necessário co-
meçarmos a pensar na desescolarização do campo, para que seja viável a aprendi-
zagem autoconstruída a partir de uma crítica aprofundada do modo architecto-
rum. A tendência, como vimos acima, é reformar e, consequentemente reforçar, 
o sistema escolar, educacional ou o próprio modo architectorum e o modo de 
produção capitalista da arquitetura. Contudo, é possível vislumbrar uma saída da 
armadilha colonial universalizante, ou do loop infinito que fecha as possibilida-
des para o decolonial na arquitetura. Enrique Dussel (2012) aponta como uma 
das três principais fontes do giro decolonial, a literatura latino-americana, exa-
tamente por fornecer exemplos para a autoaprendizagem sócio-espacial, muito 
além de um ensino pautado por modelos. Talvez, num movimento antropofági-
co, seja possível enfatizarmos a necessidade de desescolarização da arquitetura, 
voltá-la para a autoaprendizagem pautada por exemplos sócio-espaciais trazidos 
pela literatura latino-americana e pelo cotidiano (BAL TAZAR, 2019), sem con-
tudo ignorar o conhecimento acumulado do campo, principalmente a represen-
tação, que pode ser apropriada sem sua carga normativa paradigmática.

1 Agradeço ao CNPq pela bolsa de 
produtividade em pesquisa, ao 
professor Guilherme Ferreira de 
Arruda, que me auxiliou durante 
todo o processo da disciplina 
que é mencionada no texto e, 
também, aos estudantes que 
dela participaram: Alice Rennó 
Werner Soares, Ana Paula Pitzer 
Angelo, André Higino Bastos 
Inoue, Bárbara Madeira Antu-
nes, Larissa Guimarães Reis, Luis 
Henrique Marques de Oliveira 
Silva, Maria Cecilia Rocha Couto 
Gomes, Maria Laura de Vilhena 
Dias e Silva, Mariana Julia Souza 
Barbosa Lima, Marllon Luiz Oli 
veira Morais, Ricardo Yoiti Hanyu 
Junior e Vinicius Augusto Bicalho 
Moreira.

2 Exemplo disso é discutido por 
Sérgio Ferro (2006), mostrando 
que “a arquitetura moderna não é 
filha do vidro, do ferro e do con-
creto, como se conta. O concreto 
é filho de uma crise enorme no 
canteiro, uma resposta ao sindica-
lismo”. Ele desmonta a narrativa 
universal da evolução estilística 
que culminaria no modernismo, 
mostrando que no século XIX a 
opção por concreto armado, ferro 
e vidro, não teve nada a ver com 
estilo, mas com uma batalha po-
lítico-econômica. O sindicato da 
construção civil francês, extrema-
mente poderoso, organizou uma 
paralisação massiva da construção 
civil e, como diz Ferro, “o con-
creto é uma resposta a eles, um 
material que não precisa nem de 
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pedreiros, nem de carpinteiros”. 
Ou seja, o surgimento dos cantei-
ros de obra pouco especializados 
remonta a esse fato, assim como 
a mudança estética promovida na 
construção. Os arquitetos apenas 
se adequam às novas demandas 
materiais. E mais: na historio-
grafia da arquitetura parece haver 
uma demanda interna do campo 
para a suposta mudança de estilo. 
Não é levado em conta, também, 
que a arquitetura é apenas a cereja 
do bolo, com pouca (ou nenhu-
ma) influência no jogo de poder 
político-econômico em que se 
insere a construção civil

3 Garry Stevens (2002) fala que 
esses arquitetos estão à espera de 
projetos de maior prestígio em 
seus escritórios e que a demanda 
ordinária não é jamais o foco do 
campo. Contudo, contrariando 
Stevens, vários escritórios e 
assessorias técnicas de arquite-
tura e urbanismo no Brasil têm 
se interessado cada vez mais por 
demandas cotidianas, ainda que 
justificadas por grandes  aportes 
de recursos dos últimos  governos 
em programas como o Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) e o Minha Casa, Minha 
Vida (MCMV). Ainda que Stevens 
possa estar certo ao apontar a falta 
de consciência das relações de 
poder a que estamos submetidos, 
há claramente em seu discurso 

a universalização do campo da 
arquitetura – proposta a partir da 
teoria colonial de Pierre Bourdieu 
–, desconsiderando nuances e 
peculia- ridades regionais, locais e 
específicas de cada caso.

4 Trata-se do Concurso Interna- 
cional de Projeto Arquitetônico 
de Escola Rural para a África Tro-
pical, proposto pela ONG turca 
Kimse Yok Mu (K YM) Solidarity 
and Aid Asso ciation em 2015.

5 A disciplina foi ofertada como 
Pflex (projeto flexível), com carga 
horária de 60 horas, no curso 
de Arquitetura e Urbanismo 
diurno da UFMG. Uma descrição 
detalhada das discussões teóricas 
que informaram essa disciplina 
(principalmente a transição entre 
a lógica da representação e a lógica 
da diferença) foi publicada em 
Baltazar (2017).
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PREÂMBULO2

O fechamento deste artigo ocorre quando uma pandemia apavora o 
mundo. A perspectiva de retorno ao que era considerado normalidade, 
após o controle do COVID-19, a doença que está colocando o mundo 
em quarentena, é menos factível do que projeções de transformação ra-
dical do mundo que vivemos. As especulações vão em várias direções: 
das mais apocalípticas às otimistas, ainda que reconheçam a tragédia em 
curso. A necessidade de ação pública para viabilizar a vida da população 
frente à inatividade econômica coloca por terra preceitos do neolibera-
lismo. Além disso, as consequências da redução da atividade industrial 
e do turismo tem mostrado a capacidade de regeneração do meio am-
biente, o que aponta uma perspectiva para a contenção da tragédia so-
cioambiental decorrente do aquecimento global.

O Brasil parece ser o principal “ponto fora da curva”, neste momento 
que provavelmente será o marco do fim da era neoliberal. A resistência 
do governo federal em adotar medidas que efetivamente minimizem a 
pandemia do coronavírus causará, especialmente entre a classe traba-
lhadora pobre, uma tragédia, incidindo fortemente sobre a economia 
que alega precisar defender. Há que se ressaltar as condições de precária 
existência que parte significativa da população vive, não dispondo de 
condições mínimas para adotar o protocolo recomendado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS). Como lavar as mãos com água e sabão 
se muitas vezes a água não chega e não há recursos para a compra de sa-
bão? Além disso, a alta densidade construída e populacional de espaços 
habitacionais impede a adoção de um efetivo isolamento. 

POR UMA ESCOLA DE [TRANS]FORMAÇÃO 
URBANA: CONTRIBUIÇÃO HETERODOXA DO 

PENSAMENTO DECOLONIAL1
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Se já era urgente enfrentar a precariedade socioespacial dos espaços de moradia 
de parcelas significativas da população brasileira, a pandemia do coronavírus nos 
colocou diante da necessidade de fazer este enfrentamento. Entretanto, por se 
tratar de uma doença virótica que tem na proximidade um dos principais riscos 
de propagação, precisamos estar atentos para não repetir os erros das reformas 
urbanas higienistas realizadas no passado.

INTRODUÇÃO

Neste artigo, apresentamos um esboço do que chamamos escola de [trans]for-
mação, revista na perspectiva de diálogo com o pensamento decolonial.

A escola é decorrente de um trabalho de reflexão-ação do ensino de arquitetura-
-urbanismo que aponta caminhos para políticas de inter-ação no espaço urbano 
popular. A realização dessas práticas microtransgressoras3 só foi possível por 
percorrermos, de forma heterodoxa, uma literatura acadêmico-científica que 
coloca em questão as estruturas de reprodução do modelo hegemônico das ci-
dades e sociedades. 

Na gênese de sua concepção, ainda em processo, nenhum pensador decolonial 
estava entre aqueles que orientaram diretamente nossas práticas didáticas.4 En-
tretanto, a não leitura na gênese da formulação de nossas propostas não signi-
ficou uma impossibilidade de diálogo. Ao contrário: ao nos colocarmos numa 
perspectiva crítica em relação ao conhecimento hegemônico, acabamos, de certo 
modo, desenvolvendo uma espécie de prática decolonial naïf, de modo que ao 
nos aprofundarmos neste debate, não encontramos dificuldades em estabelecer 
a posteriori correlações com suas ideias.

Ao longo dos últimos oito anos, temos tentado aproximar, de forma mais orgâ-
nica, o ensino do projeto de desafios arquitetônico-urbanísticos da metrópole 
brasileira, em particular da fluminense. Inicialmente orientando trabalhos finais 
de graduação que se debruçaram sobre demandas concretas das populações po-
bres, nos colocamos, em seguida, o desafio de incorporar essas questões nas dis-
ciplinas existentes, sem a necessidade de reestruturação da grade curricular. As 
dificuldades encontradas no percurso da realização dessas tímidas transgressões 
nos impuseram ousar um pouco mais em termos conceptivos, desenvolvendo 
uma proposta que aproximasse cursos de arquitetura e urbanismo de uma escola 
com maior potencial de transformação de espaços urbanos e habitacionais nas 
cidades e metrópoles. Ainda trabalhando com a estrutura curricular disciplinar, 
nos valemos da proposta dos ateliers integrados, já implantados em alguns cur-
sos, para sugerir a superação de um modelo que ainda se fecha nos muros da 
universidade por outro que a engaja nas necessidades populares. 

Para a consequência deste artigo, expomos nossa trajetória empírica para a cons-
trução de uma proposta de um embrião de escola de arquitetura-urbanismo, dia-
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logando com três trabalhos filiados ao pensamento decolonial: Dussel ([2000] 
2005) em “Europa, modernidade e eurocentrismo”, Castro-Goméz (2007) em 
“Decolonizar la universidad: la hybris del punto cero y el diálogo de saberes” e 
em Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2014), em “Hacia una teoría urbana trans-
moderna y decolonial: una introducción”. 

PONTO DE PARTIDA I: UMA DEMANDA 

Em meados de 2014, fomos procurados5 pelo Movimento Nacional de Luta pela 
Moradia (MNLM-RJ) para dar suporte técnico à Ocupação Solano Trindade – na 
ocasião, recém instalada em área abandonada há mais de 15 anos, em Duque de 
Caxias, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Além de visar à moradia da população com renda entre zero e três salários mí-
nimos, a ocupação se deu com vistas a fazer valer o expresso no Artigo 39 da 
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, que 
determina a obrigatoriedade do cumprimento da função social da propriedade. 
É importante ressaltar que a área onde a ocupação foi realizada é de propriedade 
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Naquele momento da formulação da demanda do MNLM, não tínhamos equi-
pe nem recursos para fazer um projeto. Entretanto, nos empenhamos em dar 
uma resposta, conscientes da necessidade de uma universidade pública cumprir 
seu papel perante a sociedade, particularmente no que diz respeito aos proble-
mas da sua parcela mais vulnerável. Entendendo a solicitação como um desafio 
no âmbito do processo de construção de conhecimento para a superação dos 
graves problemas socioespaciais que parte significativa da população enfrenta, 
percebemos que as atividades curriculares e outros compromissos acadêmicos 
poderiam ser articulados para superarmos as nossas restrições para a realização 
do desafio. Referimo-nos a uma articulação entre ensino e extensão – e também 
pesquisa – que acontecesse sem fragmentação, o que normalmente ocorre nas 
universidades. Em outras palavras, a ideia era a de que uma disciplina fosse, ao 
mesmo tempo, uma atividade de extensão, ambas acompanhadas por pesquisa.

Inicialmente, acionamos uma ideia já adotada em 2012, para atender a demanda de 
assessoria técnica a uma ocupação no Centro do Rio de Janeiro, mediada pelo Nú-
cleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Um graduando, 
Thiago Lamenha, desenvolveu seu Trabalho Final de Graduação (TFG), buscando 
dar respostas a alguns desafios que os moradores enfrentavam na ocasião. 

Acionando esta iniciativa, procuramos entre estudantes graduandos interessa-
dos na questão da moradia popular aqueles com trabalhos adequados a dar su-
porte à proposta que precisávamos apresentar, com o MNLM, para a Secretaria 
do Patrimônio da União (SPU), responsável pelas terras federais ociosas.
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A SPU havia solicitado ao MNLM um projeto para o terreno abandonado pelo 
Instituto Panamericano de Febre Aftosa, que ocupava a área cedida pelo INCRA. 
A perspectiva era a de construção de moradias para a população de baixa renda, 
além da reabilitação de alguns dos edifícios existentes no terreno. 

A demanda de um projeto para a Ocupação Solano Trindade se mostrou uma 
oportunidade de desenvolvimento de um estudo arquitetônico-urbanístico que 
fosse ao mesmo tempo para a produção habitacional e para a formação profissio-
nal.6 Mais que isso, significou a possibilidade de intercambiar o conhecimento 
entre a universidade, o MNLM e os moradores.

Embora Latour (2012) e B. S. Santos (2000) fossem nossa base para questionar 
a compartimentação do conhecimento, aqui podemos agregar Castro-Gómez 
(2007), que denuncia que tanto o pensamento disciplinar quanto a estruturação 
arbórea das instituições produtoras de conhecimento contribuem para manter 
o modelo epistêmico da modernidade (européia).7 Ao transitarmos por fissuras 
da estrutura acadêmica para viabilizar o apoio àqueles que lutam pelo direito à 
moradia, em certa medida já adotávamos uma atitude decolonial.

Entretanto, os avanços no processo de consolidação da ocupação mostrou a ne-
cessidade de avançarmos sobre outros pontos da estrutura disciplinar. 

[IN]DISCIPLINAS8

Nossa sensibilidade e interesse em aliar ensino, construção do conhecimento e 
ação prática era antiga. As ideias da Bauhaus de “ensinar fazendo” nos pareceram 
pertinentes na nossa própria formação.9 Mas foram as experiências dos fins dos 
anos de 1960 do escritório Quadra, no Rio de Janeiro (SANTOS, 1980 e 1981), e 
as da Faculdade Belas Artes nos anos de 1980 (BONDUKI, 1992) que apontaram 
para uma perspectiva mais concreta de trabalho dialógico entre ensino, reflexão 
crítica e necessidades habitacionais da população. Enquanto o debate carioca este-
ve mais relacionado à urbanização de favelas, com extrema sensibilidade para um 
diálogo efetivo com os moradores, a contribuição paulista, inspirada na produção 
das cooperativas habitacionais uruguaias, trouxe de forma mais concreta a articu-
lação entre ensino e extensão, além de ter orientado a formulação de políticas para 
a produção autogestionária a partir do fim dos anos de 1990. Também estávamos 
atentas a experiências de ensino que tomam a execução de um objeto arquitetôni-
co e urbanístico concreto, como é o caso da parceria do curso de arquitetura e ur-
banismo da Universidade Católica de Valparaíso com a Ciudad Abierta, no Chile.

Assim, a demanda do MNLM para Solano Trindade se mostrou como oportu-
nidade de desenvolver uma ação na perspectiva de reagregar o aprender-fazer. 
Uma vez que nos articulamos com grupos de assessoria técnica em arquitetura 
e urbanismo que dariam conta do projeto arquitetônico-urbanístico, sentimos 
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necessidade de atuar no desafio da recuperação do edifício principal existente no 
terreno da ocupação. Após discussões com o MNLM e os moradores, partimos 
para trabalhar aspectos para a reabilitação do espaço existente no âmbito das dis-
ciplinas curriculares. Entre o segundo semestre de 2016 e o primeiro de 2018 
ministramos disciplinas com a expectativa de avançarmos na transformação do 
espaço existente também como método de ensino (ver Figura 1). 

Desde os TFG, foram 4 anos de trabalhos que procuraram articular ensino, ex-
tensão e pesquisa, focando na demanda concreta da Ocupação Solano Trinda-
de.10 Durante esse período, observamos que as epistemologias hegemônicas 
estavam mais introjetadas em nossas práticas do que supúnhamos, nos fazendo 
reproduzir práticas, mesmo quando conscientemente buscávamos agir de for-
ma a romper com modelos que sabemos não serem adequados para a realidade 
que estamos nos focando. O professor lida com a necessidade de se re-formar, 
transformando os valores que são a base da sua constituição como profissional. 
O próprio estudante, a despeito da natural rebeldia juvenil, lida com os desafios 
de se ressituar nos valores que foram lhe definindo desde os níveis básicos, mé-
dio e também na faculdade, ainda nos seus primeiros períodos. 

É importante lembrar que estamos submetidos a uma série de decisões técni-
cas que nos impõe visões de mundo a respeito de como conceber e habitar o 
território, a cidade e a arquitetura, como nos alertam Farrés Delgado e Matarán 
Ruiz (2014): eles reclamam uma teoria urbana transmoderna e decolonial, o que 
demanda o resgate de teorias que foram marginalizadas no processo de consti-
tuição e desenvolvimento da modernidade capitalista.

Porém mais do que isto, sentimos na prática como a própria estruturação dos 
cursos de formação superior cria amarras que tornam a superação dos condicio-
nantes individuais e coletivos ainda maiores. A dificuldade passa pela própria 
fragmentação das várias disciplinas, de modo que o diálogo entre elas fica com-
prometido. Se o curto-circuito na comunicação se dá no próprio interior do mo-
delo epistêmico da modernidade (CASTRO-GÓMEZ, op. cit.), as trocas entre os 
saberes popular e técnico-científico ficam praticamente inviabilizadas.

Neste sentido, é necessário nos ressituarmos profundamente na prática do ensi-
no de arquitetura e urbanismo, abandonando de vez a expectativa de resultados 
que se assemelhem a produtos formatados para o contexto da industrialização 
europeia e norte-americana dos séculos XIX e especialmente XX.11

As dificuldades reveladas pelas tentativas de realização do ensinar-fazer pelas 
frestas das estruturas nos impôs elaborar uma proposta um pouco mais ousada. 
Pensando em mudanças, no cerne das estruturas e ainda em forma de um esbo-
ço, por meio das quais propomos a subversão de um atelier integrado que faz 
parte do curriculum da FAU UFRJ.
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PONTO DE PARTIDA II: O ATELIER INTEGRADO (AI)

Se encontramos na demanda do MNLM-RJ a motivação para intensificar práti-
cas de ensino dialógicas com a realidade da extrema desigualdade socioespacial 
brasileira, identificamos potencialidades não exploradas numa inovação curri-
cular de cursos de arquitetura e urbanismo – o atelier integrado.12

O AI é constituído por várias disciplinas da arquitetura-urbanismo que se arti-
culam para fundamentar um exercício projetual, buscando abarcar a complexi-
dade da prática no processo de ensino-aprendizagem. A incorporação do Atelier 
Integrado 1 (AI1) na grade curricular da FAU-UFRJ foi um ponto de inflexão 
importante para resgatar, pelo menos em parte, a necessária articulação entre 
disciplinas, o que tinha se atrofiado nas reformas curriculares anteriores. Isto 
contribuiu para outro aspecto fundamental, que é ampliar sensivelmente o diá-
logo entre os professores de diferentes departamentos e disciplinas.

Entretanto, a despeito dos méritos, alguns pressupostos de sua formulação se 
revelaram extremamente problemáticos, se não equivocados. O ensino parte de 
uma pressuposição de universalidade dos valores que norteiam o fazer arquitetô-
nico-urbanístico. Ignora-se que são decorrência do ponto de vista da epistemolo-
gia moderna, que não poderiam se sobrepor sobre outros, como nos alerta Castro-
-Gómez (2007), que não deveriam ser desconsiderados na formação profissional. 

Isso se articula com outros dois problemas que identificamos no AI1. Por um 
lado, sua estruturação acabou focando-se na produção do projeto – decomposto 
em plantas, cortes, fachadas, perspectivas paralelas e cônicas, maquetes – como 
fim; como se este fosse a própria arquitetura e não uma entre tantas possibilida-
des de sua projeção. Deste modo, não é colocado em questão o entendimento da 
profissão que tem o escritório de arquitetura como lócus privilegiado da prática 
profissional. Em suma, a consequência desta orientação é um entendimento da 
arquitetura como aplicação de conhecimentos que prescindem da experiência e 
da vivência mais orgânica do espaço, a despeito das visitas ao terreno previstas 
nos programas das disciplinas. A constatação por um dos professores da nos-
sa equipe, Fernando Minto, de que os recursos que os estudantes despendiam 
para plotar seus projetos seriam suficientes para a construção de um protótipo, 
é reveladora de uma opção de ensino alienada do fazer arquitetônico. Por outro 
lado, o potencial de diálogo entre os professores fica comprometido pelos ruí-
dos de comunicação decorrentes da falta de debate – teórico, metodológico e, 
especialmente, epistemológico – profundo, não só nos campos da arquitetura-
-urbanismo, como em outras áreas, em particular no campo da educação no en-
sino superior. 

Tendo essas observações em mente e que uma escola de [trans]formação urbana 
demanda contínua [re]construção, entendemos que o AI tem potencial para ge-
rá-la, pois agrega várias disciplinas que se debruçam sobre uma questão teórico-
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-projetual-construtiva por todo um período letivo. Mas, para isto, ele precisaria 
superar suas alienações epistemológicas. Em outras palavras, a superação da sua 
condição colonizada lhe tornaria um atelier engajado.

POR UM ATELIER ENGAJADO (AE)13

A partir de nossas micro-transgressões [in]disciplinares fomos identificando 
as potencialidades e impossibilidades decorrentes do formato disciplinar-frag-
mentado da formação do arquiteto-urbanista. Ao mesmo tempo em que o foco 
em questões concretas permitiram, por exemplo, romper os limites de discipli-
nas tradicionalmente tratadas com abordagem elitista, como foi com o projeto 
de interiores, encontramos uma série de entraves tanto para o estabelecimento 
de um diálogo mais efetivo com os moradores e outras disciplinas, quanto para 
ações de ensino-aprendizagem que demandavam a execução, ainda que parcial, 
de projetos. Sentimos, então, a necessidade de superar o trabalho desenvolvido 
nas frestas do sistema educacional disciplinar para empreender um proposta que 
abarcasse um processo mais profundo e igualitário de construção do conheci-
mento para a [inter]ação urbana. 

Ainda enquanto esboço de uma proposta, partimos então para a formatação de 
um atelier – o atelier engajado – que integrasse disciplinas do curso de arquite-
tura e urbanismo, como ocorre com o AI, mas que tivesse como compromis-
so realizar transformações efetivas em espaços urbanos e de moradia em áreas 
periféricas. Isto só seria possível com a construção conjunta com lideranças e 
outros representantes da população pobre, além do próprio morador comum. 
O AE só se constituirá a partir da transdisciplinaridade lato sensu, uma vez que 
se abre não só para a participação de outros cursos, como também para outros 
atores não acadêmicos, como pequenos comerciantes de produtos de constru-
ção, técnicos de atividades como serralheria e instalações elétricas e sanitárias, 
além de prefeituras e outros parceiros do poder públicos. Vale observar também 
a necessidade de se desfazer também a própria compartimentação interna das 
disciplinas, que são constituídas por outras.

Não há fórmula nem modelo para os AE. Cada um terá que construir seu for-
mato próprio, uma vez que as realidades a serem tratadas são distintas. Natural-
mente, as experiências de realização de cada atelier vão resultar em reelabora-
ções para os seguintes.

Se por um lado o AE não segue regras, por outro, deve partir de alguns princípios: 

• a associação íntima entre ensino, pesquisa e extensão, de modo a consti-
tuir limites tênues entre as suas práticas;

• a atuação em diferentes níveis de formação: graduação e pós-graduação, e 
também na formação técnica de nível médio; a articulação com a educação 
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nos níveis fundamentais e médio, semelhante ao proposto na concepção 
de cidade educativa (UNICEF),14 também pode ser posta em perspectiva;

• diálogo constante com lideranças populares e moradores, considerando 
também outros atores que participem do cotidiano local;

• diálogo constante entre diferentes áreas do conhecimento; e

• no caso específico de arquitetura-urbanismo, é imprescindível que o ate-
lier atue em algum nível na transformação do espaço físico e não apenas 
no projeto, respeitando as particularidades socioespaciais das diferentes 
localidades.

Cabe frisar que, como Castro-Gómez (2007, p. 80) ressalta, para o estabele-
cimento de um efetivo diálogo de saberes, ser necessário um “intercâmbio 
cognitivo entre ciência ocidental e formas pós ocidentais de produção de co-
nhecimento”, sob pena de inocuidade do pensamento complexo e da transdis-
ciplinaridade. 

Considerando que os cursos de arquitetura-urbanismo têm cinco anos de dura-
ção, o AE poderia durar por no mínimo um ano letivo, uma vez que este tempo 
se mostra pertinente para a intenção de um processo que envolva um projeto 
democrático de transformação do espaço físico. Poderia funcionar como uma 
residência, que não se limitasse ao projeto, mas também à execução e ao asses-
soramento contínuo nas necessárias transformações do espaço construído. Para 
tal, a estrutura do AE poderia se articular a de um curso de especialização.

Outro aspecto importante na lógica do AE diz respeito à distribuição dos con-
teúdos ao longo do período. Além deles serem definidos a partir do diálogo de 
saberes, sua distribuição ao longo dos meses deve ser orgânica e não estabeleci-
das por cargas horárias com base no cumprimento de metas pré-determinadas. 

Nossa insistência na necessidade de um ensino de arquitetura e urbanismo que 
trabalhe a perspectiva que a aprendizagem também precisa se dar na execução de 
projetos – coletivos – não significa um desprezo pela teoria. Temos insistido na 
importância da consciência sobre as epistemologias que nos norteiam e, neste 
sentido, é imperativo que o AE promova, ao longo de sua realização, espaços 
para discussão teórica. Vale enfatizar que este espaço para o debate para supera-
ção e afinamento epistemológico é importante para todos, lembrando que mo-
radores e também movimentos sociais estão imersos nos valores que moldam a 
sociedade, tanto quanto técnicos e professores.15

A vivência do espaço e de sua transformação coletiva permitirá não só debater os 
projetos com mais propriedade, gerando insumos consistentes para as revisões 
e melhor planejamento da execução. Mais do que isto, uma imersão como a pro-
posta tem potencial para resgatar a visão orgânica do mundo, que foi rompida 
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na episteme moderna ao conceber “a natureza e o ser humano [como] âmbitos 
antologicamente separados”, como nos alertou Castro-Gómez (2007, p. 82).

Em termos exógenos à arquitetura e ao urbanismo, as cooperativas habitacionais 
uruguaias já haviam instituído à assessoria técnica a necessidade de ser multidis-
ciplinar, formada naturalmente pela engenharia civil, mas também pelo serviço 
social e pelo direito. Assim, as disciplinas que atuam com o trabalho técnico-
-social devem acompanhar todo o processo, orientando as dinâmicas coletivas 
e mediando decisões e conflitos. O Direito é indispensável no enfrentamento 
das vulnerabilidades que envolvem as áreas periféricas da cidade. Mesmo quan-
do não se encontram sob ameaça, o apoio jurídico é fundamental, o que nor-
malmente já ocorre com os núcleos de assessoria jurídica popular. Aqui cabe 
relembrar a distinção realizada por Castro-Gómez (2007) entre inter e trans-
disciplinaridade. No primeiro caso, não há reposicionamento epistemológico, 
enquanto no segundo há.

Considerando que um AE é necessariamente transdisciplinar, a perspectiva de 
articulação entre as disciplinas se abre exponencialmente. No caso da Ocupação 
Solano Trindade, a geografia tem desempenhado um papel importante no pla-
nejamento e na gestão das águas. Uma importante articulação foi realizada com 
a engenharia florestal – que promoveu um importante trabalho de reconheci-
mento de plantas alimentícias não convencionais e orientou a confecção de uma 
mandala agrícola no terreno ocupado (ver Figura 2 e 3).– e a engenharia de pro-
dução, que orientou, sob o princípio da economia solidária, a organização dos 
moradores na constituição da cozinha coletiva. Muitas outras disciplinas-cursos 
importantes podem se articular com ateliers engajados, desde que descoloniza-
das para poderem se transdisciplinar no processo de realizações possíveis: dan-
ça, educação física, ciências da saúde, biblioteconomia e muitas outras. 

Algumas considerações a respeito das dificuldades de implantação do AE preci-
sam ser tecidas. Uma delas é o problema dos riscos em que as pessoas envolvidas 
com as atividades práticas de construção civil estão envolvidas. Isto é uma preo-
cupação especial no caso de envolvimentos de estudantes de graduação. Outro 
problema diz respeito às questões relacionadas com a responsabilidade técnica, 
ainda que professores com a formação na área correspondente possam, a prin-
cípio, assumi-la. Há, contudo, que se aprofundar sobre esse aspecto, tanto pela 
questão de autoria, quanto pelos riscos das decisões no contexto de experimen-
tações. Há um debate necessário relativo à universalidade das normas técnicas 
que também precisa ser analisado à luz da necessária descolonização do saber. 

Um último ponto a ser considerado diz respeito aos recursos necessários para 
a realização de uma atividade desta natureza. Por tratar-se de uma proposta de 
intervenção multisetorial, recursos públicos de várias fontes – federais, estaduais 
e municipais – deveriam ser aportados para a realização das inter-ações que os 
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ateliers engajados possam promover, uma vez que as localidades se beneficiariam 
tanto pelas intervenções no espaço, quanto pelas formações. Entretanto, se este 
é o horizonte idealizado para a implantação das atividades dos AE, é necessário 
pensar nos meios alternativos para a sua realização, particularmente no que se 
refere às intervenções. Parcerias internacionais e fundos colaborativos, além de 
apoios de sindicatos e pessoas físicas, têm sido o meio que os grupos envolvidos 
com a Solano Trindade encontraram para viabilizar algumas intervenções. É 
relevante salientar que esta situação nos coloca diante do desafio da produção, 
com baixo custo, do espaço com qualidade. 

Cabe ressaltar que não cabe à universidade desempenhar o papel que cabe aos 
municípios, estados e federação. Contudo, é pertinente não só manter seu pa-
pel de crítica e formulação de propostas, como também contribuir para algumas 
transformações efetivas que podem vir a pautar políticas públicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mostramos nosso percurso de tentativas de enfrentamento de desafios do espa-
ço urbano habitacional da população das periferias, apontando empiricamente 
as impossibilidades impostas por uma estrutura que de subordinação ao mode-
lo das universidades instituídas na modernidade europeia. Num movimento de 
diálogo a posteriori com a bibliografia decolonial, enfatizamos pontos de con-
vergência, a despeito de termos outras referências como base de nossas decisões 
didáticas. 

A literatura decolonial utilizada na discussão travada neste artigo agregou não 
só argumentos para o reforço das nossas convicções, como também elucidou al-
guns pontos necessários para o entendimento dos entraves que inviabilizaram 
algumas de nossas intenções didáticas e podem comprometer o projeto 
de efetivação de uma escola de transformação urbana. Vale relembrar o 
alerta de Castro-Gómez quanto à importância do diálogo de saberes, que 
promove um efetivo intercâmbio cognitivo, reconhecendo ser um ponto 
fundamental para repensar impasses decorrentes de ruídos de comuni-
cação. 

No desenvolvimento de uma proposta mais ampla de descolonização dos 
cursos de arquitetura e urbanismo, no Brasil, o reconhecimento da divisão 
racial do trabalho, explorada por Dussel (2005), nos impele a pensar a ne-
cessidade de se repensar as histórias da arquitetura e das técnicas constru-
tivas, buscando resgatar o papel dos nativos e escravizados na concepção 
de soluções e expressões que são totalmente atribuídas ao colonizadores 
portugueses. Os ateliers engajados que esboçamos seriam um passo no 
sentido da descolonização da formação de arquitetos urbanistas, podendo 
contribuir para a dissolução das hierarquias estéticas, pedagógicas e ecoló-
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gicas denunciadas por Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2014). 

Parece-nos mandatório que, enquanto corpo docente de cursos de arquitetura e 
urbanismo do mundo periférico, entendamos de que modo podemos implantar 
um ensino que nos permita realizar uma transmodernização da formação e da 
atuação do arquiteto. Dussel (2005)16 cunhou e defendeu esta possibilidade à 
razão eurocêntrica, revendo a constituição da modernidade europeia a partir de 
uma perspectiva mais ampla e complexa do que a genealogia simplificada da sua 
herança clássica e do reconhecimento de que seu marco se deu a partir das gran-
des navegações. Com isto, mostra como a modernidade europeia não foi um fe-
nômeno endógeno, mas decorrente das violências impetradas nas colônias no 
processo de globalização iniciado em 1492. É fundamental repensar a história 
da arquitetura e de seu ensino a partir deste outro marco para colocar em questão 
os valores não só tomados como clássicos, mas também como imbuídos de uma 
superioridade epistemológica. Vale ressaltar, entretanto, que o acionamento de 
uma proposta de transmodernidade traz no seu bojo a compreensão de que a mo-
dernidade trouxe algo de positivo, o que permite que o autor acredite no potencial 
libertador e altruísta, se sua face violenta não seguir obliterada e for enfrentada.

Há um longo caminho para transmodernizar a globalização, ainda que o corona-
vírus possa ter acelerado este processo. Aqui no Brasil é urgente tirar a ciência de 
seu lugar puro e distanciado, aproximando-a e impregnando-a de nossa realida-
de socioespacial, para que a sociedade possa reconhecer de forma mais efetiva, 
seu papel, especialmente na vida dos mais pobres.17 Uma ciência descolonizada 
não só contribuiria para que os cidadãos discernissem entre orientações basea-
das em estudos que trabalham com evidências comprovadas, como também será 
fundamental para não adotarmos a suburbanização, no sentido estadunidense, 
como suposta solução para os problemas da moradia popular urbana, ainda mais 
agravados com a pandemia.
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DE/DESCOLONIZAR1 O URBANO, 
INSURREIÇÃO NAS PERIFERIAS:  

NOTAS DE PESQUISA

A modernidade, o capital e a América Latina 
nasceram todos no mesmo dia. 

Aníbal Quijano, 1991.

Quem vive nas favelas, quem tem os trabalhos mais mal remunerados, quem não 
pode mover-se do lugar material e simbólico herdado, são sempre os mesmos: os 
netos e bisnetos de escravos. 

Raúl Zibechi, 2018.

DE/DESCOLONIZAR O URBANO?

A motivação deste texto é mostrar a possibilidade da crítica da coloniali-
dade do saber urbano por meio da narrativa de lutas atuais travadas nas 
periferias urbanas brasileiras, posto que o pensamento de/descolonial 
não se limita aos indivíduos, mas, antes, incorpora-se nos movimentos 
sociais.2 Meu principal argumento é que há, nas periferias, uma potên-
cia para elaborar respostas críticas por meio de formas de luta e resistên-
cia. E tal potência reflete a multiplicidade de respostas de/descoloniais 
dadas por culturas subalternizadas. No que diz respeito à produção do 
espaço, há, nos territórios periféricos, uma condição de emergência que 
faz com que se realize externamente aos espaços técnicos, acadêmicos 
e institucionais uma soma de ações, engajamento político e ativismos – 
uma soma de energias insurgentes.
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A fim de demonstrar que, no campo da experiência histórica e das relações de 
poder nas sociedades colonizadas, a análise das lutas urbanas travadas nas perife-
rias contribui para pensar o saber urbano em perspectiva de/descolonial, neste 
trabalho coloco em conversação dois autores a partir de quatro de seus textos, a 
saber: o sociólogo peruano Aníbal Quijano, em “La formación de un universo 
marginal en las ciudades de América Latina” (1971) e Urbanización y dependen-
cia (1973); e o ensaísta uruguaio Raúl Zibechi, em Descolonizar el pensamiento 
crítico y prácticas emancipatorias (2014) e Territórios em resistência ([2011] 
2015). Nesses dois autores, cujos pensamentos sobre periferias e marginalida-
de na América Latina estão separados por quatro décadas, há importantes con-
fluências quanto ao entendimento do papel político que os pobres urbanos de-
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sempenham na construção das lutas por reconhecimento e justiça social. A meu 
ver, as formulações de Quijano sobre os temas na década de 1970 permanecem 
vigentes e podem ser consideradas como o solo de onde germinam as análises 
elaboradas por Zibechi nas duas primeiras décadas do século XXI.

Em sua maioria, os estudos sobre as periferias brasileiras e latino-americanas 
realizados desde a década de 1960 trataram de modo bastante aprofundado as 
formas de exploração a que estavam submetidas suas populações, bem como 
elaboraram estratégias para lhes dar combate no campo do planejamento urba-
no. Nas duas últimas décadas, entretanto, há uma significativa transformação na 
abordagem, desde a qual discute-se a condição periférica em novas bases, dessa 

vez ocupando-se não apenas da dominação a que essas populações 
estão submetidas, mas principalmente de suas formas de resistên-
cia, tal como se deixa ver em sinais de coesão social, construção 
coletiva de expressividades, pertencimento aos lugares e modos 
de vida em comum.3 Comungando do mesmo raciocínio, meu ob-
jetivo neste texto é mostrar que desigualdade e exclusão também 
podem se tornar aprendizado para lutas e reivindicações por vidas 
urbanas mais justas. Nesse sentido, quando se trata de considerar 
atualmente disputas e conflitos pelo espaço urbano das mais diver-
sas naturezas, é possível afirmar que estão nas periferias urbanas os 
novos horizontes para o saber urbano – em suas formas de urbanis-
mo, gestão e planejamento, é certo, mas também para além dessas.

Por hipótese, sustento que incluir o pensamento sobre as lutas em 
perspectiva de/descolonial no cálculo de um urbano brasileiro trans-
forma esse mesmo urbano em seus fundamentos. Para demonstrá-lo 
é necessário que se responda: quem são os novos sujeitos políticos 
visibilizados na perspectiva de/descolonial? Quais atores protago-
nizam lutas, contestações, reivindicações? Por que lutam? Contra a 
desigualdade, a segregação, por acessibilidade, por oportunidades de 
trabalho – mas como lutam? A partir dos seus territórios, seu coti-

diano – e onde são e estão tais territórios? Às margens (de diferentes tipos) de 
cidades.

A urbanização nunca desempenhou um papel coadjuvante na história do capi-
talismo, o sabemos bem, pelo menos desde meados do século XIX, quando a 
atividade industrial na Europa, particularmente nas cidades inglesas, fez com 
que suas elites dominantes começassem a mostrar seu interesse em colocar o 
planejamento urbano em bases científicas e institucionais. O desdobramento da 
trajetória de constituição do urbanismo como disciplina é bastante conhecido; 
contudo, se recuarmos essa análise da urbanização até o século XVI, veremos 
que a expansão do capitalismo pela via da colonização ultramarina de terras e 
gentes se fez sempre acompanhada por processos de opressão e dominação dos 
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espaços e grupos subalternos. E foi, principalmente, uma história de ocupação 
violenta de territórios e submissão de corpos. 

A cidade moderna foi um empreendimento de ocupação territorial cujo valor 
comercial o urbanismo ajudou a aumentar por meio de uma melhor organização 
dos meios de exploração. Os processos capitalistas exigiram um substrato espa-
cial sobre o qual pudessem exercitar sua hipótese de adensamento populacional, 
de modo que conseguissem aperfeiçoar os mecanismos de extração de valor e 
crescimento econômico. Foi assim que germinou o pensamento urbanístico.

O fôlego que o projeto de colonização deu ao velho mundo da Europa significou 
estruturar a exploração do Novo Mundo para o financiamento da acumulação 
de capital. A colonização nunca foi uma conquista exclusiva de territórios, mas 
sim o comércio e a exploração de riquezas comerciais. Desse empreendimento 
mercantil resultaram guerra e extermínio para reduzir, no Brasil Colônia, a po-
pulação autóctone de 2,5 milhões para 340.000 indígenas.4

A globalização que se inicia com a ocupação do continente denominado Amé-
rica sempre calculou a exclusão, gerando para tal um padrão de poder que foi 
se consolidando como moderno, capitalista, eurocêntrico e sobretudo colonial, 
pois sua condição de possibilidade passava pela exploração que significou ex-
cluir e desumanizar, uma vez que os únicos considerados com direito à própria 
história eram homens brancos europeus.

Na produção capitalista do espaço urbano, o racismo – uso e abuso das mulheres 
e homens nele capturados – fez no Brasil uma de suas maiores aparições. Nossas 
cidades e territórios foram concebidos, projetados, desenhados e construídos 
segundo moldes dos poderes coloniais, fosse instaurando novos espaços, fosse 
subjugando aqueles espaços pré-coloniais consolidados. Foi necessário urbani-
zar a colônia; em outros termos, territorializar a relação colonial. A urbanização 
brasileira se constituiu reconciliada com uma tradição de opressão, em nome, 
sim, de uma lógica de raça, além de mediante operações discursivas, teóricas e 
práticas. 

Essa lógica tem sustentado o enorme edifício de nossas cidades denominado 
periferias desde o seu momento originário. Definidos os sujeitos da diferença, 
tratados como objetos, coisas ou mercadorias, assim foram submetidos no prin-
cípio da colonização os indígenas, a seguir os negros escravizados, e, desde que 
vivemos o ciclo da modernidade das cidades republicanas, os pobres urbanos. 
Desse modo é que se fizeram as cidades em nosso país, mantendo crenças e pre-
conceitos que serviram a uns em detrimento de outros.

As periferias sempre foram necessárias ao funcionamento da cidade. No modelo 
brasileiro de urbanização, que é patrimonialista, ocorre uma cristalização de um 
arranjo institucional no qual o poder instituído nunca teve como meta superar o 
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atraso; muito pelo contrário, os governos, um atrás do outro, reforçam padrões 
de poder colonialistas que dão manutenção a velhas engrenagens garantidoras 
de uma formação sócio-espacial na qual a elite rica habita bairros restritos e as 
periferias abrigam uma pobreza cruel. 

O fundamento do urbanismo brasileiro tem sido, desde meados do século XIX, 
o Funcionalismo, cujo princípio era propor a cidade como objeto de uma ação 
racional e segundo um conjunto de padrões de poder territorial. Esse raciocínio 
urbanístico dependia de que se produzisse um distanciamento das realidades 
culturais preexistentes (TOPALOV, 1996, p. 24), o que, não raro, implicou vidas 
urbanas espoliadas por um projeto econômico capitalista que, a bem da verdade, 
teve sua origem na subordinação colonial. É preciso fazer a crítica dessa hegemo-
nia de concepções, hierarquias e usos de territórios sobre a práxis territorial das 
populações submetidas. É necessário refletir sobre as periferias e as insurreições 
urbanas como configurações decisivas da urbanização moderna brasileira, fazen-
do a crítica desse arranjo específico de poder que está imbricado à colonialidade.

MARGINALIDADE, DEPENDÊNCIA

Não se conhece raça antes da América, afirma Aníbal Quijano ([2000] 2005). 
Diz o autor que a América representa para a civilização ocidental um momento 
originário tal como a Grécia o fora antes. Mas, de modo reverso, a América foi 
desde esse início a periferia do sistema-mundo; foi também a primeira oportu-
nidade de acumulação primitiva de capital. Quijano estabelece tal princípio ao 
colocar a colonialidade do poder em termos dos problemas de diferença colonial 
e geopolítica do conhecimento: o problema da invenção do Outro, numa pers-
pectiva geopolítica. 

Refletir sobre a questão urbana nesse cenário/projeto de colonização nos con-
duz a criticar o urbanismo desde sua matriz eurocêntrica que o configurou, já a 
partir do século XVII, de modo sistemático, simetricamente aos fluxos de domí-
nio territorial e à hegemonia governamental da Europa burguesa. Relativamen-
te à atualidade, o pensamento de/descolonial sobre a questão urbana implica 
desdobrar essa crítica à generalização das formas da megalópole e da megacidade 
que suprime arranjos territoriais locais ou mesmo apaga modos tradicionais de 
vida urbana.

Para o Brasil, pensar a de/descolonização do saber urbano implica, por um lado, 
dar relevo à condição de uma urbanização extensiva e produtora de extremas de-
sigualdade e segregação sócio-espaciais. Por outro lado, dar relevo a essa condi-
ção do urbano no Brasil evidencia a similitude de problemas com países da Amé-
rica Latina e nos faz, finalmente, dialogar com o giro de/descolonial em curso no 
território latino-americano há mais de duas décadas.
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No âmbito da investigação sobre o ciclo recente de insurreições urbanas atuais 
no Brasil,5 a retomada da teoria de Aníbal Quijano sobre a marginalização e a 
urbanização dependente diz respeito a uma indagação crucial para a pesquisa 
acerca do(s) momento(s) do debate sobre as lutas urbanas em que as periferias 
vieram para o primeiro plano de análise. 

A contribuição trazida pelo autor peruano ao debate sociológico latino-ameri-
cano, por meio do conceito de marginalidade – e em certa medida de seu debate 
na teorização dos movimentos sociais urbanos – foi certamente relevante para 
os processos urbanos até o final da década de 1990; e, a rigor, a teoria de Quijano 
poderia explicar em alguma medida a realidade atual de nossas cidades, uma vez 
que a ideia de marginalidade tem validade, mais de quarenta anos depois, para 
nos ajudar a pensar as formas de exclusão social resultantes das novas assime-
trias globais.6 

Nos textos de 1971 e 1973 a que me reporto, e em que Quijano pela primeira 
vez reflete sobre repercussões sócio-espaciais das vidas de populações em terri-
tórios periféricos, me parece haver importantes aspectos e conclusões, mesmo 
que incipientes, para o que mais tarde a teoria urbana denominaria condição pe-
riférica.

Os conceitos de marginalidade urbana e de urbanização dependente foram de-
batidos por Quijano em ampla discussão das ciências sociais e da história cul-
tural urbana na América Latina (cf. SCHTEINGART, 1973; CASTELLS, 1973), 
em meio a argumentos por meio dos quais o autor analisou as formas peculiares 
da urbanização no continente, num processo de produção do conhecimento em 
que tomou por base empírica a cidade latino-americana.7 

Em 1966, no ano em que chega a CEPAL como pesquisador do Programa de 
Investigaciones sobre Urbanización y Marginalidad da Divisão de Assuntos So-
ciais, o sociólogo peruano publica o texto “Notas sobre o conceito de margina-
lidade social”, escrito para uma discussão interna do órgão. Tratava-se de uma 
espécie de levantamento não sistemático sobre o termo marginalidade na teoria 
sociológica (QUIJANO, [1966] 1978). Como não parecia haver muita clareza 
conceitual sobre os significados que o termo carregava, Quijano se propunha a 
elencar trabalhos e formas de uso do mesmo, a fim de produzir subsídios para 
uma reelaboração mais precisa do conceito. Foi nesse contexto que a teoria da 
marginalidade urbana encontrou seu objeto empírico também já revertido em 
teoria: a cidade latino-americana. 

Em sua atividade na CEPAL, desempenhada entre 1966 e 1971, o pensamento 
de Quijano se encontra com o de Castells e desse movimento teórico-empírico 
resultaria o conceito de urbanização dependente – também desenvolvido por 
Manuel Castells. Ambas as formulações são publicizadas na coletânea La urbani-
zación dependiente en América Latina. Os trabalhos desses dois autores, junta-
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mente aos outros artigos do livro, fizeram parte de um esforço maior para pensar 
o processo de urbanização na América Latina em suas várias perspectivas.

Ao publicar o texto “La formación de un universo marginal en las ciudades de 
América Latina”, em 1971, na revista Espaces et Sociétés, em Paris, o autor con-
tribui para consagrar a versão hegemônica do termo marginalidade na América 
Latina, propondo tratar-se de um “novo estrato formado da população margi-
nalizada pelo conjunto do corpo social” (QUIJANO, [1971] 1973, p. 141). Tal 
artigo ganharia proeminência ao ser incluído na coletânea “Imperialismo y ur-
banización en América Latina”, organizada por Manuel Castells em 1973, con-
sagrando essa versão do conceito. 

O sociólogo reconhecia ao menos duas matrizes para o termo marginalidade. 
Na primeira delas, desenvolvida pela sociologia de Chicago e particularmente 
na obra de Robert Park, está a teoria da personalidade marginal, que considera 
que a marginalidade é um traço de personalidade do indivíduo. Na outra ma-
triz, essa sim seguida por Quijano, havia a teoria da situação social marginal, que 
vinculava tal conceito aos grupos sociais e não aos indivíduos. O processo de 
marginalização social resultava de um conjunto de condições históricas dadas 
pela implementação de uma industrialização organizada e dependente do mo-
nopólio dentro de uma estrutura socioeconômica que combina níveis desiguais 
e relações de produção. 

A marginalização consistiria na crescente diferenciação dos segmentos da classe 
trabalhadora que ocupam posições precárias e instáveis no mercado de trabalho 
que não têm significado para a acumulação capitalista. Aqueles que sofrem de 
marginalização teriam uma existência dada pela pauperização social, econômica 
e cultural e suas ocupações ocorreriam apenas para prover sua sobrevivência. Na 
América Latina, como condição mesma de existência e desenvolvimento do ca-
pitalismo na periferia dependente, essa situação de pauperização é imposta, so-
bretudo, por uma cristalização da relação básica de dominação/marginalização.

Quijano reconhecia a população marginalizada nas sociedades latino-america-
nas como um novo estrato social: “o processo compromete vastos conjuntos 
que não estão mais isolados e dispersos”, sendo, portanto, um problema concer-
nente a toda a sociedade e não apenas aos setores marginais. Quem, afinal, eram 
os marginais e qual era o significado social de sua existência? Se sempre houve 
“pessoas excluídas mais ou menos permanentemente do mercado de trabalho 
dominante e que em razão de seus parcos recursos não tinha acesso aos bens de 
consumo e aos serviços”, estes também sempre foram “indivíduos isolados ou 
reunidos em pequenos grupos, dispersos e atomizados”. Mas nunca antes tais 
“marginais” teriam formado um estrato social específico. “Hoje em dia, ocorre o 
contrário”, completa Aníbal Quijano (QUIJANO, [1971] 1973, p. 141). 

Essa nova estratificação no corpo social obrigava tais grupos a se concentrarem 
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em zonas determinadas, em decorrência de um déficit habitacional estrutural, 
levando ao surgimento de territórios demarcados pela urgência da sobrevivên-
cia, onde se davam relações de sociabilidade específicas. Era, então, necessário 
compreender essas formas de agrupamento, nas suas relações econômicas e so-
ciais, nas suas relações com os setores hegemônicos e nos processos de organiza-
ção dos interesses em jogo (ibid., p. 142-143). 

Quijano trouxe à sua reflexão sobre os processos de marginalização dois estudos 
empíricos: a experiência do Movimiento de Pobladores chileno e uma forma co-
munitária de gestão política em um bairro marginal de Lima, o que representa 
uma tentativa de avançar na leitura dos movimentos sociais urbanos. No início 
da década de 1970, esses novos atores políticos vindos dos bairros populares 
ganhavam visibilidade; ao mesmo tempo, a ocupação organizada de terras ur-
banas ia se constituindo como principal repertório de ação coletiva de contesta-
ção desses habitantes urbanos. O sociólogo enxergou a potência transformadora 
dessa ação dos movimentos sociais naquele momento de polarização e radicali-
zação política.

Tentando formular hipóteses para o funcionamento desse novo extrato, Quija-
no analisa os processos econômicos em que estão inseridos esses marginaliza-
dos urbanos (os empregados, os artesãos, as pequenas empresas de serviços e o 
pequeno comércio), a qualidade de sua moradia (a localização, o entorno, a ofer-
ta de infraestrutura) e as formas de controle (os mecanismos políticos de ajuda 
estatal) a que suas vidas estão submetidas. Além desses, põe em relevo mais dois 
aspectos da constituição dos territórios periféricos: a organização familiar, “fo-
cada na mãe”, e o peso que os meios de comunicação de massa vinham adquirin-
do naqueles lugares. 

“Entre os grupos sociais horizontais que organizam a população marginal, um local espe-

cífico deve ser reservado para a família. Muitas pesquisas, principalmente antropológicas, 

realizadas em diferentes ambientes urbanos marginalizados, parecem mostrar que a fa-

mília marginal possui uma configuração particular, suas próprias formas de se relacionar 

entre seus membros e, consequentemente, um sistema específico de valores e normas [...]. 

Ela estaria focada na mãe. A relação mãe-filho seria fundamental e a figura do pai, instável 

e flutuante. A família seria centrada na mãe a partir de todos os pontos de vista, inclusive 

o econômico”.

O que passa é que, entre os marginalizados, os laços familiares, tecidos desde a 
figura materna, 

“ integram-se em um tecido de relações de parentesco e de aliança que permitem o funcio-

namento de mecanismos de ajuda econômica mútua, seja entre marginais, seja entre eles e 

as camadas proletárias e médias urbanas” (ibid., p. 153). 
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Esse raciocínio que coloca as mulheres no centro da organização social, sem dú-
vida, fará parte do conjunto de argumentos com os quais Quijano mais tarde 
enfrenta os mecanismos de poder da colonialidade. Por sua vez, a proeminência 
que ganha, no pensamento do sociólogo, a questão da comunicação e das lingua-
gens na organização das periferias pode ser vista na seguinte afirmativa: 

“Precisar os efeitos específicos da influência dos ‘mass media’ nas populações marginais 
é um aspecto fundamental da pesquisa, mas isso implica necessariamente emum estudo 
concreto preliminar sobre os mecanismos de comunicação e elaboração de mensagens, so-
bre seu conteúdo específico de acordo com cada problema e sobre seus tipos de união com o 
sistema de controle e com os interesses dos grupos dominantes. Somente então poderiam ser 
estudados os efeitos de cada tipo de mensagem e cada meio de comunicação nos diferentes 
campos de percepção e ação dos marginais. Esse problema já pertence às preocupações das 
ciências sociais latino-americanas, mas como ninguém pode ignorar, ele ainda está na in-
fância, sendo que as dificuldades encontradas em qualquer tentativa de pesquisa séria são 
enormes” (ibid., p. 158).

Mesmo que Quijano conclua dizendo que “no que concerne à marginalidade 
urbana na América Latina as formas de estruturação sociocultural estão relati-
vamente mal definidas”, a meu ver essas duas leituras do sociólogo dão conta 
tanto da singularidade na organização social das periferias quanto do que está 
em curso na sua transformação cultural. Ainda que ele afirme:

“até hoje, em nenhum país latino-americano, a população marginal vem tendo o poder de 
participar ativamente e de maneira relativamente autônoma na constituição da estrutura 
urbana global, nem de comunicar conteúdos próprios de maneira sistemática e organiza-
da” (ibid., p. 157).

Ao olhar mais detidamente para a realidade da vida cotidiana dos trabalhadores 
urbanos e seus arranjos comunitários em escalas diversas, desde os minúsculos 
territórios das relações familiares até os elementos do consumo de lazer que es-
boçaram espaços coletivos de sociabilidade, Quijano parecia antever uma potên-
cia de transformação social cujos efeitos se fariam sentir em desdobramentos da 
experiência política daquele estrato social.

Na experiência do cotidiano às margens das cidades, brotava uma possibilidade 
de renovação, dessa vez por meio de novas formas de expressão que ganhavam 
voz, mesmo no interior das estruturas organizativas dos movimentos sociais 
pautadas na identificação de necessidades comuns. As mães, as mulheres e os 
jovens, os marginais latino-americanos, vivendo em periferias puderam ser an-
tevistos como novos atores sociais que, por não estarem completamente inte-
grados à lógica de classe, sinalizavam uma ruptura com o sistema de dominação.

“As transmissões que utilizam os canais dos ‘mass media’ não são as únicas, nem talvez as 
mais difundidas entre a população marginal. Outros canais são organizações políticas, as 
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instituições de ajuda social pública e privadas, os sindicatos, as organizações estudantis e, 
em outro plano, o tecido de relações familiares que une os marginais aos grupos populares 
não marginais. Atualmente se sabe pouca coisa sobre os diferentes modos de ação de cada 
tipo de canal, sobre os diferentes grupos marginais que os afetam, sobre os diferentes tipos 
de problemas de que tratam e os diferentes efeitos que produzem” (ibid., p. 158).

CRITICAR A PARTIR DA PERIFERIA

Raúl Zibechi publica dois textos em sequência, o primeiro em 2014, “Desco-
lonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias”, e, a seguir, Ter-
ritórios em resistência, em 2015, colocando o colonialismo “como chave epis-
temológica para compreender a realidade” das formas de luta no continente 
latino-americano (ZIBECHI, [2011] 2015, p. 8). Sua tese geral, em ambas as 
obras, é que somente a partir de um pensamento descolonizado, que permita 
realizar análises sem olhos eurocêntricos, é possível dar relevo às distinções da 
dominação e da resistência locais em múltiplos territórios desde sempre fusti-
gados pela repressão. 

O argumento do autor uruguaio que culmina nesses dois textos se desenvolve 
desde 2011, a partir de extensa pesquisa empírica levada a cabo entre Argentina, 
Chile, México, Colômbia, Peru e Brasil. O tom ensaístico da escrita de Zibechi re-
vela relatos em profundidade de experiências diversas sobre territórios indígenas 
e negros, cada um deles habitado por setores populares, dando conta tanto de mo-
vimentos sociais consolidados, organizados em lutas e reivindicações por direitos 
e questões de Estado quanto de contestações e lutas mais recentes sustentadas em 
“organizações em novos processos constitutivos” (ZIBECHI, [2011] 2015, p. 19).

A crítica ao colonialismo em Zibechi é tributária do pensamento de Frantz Fa-
non, de cuja teoria se vale em “Descolonizar el pensamiento crítico...” para ana-
lisar a experiência dos zapatistas, mas, sobretudo, do seu encontro com os movi-
mentos negros e as populações nas favelas brasileiras, conforme relata:

“Conhecer esses territórios/favelas e essas pessoas me levou, em uma viagem sem paradas, 
à releitura de Fanon. Embora venha percorrendo há anos comunidades indígenas e cam-
ponesas, a realidade das resistências negras me abriu as portas para repensar o colonia-
lismo […]. Aquilo que aprendi no mundo andino e mais não seria de maior serventia para 
compreender as lutas negras no Brasil […]. A experiência da escravidão é intransferível 
[…]. Somente pode escrever a raiva que transmitem as páginas de ‘Os condenados da terra’ 
quem sofreu essa dor” (ZIBECHI, 2015, p. 8).

Narrando o protagonismo dos habitantes das periferias urbanas latino-america-
nas na luta por condições de autonomia política e social capazes de reverberar na 
produção do espaço, Zibechi reivindica a potência de tais formas de vida urbana 
numa argumentação que em muitos pontos é convergente com os aspectos le-
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vantados por Quijano, no que tange a pensar o subalterno como agente de mu-
dança. No trânsito do pensamento de um autor ao outro, evidencia-se a urgência 
de compreender o problema das periferias em sua historicidade, especialmente 
se tomarmos em conta sua ampliação nos cenários de crise e de novos ciclos de 
exploração com que nos defrontamos.

Isso implica investigar a espessura histórica das periferias, reconhecendo-as em 
sua paradoxal presença sócio-espacial. Em outros termos, trata-se de assumir a 
centralidade analítica que de fato a periferia tem na sociedade urbana, tomando-
-a como ponto de partida e, assim, “recuperar o sentido do que perdeu o sentido, 
para compreender o todo, as contradições e sobretudo o possível e as possibi-
lidades” (M ARTINS, 2008, p. 55). Pois é prioritário conferir reconhecimento 
aos espaços de pobreza e às formas de agência popular.

Raúl Zibechi chama as periferias de lugar onde se dão os contrapoderes dos de 
baixo (ZIBECHI, [2011] 2015). Esses contrapoderes são construídos e desen-
volvidos a partir de determinadas forças que também Aníbal Quijano viu ger-
minar nos anos de 1970, quais sejam, a força das mulheres na organização da 
coletividade, as questões de linguagem e informação que chegam com os meios 
massivos de comunicação e seus efeitos para a expressividade dos jovens.

“As periferias urbanas representam uma das fraturas mais importantes de um sistema que 
tende ao caos [… Há que se responder] como e por que essas periferias se converteram em 
cenários decisivos, em espaços a partir dos quais as classes subalternas têm lançado os mais 
formidáveis desafios ao sistema capitalista, até se converterem em algo como contrapode-
res populares dos de baixo” (ZIBECHI, [2011] 2015, p. 26). 

De muitos modos, compreender nossa condição urbana a partir da periferia, 
efetuando uma inversão de código de interpretação do processo histórico, é fa-
zer a crítica da colonialidade. “Modernidade e colonialidade são duas faces da 
mesma moeda”, afirmou Walter Mignolo (2008) e se tal afirmativa serve de 
modo contundente à análise da produção capitalista do espaço urbano nos paí-
ses da América Latina, serve mais ainda no que concerne ao Brasil, cuja urba-
nização modernizadora – colocada em curso já no primeiro momento dos go-
vernos republicanos – reproduziu os padrões de poder da colônia até depois da 
independência. Para avançar na crítica desse modelo de urbanização que jamais 
se ocupou, de fato, em democratizar a sociedade urbana em que vimos nos cons-
tituindo desde o século XIX, é preciso confrontar a desigualdade e a segregação 
que são nossos problemas permanentes e que, a rigor, definem a sociedade ur-
bana no Brasil. 

No espaço urbano, que é arranjo sistêmico de oferta de infraestrutura física via-
bilizado pelo aparato do Estado e suas intermediações, a produção das localiza-
ções denominadas periferias representam o expediente mais eficaz para manter 
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o baixo custo de reprodução da força de trabalho. Toda periferia traduz a dife-
renciação e a não homogeneidade das condições de vida urbana, produzidas so-
cialmente e como resultado coletivo do trabalho numa sociedade. A periferia 
representa um processo historicamente enraizado na história e no espaço de 
aglomeração metropolitana, funcionando como fronteira de expansão do ca-
pital – estabelecida por meio de mecanismos, processos, instituições e práticas 
sociais específicas. Ao analisar esse diagrama de forças e poderes, vemos que seus 
movimentos e protagonistas podem ser compreendidos a partir do pensamento 
de/descolonial, por meio de suas lentes que enxergam a fratura no sistema capi-
talista: raça, etnia, gênero e classe.

Se a colonialidade é um desdobramento do arranjo de dominação dos países e 
grupos subalternos, não é difícil concluir que, nas extensas periferias de mega-
cidades na América Latina, os processos de urbanização fundamentados pela 
ideia europeia de modernização (progresso, crescimento e desenvolvimento) 
resultaram e resultam em polarização extrema entre pobres (genericamente ti-
dos como marginais, violentos e criminosos) e ricos (as elites e as classes médias 
automaticamente considerados como sujeitos políticos legítimos, atores sociais 
de natural relevância). Compreender nossa condição urbana a partir da perife-
ria, efetuando uma inversão de código de interpretação do processo histórico, é 
fazer a crítica da colonialidade.

A sociedade brasileira reforça, em sua conjuntura atual, padrões de uma cultura 
que não tolera a pobreza; que espelha, na prepotência de suas elites, formas de 
domínio sobre a terra, dinâmicas de controle da força de trabalho e imposição de 
um ideal colonial da cultura branca europeia sobre manifestações das culturas 
populares. Os padrões naturalizados de segregação característicos da ocupação 
do espaço urbano brasileiro privilegiam claramente as classes dominantes, esses 
donos da terra que afirmam seu poder desde o sistema de capitanias e somen-
te o reforçaram na transição para uma sociedade urbana desde sempre ancorada 
numa concentração indecente de riqueza.

Se racismo, desigualdade e segregação são temas permanentes – porque defini-
dos a partir de um padrão de poder que se perpetuou da colônia até depois da 
independência – que definem a condição urbana na América Latina em geral e 
no Brasil em particular, a pergunta sobre os modos de lutas nas cidades precisa 
compreender a origem dessa condição. Nesse sentido, as lutas atuais dos povos 
na América Latina (mulheres, indígenas e jovens negros) podem ser compreen-
didas como vetores históricos interrompidos pela conquista e pela colonização. 

Deve-se considerar, para a compreensão das periferias, um determinado ponto 
de inflexão na história urbana brasileira e latino-americana que ocorreu entre 
1945 e 1967, quando, na América Latina, aconteceu o ápice dessa trajetória de 
urbanização modernista, refletindo a ideia cepalina8 da necessidade de uma polí-
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tica de industrialização coordenada pelo Estado como forma de superar a pobre-
za dos países do Terceiro Mundo. Nesse receituário, do mesmo modo que a in-
dustrialização, a urbanização era sinônimo de desenvolvimento. Para as classes 
médias latino-americanas, àquela altura o pilar de sustentação dos governos na-
cionais, não foi difícil aderir a esse ideário: bastava enxergar nos países do norte 
um exemplo de mundo urbano a construir-se. A pobreza era algo a ser corrigido 
e a prosperidade era uma meta a ser conquistada. E isso nunca significou reunir 
pobres e ricos numa mesma vizinhança. Muito pelo contrário: afinal era preci-
so se diferenciar esses de aqueles, sendo a desigualdade (quase) assumida como 
destino de nossas cidades. Desde então, fixadas nas margens, favelas e periferias 
encarnam nosso racismo e nossas realidades de segregação sócio-espacial.

Tendo em mente que as localizações urbanas são produzidas segundo condições 
sociais e econômicas específicas, é consequente compreender a segregação como 
uma determinação da espacialidade, isto é, como algo que opera nas periferias 
segundo padrões de localização e condições concretas de precariedade dos espa-
ços construídos. 

“Se você tomar, por exemplo, duas pessoas igualmente pobres, com características sociais 
similares de escolaridade, renda etc., que moram em famílias similares, têm igual cor da 
pele, mas moram em lugares diferentes da cidade, o futuro delas tende a ser diferente [… 
Afinal,] entre as muitas dimensões que a pobreza tem, o território está incluído. O território 
é uma dimensão das condições sociais e da pobreza de maneira mais específica” (M AR-

QUES et al., 2006, p. 105).

À medida em que iam se consolidando, as periferias no Brasil formavam um 
conjunto sem reunião. Se eram bairros, vilas, favelas, comunidades, ocupações, 
terrenos e loteamentos irregulares, sempre densamente ocupados, cada uma 
dessas periferias se definia como espaço social complexo, contraditório e reple-
to de zonas liminares. Suas fronteiras de modo nenhum se constituíam somente 
por coordenadas espaciais; e cada periferia ia sendo produzida por diversos cam-
pos de força. Até o final da década de 1970, as periferias eram territórios prole-
tários. A partir dos anos de 1980, quando a grande cidade evidencia-se como um 
tecido de cruzamentos e passagens atravessado por experiências que se fazem 
justamente nos limiares de universos distintos, a periferia deixa de ser perce-
bida como algo fixo, homogêneo, unificado ou submetido às mesmas clivagens. 
Ocorre uma transformação profunda na dinâmica das periferias brasileiras e, 
pelas quatro décadas subsequentes, torna-se necessário compreender os terri-
tórios periféricos a partir de relações de poder, dominação e subordinação, tal 
como exercidas nos espaços de pobreza, sobre as formas de agência popular. A 
periferia começava, à altura da década de 1980, a ser considerada uma categoria 
relacional: não mais um território de encapsulamento, passava a ser percebida 
como multiplicidade irredutível. 
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Evidentemente, essa mudança no pensamento sobre o urbano não se proces-
sou de modo exclusivo na América Latina. Pode-se afirmar que é parte das trans-
formações culturais operadas pelos movimentos de 1968 ao redor do mundo, 
quando novas formas de fazer política foram criadas. Essa renovação demons-
trou, para o saber urbano, o limite da perspectiva estadocêntrica de atuação e 
evidenciou a emergência de novas formas de organização coletiva dos sujeitos 
políticos pertencentes aos estratos sociais mais pobres. Desde os anos de 2000, a 
análise em profundidade das periferias somente tem sido efetiva se inclui desde 
o princípio uma caracterização da dinâmica dos conflitos ali desenrolados (para 
além da explicitação de composição das classes sociais presentes naqueles espa-
ços) até os modos de vida urbana (que traduzem as dimensões cotidianas, re-
presentações simbólicas, estratégias de sobrevivência, formas de sociabilidade), 
evidentemente passando pela demonstração dos novos modos de trabalho (arti-
culados a questões de gênero, raça, etnia e geracionais). A periferia é o horizonte 
que emerge da potência de ligar os circuitos e os modos de vida popular com a 
materialidade das novas forças produtivas. Os bairros pobres, para além de se-
rem tomados como anomalias, são espaços que, para serem compreendidos na 
atualidade, exigem ser vistos em seu potencial emancipatório.

“As periferias urbanas das grandes cidades vêm formando um mundo próprio, que per-

correu um longo caminho: da apropriação de terras e do espaço à criação de territórios; da 

criação de novas subjetividades à constituição de sujeitos políticos novos e diferentes em 

relação à velha classe operária industrial sindicalizada; do desemprego à criação de novos 

ofícios que dão passagem às novas economias contestatórias [… Com relação a] este longo 

processo em toda sua complexidade […] ainda não descobrimos todas as suas potencialida-

des” (ZIBECHI, [2011] 2015, p. 91).

Indo ao encontro do pensamento de Aníbal Quijano, Raúl Zibechi reverbera a tese 
do sociólogo peruano sobre os elementos que permitem pensar uma lógica singu-
lar regente das vidas urbanas nas periferias. No centro dessa lógica, que explicita 
articulações, redes e arranjos culturais no cotidiano, está a figura da mulher. 

O pano de fundo deste processo dos setores populares é a expansão de uma lógica familiar 

comunitária centrada no papel da mulher-mãe, em torno de quem se molda um mundo de 

relações outras: afetivas, de cuidados mútuos, de contenção, inclusivas. Estas formas de vi-

ver e fazer têm saído dos âmbitos privados nos quais se encontravam refugiadas para man-

terem-se vivas, e diante da crise sistêmica que se evidenciou desde 1968, vêm se expandindo 

em direção aos espaços públicos e coletivos (ibid., p. 91).

Se, a concordar com Zibechi, são os afetos que organizam os bairros, os comple-
xos de favelas, as vizinhanças, pode-se afirmar que, na América Latina dos dias 
de hoje, é dessas formas de vida coletiva-comunitária nas periferias que podem 
surgir estratégias e táticas de luta. 
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DE/DESCOLONIZAR AS LUTAS 

“Todo o meu aprendizado está nesse percurso. Tudo o que está localizado entre Santa Cruz 
e Ipanema. Sentado no meio-fio, esperando a van de madrugada, vendo o mar bravio como 
o que engoliu Escobar, eis a Ipanema que se repetiu durante anos para mim. Desenvolvi 
uma relação com a madrugada de Ipanema e invejava a Ipanema solar, do cinema e da li-
teratura. Nunca tive coragem de frequentar Ipanema durante o dia, mas me sentia em casa 
sentado no meio-fio esperando a van para Santa Cruz”. 

Marcos Faustini, Guia afetivo da periferia, 2009, p. 44.

Os conflitos urbanos no Brasil, que predominantemente têm origem numa ex-
tensa e profunda injustiça social, não raro expõem formas inovadoras de reivin-
dicação de direitos, nas quais os territórios periféricos surgem, como denominei 
acima, numa soma de energias insurgentes, demonstrando que viver a desigual-
dade e a exclusão também pode ensinar o exercício das lutas e contestações por 
vidas urbanas mais justas.

Considerada a produção do espaço, nota-se que há, nas periferias, uma condição 
de emergência que faz com que modos diversos e dissidentes de apropriação do 
meio urbano obriguem à reflexão renovada sobre os fundamentos do urbano no 
Brasil, uma vez que se traduzem em práticas de frequentação e usos do espaço 
público, representações da cultura política e deslocamentos discursivos de gru-
pos sociais sempre dinâmicos.

No que diz respeito à análise sociológica urbana, o pensamento de Quijano 
expressou, na década de 1980, a passagem de sua referenciação em dimensões 
prioritariamente políticas e econômicas para um esforço reflexivo em que cultu-
ra e história são tomadas como mediações fundamentais no debate latino-ame-
ricano que se configurava de modo novo. Assim, num pensamento assinalado 
pela travessia entre a produção dependentista e marxista da década de 1970 e 
a elaboração conceitual da colonialidade do poder da década de 1990, Quijano 
questionou política e epistemologicamente as tensões subjacentes à história da 
teoria social latino-americana. 

Na virada do século, o sociólogo peruano Aníbal Quijano passou a se debruçar 
sobre a colonialidade do poder, o principal conceito do giro de/descolonial lati-
no-americano. Entretanto, uma enunciação fundamental do sociólogo se deu 
numa entrevista concedida a um periódico de Lima, em 1991. Ali, num mo-
mento de gestação de novos léxico e categorias, ele apresenta o fundamento de 
sua crítica da racionalidade moderna europeia como modelo de dominação e ex-
ploração mundial a partir do centro europeu, da divisão internacional do traba-
lho e da hierarquização étnico-racial da população mundial (QUIJANO, 1991).

Segundo Quijano, a crítica à colonialidade do poder esboça uma racionalidade al-



168

ternativa, cujos fundamentos estão na reciprocidade e na solidariedade. Para o au-
tor, trata-se de reinstalar as ideias do Outro e, dada a relação com o Outro, nos qua-
dros do que denomina “uma correspondência solidária”. É uma racionalidade que, 
contraposta a quaisquer formas de dominação e exploração, tampouco implica 
homogeneização, seja de culturas, espécies, maneiras ou normas. Confirma-se na

ideia de diversidade e de alegria no trabalho coletivo. Não é para resgatar o coletivo frente 
ao individual ou o individual frente ao coletivo, pois o coletivo como algo fechado é simples-
mente quase impossível depois da experiência dos últimos quinhentos anos [… O que] estou 
falando é do coletivo como relação de indivíduos livres (QUIJANO, 1991, p. 52).

O que se critica, afinal, na racionalidade europeia, é o conjunto de relações orde-
nadoras do capitalismo colonial/moderno e os padrões de poder que delas re-
sulta, a que Quijano chamou colonialidade do poder. Originado e sistematizado 
a partir da América, mas sendo, nele mesmo, uma engenharia ordenadora das 
múltiplas hierarquias do sistema-mundo, esse exercício do poder se funda na 
imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo e opera em 
cada um dos planos, âmbitos e dimensões materiais e subjetivas da existência 
social cotidiana e da escala social (QUIJANO, 2000, p. 342).

Ao dizer dessa racionalidade alternativa, o autor propõe um projeto intercul-
tural de transformação social, pensado a partir de conhecimentos subalternos, 
cujas manifestações estariam principalmente no movimento indígena latino-
-americano, mas não somente; que se estenderia a outros movimentos no con-
tinente, contra a exploração, a dominação e a submissão, como os movimentos 
negro, quilombola, feminista e ecologista. São contestações cujo fundamento 
não se esgota nos temas concernentes ao trabalho, mas aglutina problemas em 
torno de questões de gênero e de juventude, dentre tantos, visando a conectar os 
diversos elementos e formas do conhecimento. 

Raúl Zibechi aponta a mesma direção ao dizer que é necessário diferenciar a ló-
gica subjacente à manifestação dos contrapoderes de baixo:

“ devemos aceitar que não há racionalidade, instrumental e estadocêntrica, mas que cada 
sujeito tem sua racionalidade e que todos podemos ser sujeitos quando dizemos que basta. 
Trata-se, então, de entender as racionalidades-outras, uma questão que só pode ser feita de 
dentro e em movimento, com base na lógica imanente que os atos coletivos dos sujeitos de bai-
xo desvelam. Isso indica que não se trata de interpretar, mas de participar” (ZIBECHI, 2011).

A reivindicação de uma racionalidade contraposta à colonialidade é, a meu ver, 
a chave para compreender os conflitos urbanos contemporâneos no Brasil, tra-
vados nas periferias.

As insurreições urbanas exigem a construção de outro tipo de conhecimento, 
de outra prática política, de outro poder social e estatal, e, enfim, de outro tipo 
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de sociedade. Territórios periféricos não requerem apenas o seu reconhecimen-
to e inclusão em um Estado neoliberal que reproduz o colonialismo, mas que o 
Estado reconheça a diferença colonial epistêmica, ética e política. Pedem que se 
reconheça a sua participação no Estado, a fim de intervirem com igualdade.

É necessário, nesse sentido, ampliar o campo de discussões e o debate sobre a 
produção e a ocupação das cidades no país, observando, por exemplo, a cons-
trução histórica da desigualdade a partir de múltiplos pontos de vista. A análise 
das questões relativas às disputas pelo espaço, se vistas para além do recorte por 
classes sociais, precisam dar conta não exclusivamente da diferenciação socie-
tária, mas também dos âmbitos racial, étnico e de gênero. Na América Latina, a 
trajetória das lutas em cada um desses segmentos não é, obviamente, recente, 
dada a forma de dominação colonial.

No entanto, quando rebatido sobre o plano das contestações urbanas, esse dia-
grama de forças deixa ver sua inteira complexidade. Estou falando de lutas trava-
das nas cidades, por certo, que, entretanto, não se explicam inteiramente a partir 
da categoria movimento social urbano. Para compreender as lutas sociais latino-
-americanas, é necessário vê-las sob o prisma da crítica da colonialidade, como 
movimentos antissistêmicos (ZIBECHI, 2014). São lutas construídas em situa-
ções e possibilidades cotidianas, cujo dinamismo consolida relações externas e 
antagônicas aos protocolos estatistas e burocráticos. 

“Essas teorias sobre os movimentos sociais partem do pressuposto de que existe uma so-
ciedade e que parte dela – uma classe social ou setor desfavorecido ou oprimido – faz suas 
reivindicações ao Estado em um esforço para se fazer ouvir e satisfazer suas demandas. Isso 
leva a análises das formas organizacionais de ação coletiva, da estrutura da oportunidade, 
dos recursos culturais que são acionados etc. – em outras palavras, diferentes maneiras de 
explicar como uma sociedade unificada com um Estado, um sistema de justiça e um siste-
ma político de tomada de decisão resolve ou expressa diferenças, desigualdades e opressão. 
Acho que a pior coisa que podemos fazer é tentar entender essa realidade embasados por 
conceitos como movimentos sociais, porque isso envolve a aplicação de categorias alheias 
ao que estamos tentando compreender” (ZIBECCHI, 2012, p. 181).

Na perspectiva do pensamento de/descolonial, então, o que emerge das lutas, o 
que afinal se deixa ver que de outro modo não se veria? Ao se falar de reivindica-
ções e contestações de camponeses, comunidades indígenas ou dos pobres nas 
periferias urbanas, fala-se, afinal, de formas-comunidade que se convertem em 
forma de luta. Ao mesmo tempo, são lutas históricas globais que se desenvol-
vem em diferentes espaços históricos. 

Entendê-las a partir de um pensamento descolonizado implica analisar os pro-
cessos locais para além dos moldes eurocêntricos, isto é, implica compreender 
as distinções da dominação e resistências locais, mas sem abdicar da compreen-
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são das dimensões geopolítica e imperialista ou da dimensão global do exercí-
cio de poder. Elas têm sido lutas de longa duração, contra opressões e lutas por 
emancipação, lutas que se entrelaçam, seja no contexto de crítica da teoria da 
dependência, na fase da expansão capitalista (1945-1973), seja no contexto do 
neoliberalismo, desde 1989 até atualmente.

Em sua configuração geral, as cidades podem parecer, por vezes, uma escala de 
análise frágil, quando consideradas propostas e práticas comunitárias de eman-
cipação, ao passo que os territórios periféricos guardam a vantagem de que sua 
dinâmica multifacetada representa concretamente a possibilidade de a micropolí-
tica recompor a macropolítica. Nas últimas décadas, as periferias urbanas têm abri-
gado iniciativas igualmente significativas às dos movimentos indígenas e campo-
neses, que construíram espaços fora das lógicas capitalistas – ainda que tenham 
mantido, muitas vezes, relações parciais com o Estado e com o próprio capital. 

Nas periferias das grandes cidades, as formas de organização de resistências em 
construções coletivas, mesmo que menos visíveis – porque consolidadas inter-
namente aos territórios –, conjugam duração e efemeridade, lógicas de protesto 
e lógicas de ocupação, além de arranjos sociais diversos. Para compreendê-las é 
preciso assumir que esses conflitos têm novos padrões. E é preciso dar relevo a 
diversos aspectos segundo um plano de imanência que possa fazer a descrição 
desses novos padrões em detalhe.

O principal deles é o âmbito da escala da vida cotidiana. Nesse caso, deve-se re-
cuperar a dimensão do vínculo entre lutar e viver, entre práxis repetitiva e práxis 
inovadora. A categoria específica do cotidiano é o âmbito do vivido, que é marca-
do por uma transescalaridade singular. Ainda que a microescala da vida cotidiana 
predomine principalmente em termos de organizar a resistência e a sobrevivên-
cia, um viés de transescalaridade precisa se estabelecer no momento em que se 
torna necessário negociar demandas e reivindicações com governos e o Estado.

Outro aspecto decisivo na configuração dos territórios em resistência é que suas 
lutas são organizadas horizontalmente, em grupos pequenos, sem equipes per-
manentes de direção. Gerem seus espaços políticos sem hierarquizações, sem 
divisões estritas entre direção e bases, entre quem dá ordem e quem executa, 
quem acata e quem decide.

São formas de organização política que não se apartam dos ritmos da vida coti-
diana, levando para as práticas política e social os modos e as formas de fazer e 
estar juntos na vida cotidiana. Como relata Raúl Zibechi, essa é uma mudança 
estrutural positiva, pois

“a maior parte dos pobres da América Latina vive sua vida cotidiana à margem do Estado 
e para lutar vão descobrindo que não é necessário que se organizem ao modo do Estado” 
(ZIBECHI, 2014, p. 18).
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Com relação à experiência de temporalidade dos movimentos antissistêmicos, 
também é crucial assinalar a sua singularidade, pois diz respeito a aprender o 
resgate dos vestígios muitas vezes ocultos de sua própria história, cruzando um 
passado não raro abandonado, oculto, e um movimento, uma disposição, para 
reativar essa herança na atualidade.

“Os movimentos antissistêmicos contam com três fontes de aprendizagem: a história das re-
sistências, a reflexão sobres as lutas que protagonizam em cada período histórico e as expe-
riências de outros movimentos em outras partes do mundo. Em síntese: o passado, o presen-
te e as experiências dos outros de baixo. Assim sempre tem sido a história dos movimentos”  
(ZIBECHI, 2014, p. 165). 

Por último, é preciso descrever as contestações urbanas segundo sua espacialida-
de específica, pois uma decisiva transformação nas lutas sociais se deu quando a 
constituição do território dessas lutas passou a ser uma variável incontornável, 
tanto em termos práticos quanto analíticos. Dado que toda luta urbana é um uso 
do espaço disruptivo da lógica do capital, em cada acontecimento dessa nature-
za a dimensão das relações sociais desempenhada a partir de um território em 
uso passou a implicar uma exigência para a análise da repercussão das lutas. Na 
atualidade, o conflito social exige ser compreendido como disputa encarnada no 
território, isto é, como o espaço que é apropriado e instituído pelos sujeitos e 
grupos sociais que, por meio dele, reivindicam suas demandas e desempenham 
sua contestação.

UMA ELOQUÊNCIA SINGULAR

“[Minha mãe] ainda sofisticou a narrativa, dizendo que quem fica na esquina arrastando 
chinelinho, havaiana furada com prego segurando as tiras, é um verdadeiro sem futuro. 
Ouvir isso e ter esse fantasma na cabeça é terrível para um jovem. Ele tem o mesmo amor 
pela casa e pela rua. Ficar na esquina é tão importante quanto ter um quarto. Minha mãe 
diz isso, por que ela nunca cruzou a esquina da Rio Branco com a Presidente Vargas num dia 
de domingo pela manhã e sentiu o início da civilização carioca a seus pés.”

Marcos Faustini, Guia afetivo da periferia, 2009, p. 105.

A pergunta que levanto neste trabalho, sobre a possibilidade da narrativa de 
insurreições urbanas em territórios periféricos estabelecer uma crítica da colo-
nialidade do saber urbano, certamente demanda outros desdobramentos pos-
teriores de pesquisa, se tendo em vista querer respondê-la em extensão e pro-
fundidade. Contudo, tê-la formulado a partir da hipótese de uma convergência 
entre Quijano e Zibechi, no que diz respeito a afirmar a potência das lutas que se 
constroem e se travam desde as periferias latino-americanas, me permitiu che-
gar aos seguintes pontos conclusivos diante da literatura estudada. 
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Primeiramente, o exame do cotidiano das populações predominantemente ne-
gras nas periferias brasileiras denota o protagonismo de dois novos sujeitos po-
líticos: a saber, as mulheres e os jovens. Em segundo lugar, pode-se afirmar que 
os territórios periféricos expressam transformações espaciais decisivas que são 
decorrentes dos modos como se organizam esses dois novos atores políticos.

A experiência da juventude que tem vivido nas periferias nas décadas recentes 
traduz uma intensa produção de formas culturais novas. Nas décadas recentes, 
por meio de seus jovens, as periferias das cidades têm inventado com veloci-
dade impressionante novos circuitos culturais e novas soluções econômicas – 
por mais precárias e informais que sejam – para sustentar essas invenções. São 
práticas que reclamam sua especificidade, reivindicam o direito à diferença e ao 
singular de uma “cultura que junta os fragmentos de uma identidade inconsti-
tuída, para dar-lhes cara, voz e sentido” (M ARTINS, 2008, p. 62). A produção 
de cultura que ocorre nas margens configura movimentos abrangentes: encon-
tra reciprocidades entre grupos diversos, recria códigos de comportamento e, 
inclusive, reinventa modelos e relações de produção, de conexão e de acesso por 
meio de canais alternativos. 

Quando a juventude que vive na periferia faz, por meio da cultura, a crítica social 
do próprio periferismo, vê-se um desdobramento daquele aspecto relativo ao 
efeito da comunicação de massa sobre as populações marginalizadas que Quija-
no, em 1971, já identificava como fator de mudança. A cultura produzida pela 
juventude em seus territórios periféricos é cultura do protesto. Pense-se, como 
exemplo, nas transformações por que passam nas periferias as artes vi-
suais (o pixo e o grafite), a literatura e a música (os saraus, os duelos de 
MCs, o funk, o rap e o hip-hop). 

As situações de interdição à participação e representação da juventude 
dos setores populares em arranjos políticos tradicionais são reconfigu-
radas em linguagens estéticas e artísticas cuja politicidade é pulsante. 
Chamadas marginais, essas formas desvendam os nexos entre os pro-
cessos de constituição dos sujeitos políticos e a expressividade estética: 
em outros termos, há uma criatividade que quando é posta em movi-
mento a partir de privação, sujeição e destituição desemboca em produ-
ção de conhecimento. O que os jovens periféricos tantas vezes fazem 
ver é que produzir conhecimento no limiar do tolerável reinventa a re-
sistência.

Por sua vez, a experiência das mulheres nesses territórios periféricos 
estabelece uma sólida referência de coletividade e organização, sempre 
refletida nas ações femininas individuais ou em grupos. É constituindo-
-se como sujeitos políticos na esfera da vida cotidiana que as mulheres 
exercem um papel singular na contenção da desintegração das relações 
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comunitárias, na construção coletiva do pensamento e dos processos de toma-
da de decisões. Zibechi ([2011] 2015, p. 91) aponta um elemento constante: “a 
expansão da mulher-mãe é evidente em todos os movimentos sociais atuais”. 
Trata-se, nas últimas décadas, de um processo emancipatório longo e de grande 
fôlego para dar combate à desigualdade e assimetria de poder na esfera da repro-
dução da vida. As lideranças nos territórios periféricos em sua grande maioria 
são mulheres negras, articulando a todo tempo questões em que se mesclam a 
raça, o gênero e a classe. Lideranças que, sustentando-se na teoria e na prática, 
preocupam-se em vincular a experiência do vivido à economia, à representação 
política. O protagonismo feminino nas revoltas populares, nas insurreições ur-
banas está ligado ao seu enorme protagonismo na vida cotidiana, em que o passo 
político fundamental é a passagem da reprodução na casa da família para a repro-
dução coletiva nos movimentos. 

Em síntese, de/descolonizar o saber urbano decorrerá de pensar a periferia en-
quanto territórios configurados segundo dinâmicas sociais singulares que se 
realizam a partir da soma de capacidades e de coexistências. No que diz respei-
to às formas institucionalizadas de participação e decisão nos processos da vida 
urbana, as periferias exercitam modos de construção de coletividades e testam 
repertórios políticos próprios, relativamente autônomos. São novas subjeti-
vidades, novas formas de produção social que, a despeito de uma tradição de 
opressão, vêm diferindo dos modos de vida urbana hegemônicos: pois não ces-
sam em criar condições para ampliar seu campo de ação, não recuam quando é 
preciso tensionar e esgarçar o padrão de poder que ainda é colonial. 

1 No texto que nos foi enviado, a 
autora utilizava tanto “descolonial” 
quanto “decolonial” e preferia usar 
o verbo “descolonizar”. Intelectuais 
como Catherine Walsh defendem o 
uso de decolonial por acreditarem que 
o prefixo de- evoca uma exteriorida-
de à colonialidade, e, portanto, um 
almejado desprendimento epistêmico 
em relação à mesma. Julieta Paredes, 
no entanto, é uma das que representa 
um outro grupo que vê um anglicismo 
não desejável em decolonial, exigindo 
o adjetivo descolonial para caracteri-

zar as lutas latino-americanas. Nós 
entramos em contato com Velloso para 
esclarecimentos a esse respeito: ciente 
dessas questões e de seus dilemas 
político-epistemológicos, ela preferiu  
adotar a postura de Zulma Palermo e 
usar “de/descolonial” ,  “de/descoloni-
zar” e “de/descolonialidade”, refletindo 
a insolubilidade do debate. (Nota dos 
Editores).

2 Mignolo conectou a perspectiva das 
lutas sociais e o pensamento de/desco-
lonial, fazendo uma genealogia global 
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referida a indivíduos e movimentos: 
Mahatma Gandhi, W.E.B. Dubois, Juan 
Carlos Mariátegui, Amilcar Cabral, 
Aimé Césaire, Frantz Fanon, Fausto 
Reinaga, Vine Deloria Jr., Rigoberta 
Menchú, Gloria Anzaldúa, o Movi-
mento dos Sem Terra, no Brasil, os 
zapatistas de Chiapas, os movimentos 
indígenas e afros na Bolívia, Equador e 
Colômbia, o Fórum Social Mundial e o 
Fórum Social das Américas (MIGNO-
LO, 2008, p. 258).

3 Merrifield (2015) desenvolve um 
argumento relevante sobre a produção 
das periferias urbanas, que as coloca 
como o que melhor estabelece a con-
dição de uma urbanização planetária. 
As periferias são o resíduo do urbano 
contemporâneo, essa força que a tudo 
envolve no planeta, mas que, como 
resultado, expulsa, exclui e produz 
restos, deixando sobras, resíduos. 
De acordo com esse autor, pode-se 
deduzir da teoria lefebvriana sobre um 
urbano planetário que é justamente 
esse mecanismo de expulsão é o que 
faz com que o urbano permaneça em 
expansão. “Os resíduos são objeto de 
qualquer metafilosofia do urbano, de 
qualquer planetarização do urbano. 
Vale lembrar: embora a metafilosofia 
esteja tentando descobrir a totalização 
do urbano sob o capitalismo, ela não 
deve ser uma teoria totalizante. É uma 
teoria de resíduos dentro de um vórtice. 
Lefebvre chega ao ponto de dizer que, 
dentro desse vórtice urbano, um novo 
humanismo se baseia na ‘cidadania 
revolucionária’. Ele informa que foi isso 
que ele realmente quis dizer com ‘direito 
à cidade’, que o tempo todo se tratava 

de resíduos recuperando seus direitos 
à cidade da qual foram expelidos, uma 
cidadania revolucionária que nada tem 
a ver com passaporte: a cidadania aqui 
está dentro e além de um passaporte, 
dentro e além de qualquer documen-
tação oficial. Não expressa um direito 
legal concedido por uma instituição 
do estado-nação burguês... O método 
dos resíduos é a realidade dos resíduos, 
a realidade de todos aqueles expulsos, 
todos aqueles banidos das armadi-
lhas da realidade urbana neoliberal. 
Os resíduos são os constituintes sem 
privilégios que assombram o ‘banlieue’ 
global. Gosto de chamar esse resíduo de 
cidadão-sombra: os remanescentes e 
irredutíveis que vivem na periferia, que 
sentem a periferia dentro deles, que se 
identificam com a periferia, mesmo que 
às vezes essa periferia esteja localizada 
no centro [...]. Existem resíduos no domí-
nio no qual a exclusão social encontra 
a marginalidade espacial. Eles são uma 
minoria que é cada vez mais uma maio-
ria, uma nova maioria: se são alguma 
coisa, os resíduos são a nova norma, 
a nova posição padrão planetária”.
Sobre a condição periférica, há, na 
literatura produzida no Brasil, um 
dossiê na revista Perspectivas (v. 32, 
2007), outro na Tempo Social (v. 25, 
n.2, 2013) e, mais recentemente, o 

trabalho de Canettieri (2018).

4 Como afirma Francisco de Oliveira 
(2017): “Fosse como necessidade de 
mão de obra, devido à inadaptação 
da população autóctone a trabalhos 
regulares e a sua fuga para remotas pa-
ragens, fosse como um grande negócio, 
já no século XVI o comércio de escravos 
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negros africanos se transformou em 
outro pilar dessa estrutura, imprimindo 
sua marca a ferro e fogo no corpo dos 
escravizados e da sociedade… A colônia 
americana era o lugar da produção, e 
a África negra, o da reprodução [...]. No 
Brasil, 4 milhões de africanos negros, 
um total de 10 milhões na América 
Espanhola e pelas Antilhas. O par se-
nhor-escravo assentou as bases de uma 
estrutura social bipolar, essa caracte-
rística paternalista patrimonialista que 
formou a economia e sociedade”.

5  Este texto é elaborado no conjunto 
dos estudos que fundamentam a 
pesquisa denominada Urbano-cons-
telação, Arquiteturas da Insurreição 

(CNPq/FAPEMIG, 2019-2022).

6 Nas décadas de 1960 e 1970, 
Quijano elaborou uma teoria da 
dependência. Na virada do século, 
o sociólogo peruano passou a se 
debruçar sobre a colonialidade do 

poder.

7  Assim como no Peru de Belaúnde 
Terry, no final da década de 1950 e 
início dos anos de 1960, fora pro-
pício para a intelectualidade pensar 
as características, os processos e a 
localização da constituição de uma 
pobreza urbana, o Chile de Allende, 
nos primeiros anos da década de 
1970, foi um ponto de apoio para 
os trabalhos que pretendiam maior 
rigor sociológico, principalmente 
abrigados no Centro Interdisciplinar 
de Desenvolvimento Urbano (CIDU) 

da Universidade Católica.

8  Em 1948, foi criada a Comissão 

Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL), cuja tese principal 
era a de que a expansão industrial 
urbana seria o canal constitutivo da 

integração da sociedade.
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A INVENÇÃO DAS 
DANÇARINAS ORIENTAIS1

TRADUÇÃO 
Lívia Santos de Souza

CAROLINA BRACCO
Faculdade de Filosofia e Letras/

Universidade de Buenos Aires

INTRODUÇÃO

Em sintonia com a concepção do sistema colonial/moderno de gênero 
desenvolvido pela teoria decolonial (QUIJANO, 1991, 2000 e 2002), o 
sistema de pensamento fundamental para se refletir sobre a relação en-
tre Ocidente e Oriente é o proposto pelo intelectual palestino Edward 
Said, em seu já clássico Orientalismo ([1978] 2008). 

O “orientalismo” não tem uma só definição nem é uma unidade defi-
nida, mas sim uma série de questões dependentes entre si: é um modo 
de se relacionar com o Oriente baseado no lugar especial que este ocupa 
na experiência da Europa; e é também um estilo de pensamento que se 
baseia na distinção entre Oriente e Ocidente. Esta distinção foi o ponto 
de partida para as teorias, epopeias, romances e outros textos sobre o 
Oriente, sua gente e seus costumes. 

Um dos objetivos de Said é demonstrar como a cultura europeia ad-
quiriu força e identidade ao engrandecer a si mesma em detrimento do 
Oriente – o Oriente criado pela Europa – considerado inferior e digno 
de rejeição. Assim, a relação entre Oriente e Ocidente é uma relação de 
poder e de complicada dominação. Para demonstrá-lo, Said fornece um 
exemplo de grande utilidade e coincidência com a temática que aqui se 
propõe: a relação entre Gustave Flaubert e a cortesã egípcia Kuchuk Ha-
nem. Para ele, trata-se de um 
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“encontro que deve ter criado um modelo muito influente sobre a mulher oriental; ela nun-
ca falava de si mesma, nunca mostrava suas emoções, sua condição presente ou passada. 
Ele falava por ela e a representava. Ele era estrangeiro, relativamente rico e homem, e esses 
eram fatores históricos de dominação que lhe permitiam, não só possuir Kuchuk Hanem fi-
sicamente, mas sim falar por ela e dizer aos seus leitores em que sentido ela era tipicamente 
oriental” (SAID, [1978] 2008, p. 25).

A tese de Said é a de que a situação de força de Flaubert em relação a Kuchuk 
Hanem não era um fato isolado, mas sim exemplificadora de um modelo da re-
lação de forças entre o Oriente e o Ocidente e o discurso acerca do Oriente que 
a legitimava.

Foi a partir destes relatos que se começou a criar e representar a “mulher orien-
tal” como uma categoria central deste sistema de pensamento, destinado a legi-
timar a ocupação colonial dos territórios e dos corpos. Por sua vez, o fato de que 
se trate de uma dançarina é eloquente, já que a concepção mesma da “mulher 
oriental” dançarina se relaciona diretamente com a exposição e a espetaculariza-
ção dos corpos racializados e colonizados.

Neste contexto, o que me interessa destacar é como o olho pornográfico colo-
nial2 construiu o que chamarei de “dança oriental” como artefato colonial, para 
legitimar o olhar masculino do homem colonizador e de seu cúmplice, o ho-
mem colonizado – e como, por sua vez, este artefato se voltou sobre o corpo das 
mulheres ocidentais brancas convertendo-as em um objeto de consumo visual.

Tomo aqui o gênero, seguindo Rita Segato (2015), como uma categoria central 
“capaz de iluminar todos os outros aspectos da transformação imposta à vida das 
comunidades ao serem captadas pela nova ordem colonial moderna” (Ibidem, p. 
81), com a crença de que a colonialidade reorganizou os papéis de gênero e, por 
sua vez, a sociedade colonizada buscou entrar nessas categorias se apropriando 
da “dança oriental” como artefato colonial.

Dentro desta reorganização foi fundamental o lugar de inferioridade consti-
tutiva outorgado ao corpo oriental dançante a partir de sua irrupção no espaço 
público, eminentemente masculino. Foi então o homem colonizado, enquan-
to agente disciplinador desses corpos, quem mediou a dupla subordinação das 
mulheres – promovendo a domesticação, a distância e a submissão (GAUTIER, 
[2003] 2005). Os homens orientais são os interlocutores privilegiados da co-
lonialidade, a partir do que Segato (2010, p. 26 e ss.) denomina “o pacto entre 
homens” destinado a disciplinar corpos femininos e feminizados, e que na ex-
periência colonial tem a masculinidade branca, vencedora, como canônica.

Isso teve como correlato um duplo impacto: por um lado, os homens coloni-
zados sujeitaram com seus olhares suas mulheres por meio do olho colonial-
-pornográfico; por outro, os homens colonizadores levaram esse olhar para casa 
através da “dança oriental” como artefato colonial.
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A CONSTRUÇÃO DA “DANÇA ORIENTAL” COMO ARTEFATO COLONIAL

No berço da edificação do discurso orientalista, diferentes estratos de artistas 
eram reconhecidos no “Oriente”. Entre as dançarinas, aquelas que tinham mais 
prestígio eram contratadas para celebrações privadas. Tinham a hierarquia mais 
elevada, tanto no Egito como na Turquia, Pérsia e Índia, aquelas troupes de artis-
tas que formavam parte da casa real. 

Outras, geralmente escravas, eram parte do harém real e oficiavam como con-
cubinas dos governantes e seus parentes homens. Eram muito reconhecidas em 
todas as artes e, na maioria dos casos, estas dançarinas-cortesãs eram as únicas 
mulheres educadas da sociedade; sabiam ler e escrever, eram muito boas conver-
sadoras e excelentes cantoras, dançarinas e musicistas. No Egito, eram conheci-
das como awalem (no singular: alima, literalmente “instruída”, no Egito para 
referir-se especificamente a cantoras e dançarinas).

As awalem seguiam a tradição das cortesãs. Começavam sua carreira em casas 
de gente endinheirada onde seu ofício era o de instruir as mulheres dos haréns. 
Eram cantoras, poetisas e compositoras, destacando-se em suas improvisações 
cantadas. Também dançavam, mas só diante de mulheres. Em 1777, Savary as 
descreve como

“‘savantes’ [com] uma educação muito mais cuidada que as de outras mulheres que foram 
assim chamadas. Formam uma comunidade celebrada dentro do país. Para pertencer a este 
grupo, é necessário ter uma voz preciosa, um bom domínio do idioma, um conhecimento 
das regras da poesia e uma habilidade para compor e cantar espontaneamente coplas adap-
tadas às circunstâncias” (SAVARY, 1787, p.  124-125).

Quando uma alima envelhecia, ou simplesmente sua voz perdia frescura, apo-
sentava-se. Frequentemente continuava ligada a seu antigo patrão ou se casava. 
Nos casamentos de classe alta, sua função era a de instruir a noiva na arte de fazer 
amor por meio da linguagem da dança e do canto. Também cantava atrás das 
gelosias para homens nos casamentos de classe média. Edward Said resume esta 
ideia à seguinte definição: 

“a ‘alima’ era uma cortesã, se é que é possível chamá-la assim, mas uma mulher de grandes 
habilidades. Dançar era só um de seus dons; outros eram a destreza para cantar e recitar 
poesia clássica, conversar com engenho ou para que os homens de leis, da política ou da 
literatura buscassem sua companhia” (SAID, 1990, p. 8).

Outro grupo descrito pelos viajantes e estudado por pesquisadoras e 
pesquisadores era o conformado pelas gawazi (no dialeto, “dançarina do âmbito 
rural”, seu singular é gazeya), provenientes da tradição nômade e marginal que 
levaram os ciganos ao Egito. Lá, como em tantos outros lugares, os ciganos 
adotaram ritmos e movimentos do folclore local adaptando-os aos próprios. As 
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gawazi conformavam a classe mais baixa, dançavam sem véu nas ruas na frente 
dos cafés. Eram contratadas pelas classes trabalhadoras para animar as festas de 
homens nos casamentos e nas festas populares.

Assim, enquanto as awalem se reservavam para o espaço privado, quase ínti-
mo, dos haréns e dançavam exclusivamente para – e na frente de – mulheres, 
as gawazi faziam seu o espaço público, irrompendo em cafés, mercados, festas 
pagãs e casamentos das classes baixas. Muitas combinavam dança com prostitui-
ção e todas transgrediam, com a cabeça descoberta, esse espaço reservado para 
os homens, sendo por isso marginalizadas até o ponto de que a própria palavra 
gazeya se convertesse em um insulto.3 

A importância da delimitação entre estes dois tipos de dançarinas é fundamen-
tal, já que as descrições dos viajantes ingleses e franceses parecem confundir os 
grupos. Entretanto, segundo Karin van Nieuwkerk (1996), havia um terceiro 
grupo entre as awalem e as gawazi, conformado por cantoras e dançarinas de 
classes baixas, as quais chama “awalem comuns” e que atuavam nos bairros po-
pulares – portanto a delimitação entre os grupos aparentemente não era estrita. 

Com a invasão napoleônica de 1798, as awalem abandonaram a cidade após se 
negarem a entreter os soldados e só regressaram depois da retirada das tropas 
em 1801, o que poderia talvez ser lido como um ato de empo-
deramento feminino anticolonial, mas ainda não contamos com 
fontes suficientes para afirmá-lo. Em 1834, Muhammad Ali pres-
creveu as dançarinas com um decreto, tentando afastá-las da vista 
dos estrangeiros e querendo reafirmar seu poder sobre seus cor-
pos e seus movimentos. Entretanto, a proibição só tinha efeito 
no Cairo e por isso as awalem “comuns” e as gawazi se muda-
ram para a zona do Alto Egito, onde foram seguidas pelos olhos 
dos europeus. É muito provável que a proibição tenha respondi-
do à pressão interna que exercia um poder masculino 
maior, os ulemás, na manutenção da moral pública 
identificada com o ocultamento do corpo de “suas mu-
lheres”. 

Muitos dos artistas que viajaram no século XIX ao Egi-
to aproveitaram para ver as dançarinas ou foram es-
pecificamente em sua busca, convertendo-as na fonte 
de atração e inspiração mais popular da época, espe-
tacularizando seus corpos, sexualizando a paisagem. 
Como consequência disso, elas se converteram em um 
símbolo de sensualidade que, aos olhos do estrangei-
ro, caracterizava o conjunto da sociedade (GRAHAM-
-BROWN, 1988). Fi
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A dançarina mais famosa entre os viajantes foi a mencionada Kuchuk Hanem, 
a quem conhecemos principalmente pelos fascinantes relatos de seus encon-
tros com o escritor Gustave Flaubert ([1849] 1972) coletados por Said ([1978] 
2008). Ela popularizou uma das danças que logo seria uma das mais solicitadas 
pelos viajantes: a “dança da abelha”, que consistia na dançarina desvestindo-se 
pouco a pouco, simulando que uma abelha estava entre suas roupas. Dos relatos 
de Flaubert, como os de outros dois viajantes, se infere a “libertação” que sen-
tiam os europeus ao estar no Oriente, assim como a relação de dupla dominação 
constituída na relação colonialista-colonizado e homem-mulher (SAID, [1978] 
2008, p. 206 e seguintes).

Na imagem do véu, os artistas orientalistas encontraram a metáfora perfeita 
para representar o desconhecido, o oculto, o proibido (BRACCO, 2007). Nesse 
sentido, o extenso estudo de Meyda Yeğenoğlu (1998) sobre o tema demons-
tra como nesse discurso a “mulher oriental coberta por um véu” não só desem-
penha um papel importante, significando a mulher oriental como misteriosa e 
exótica, como também serve de metáfora de todo o Oriente como algo femini-
no, sempre velado, sedutor e, por isso, perigoso. 

Dentro deste esquema se inscreve a “Dança da alima” de Jean-Léam Gérôme (Fi-
gura 1) na qual se representa uma dançarina em um lugar público, no que parece 
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ser uma taverna onde todos os espectadores são homens. Isto não corresponde-
ria à definição de alima, já que os homens só podiam ouvir e imaginar as awa-
lem se ocultas atrás das gelosias dos haréns. De todo modo, o que me interessa 
destacar é a construção do corpo colonizado e a habilitação do olho pornográfico 
colonial midiatizado/habilitado pelo olhar do homem local.

A leitura que se fez nesse momento da alima de Gérôme fica constituída nas 
palavras do crítico de arte Edward Strahan, segundo o qual 

“a presença dos soldados sentados com um olhar que enfatiza a degradação da sociedade 
oriental, as bases do sistema familiar, o menosprezo brutal das mulheres, os horrores de 
uma religião carnal. Aqui, com um vigor nunca antes visto, somos transportados fisica-
mente para entre mulheres sem alma e devotos que se permitem estudar as danças das awa-

lem como uma imagem certeira do paraíso” (STRAHAN, 1879, p. 80). 

As palavras de Strahan lançam luz principalmente sobre duas questões. A primei-
ra é como por meio da imagem da dançarina se queria deixar em evidência a rela-
ção entre sexualidade e religião no Islã mediante as bases do sistema 
familiar – que contempla a poligamia – e a instituição dos haréns. A 
segunda é o juízo de valor que se fazia tanto do pintor como da so-
ciedade a partir do olhar eurocêntrico e colonialista,representando 
a sociedade oriental como amoral – tomando como referência a 
moral cristã – e, indo mais adiante, “sem alma”. Tudo isso escrito 
no corpo das mulheres como paisagem racializada.

Assim, a imagem da “mulher oriental”, seu corpo, necessariamente 
colonizado, racializado, se converteu em um fator fundamental da 
história colonial do “Oriente”. No imaginário construído ao redor 
da dança, veremos, encontraram o dispositivo ideal para colonizar 
também os corpos das mulheres brancas ocidentais. 

O CORPO DA DANÇARINA ORIENTAL COMO ESPETÁCULO

Com a mudança de século e o fortalecimento da ocupa-
ção britânica que começou em 1882, incrementou-se a 
presença militar e civil estrangeira e começou a emergir 
uma incipiente burguesia urbana na capital egípcia. Isso 
teve como resultado a proliferação de um novo tipo de 
espaço que centralizou e fundiu diversas artes performa-
tivas, como a música e o teatro, e incluindo, pela primei-
ra vez, a dança como uma arte separada. Foi com o nome 
de “sala” que se conheceu este espaço que era conduzido 
principalmente por mulheres.
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O repertório das salas consistia em uma variedade de entretenimentos breves 
como monólogos, números de dança tanto ocidental como “oriental”, música e 
sketches cômicos. Neste contexto, e com o cinema apenas dando seus primeiros 
passos, o programa oferecido pelas salas era muito atrativo para escapar da de-
pressão econômica e do clima de abatimento por trás da fracassada revolta inde-
pendentista de 1919 que culminaria, em 1922, com um morno reconhecimento 
por parte de Grã-Bretanha da independência egípcia (BARAKA, 1998, p. 130).

Por esses anos, parte da intelligentsia egípcia ocupava e animava com suas con-
versas as mesas das salas (Figura 2), que na Segunda Guerra Mundial se enche-
ram de soldados ingleses e australianos que constituíram seu principal público.

A exposição das dançarinas despertou a crítica de muitos jornalistas e artistas 
que a achavam vulgar e decadente se comparada com a arte apresentada nos 
teatros. As críticas eram parte do discurso nacionalista-moralista da época, e se 
concentravam na exposição das dançarinas e no uso de linguagem indecente nos 
sketches. 
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Este moralismo erguia-se como protetor dos corpos femininos que 
considerava sob sua tutela, enquanto o corpo colonizado da mulher 
converteu-se em espetáculo público só para as elites e sua marca co-
lonialista.

Tanto as donas das salas como os coreógrafos estrangeiros que nelas 
trabalhavam incluíram novos movimentos à “dança oriental” como 
artefato colonial, acrescentando elementos das danças ocidentais, 
transformando-as em uma dança de palco. Estes movimentos in-
cluíam uma maior utilização do torso e dos braços, assim como uma 
elevação facilitada pelo uso das pontas dos pés; giros e arabesques 
foram acrescentados aos deslocamentos. As coreografias geralmente 
eram grupais e, tomando o nome de comparse, um grupo de dança-
rinas costumava acompanhar os cantores em seus shows, mostran-
do várias partes desnudas do corpo, como as pernas e o abdômen. 

A espetacularização dos corpos colonizados se completava com a substituição 
do traje tradicional que cobria o corpo inteiro pelo traje de duas peças, inspirado 
em parte pela vestimenta das dançarinas dos cabarés europeus (VAN NIEW-
KERK, 1997) e a proposta sincretista das dançarinas estrangeiras, como vere-
mos no tópico seguinte. 

Este novo tipo de dança foi percebido, no fervor nacionalista-modernista da épo-
ca, como “tipicamente egípcio”, a ponto de que o famoso músico egípcio Muham-
mad Abd al Wahab chegasse a dizer que a dançarina Tahia Carioca (ver Figura 3) 

“ liberou a dança oriental da influência dos estrangeiros (…) Graças a ela, formou-se a 
reputação da dançarina egípcia entre um monte de bailarinas estrangeiras, turcas e ar-
mênias. Sentíamos com essas bailarinas a ausência da dançarina integralmente egípcia. 
A dança destas estrangeiras era como comer algo insosso, mas a dela era saboroso, origi-
nalmente egípcia. Sua aparição e seu sucesso era um fenômeno patriótico… os egípcios so-
friam a ocupação… a do Exército, o Governo, o comércio, a economia e até a ocupação da 
dança… quando apareceu, Tahia libertou a dança do domínio das estrangeiras. Os egípcios 
se alegraram por isso tanto como pelo estabelecimento do Banco de Egito como um dos as-
pectos da independência econômica” (AL-HAKIM, 2000, p. 25).

Assim, com esta percepção, cimentava-se a relação da “dança oriental” como ar-
tefato colonial com a identidade nacional e, com ela, a reapropriação dos corpos 
femininos colonizados. 

Famosas bailarinas como Bamba Kashar e Shafiqa al-Copteya já haviam apare-
cido nas revistas publicando anúncios de suas atuações, mas a época das salas 
abriu um novo capítulo na apresentação das bailarinas na imprensa. Esta pre-
sença era agora percebida como legítima por sua ligação com a burguesia local e 
seu olhar colonial e condizente com o movimento rumo à “modernidade” que 
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estava sendo levado a cabo por diferentes meios, incluída a recentemente surgi-
da imprensa de espetáculos. 

“As revistas egípcias populares da primeira metade do século XX” – escreve nes-
te sentido Robertha L. Dougherty (2000, p. 244) – “dão uma rica quantidade de 
informação sem explorar uma identidade nacional moderna definida através de 
uma justaposição aparentemente bizarra de elementos”. Isso produziu, segun-
do a pesquisadora, uma atmosfera quase “carnavalesca”, composta por anúncios 
de bens de consumo modernos, como filmes de Hollywood e egípcios, salas e 
bebidas alcoólicas, que se conjugavam com outros mais “tradicionais”, como 
sheijs de al-Azhar, recatadas mulheres de bairros populares e simpáticos campo-
neses. A Imprensa replicava – e alimentava – o contraste entre o incipiente estilo 
de vida urbano com o imaginário social das classes populares.

Em 1934, a revista al-Iznayn publicava um desenho (Figura 4), em um pôster, 
com algumas dançarinas de short sob o rótulo “Cine Jasibal” – o nome do cine-
ma, sem significado em árabe, remete a sua origem estrangeira. As dançarinas, 
sorridentes e exibindo suas pernas desnudas, também parecem ser —por seus 
penteados e traços— estrangeiras ou estrangeirizadas. Olhando o pôster estão 
dois personagens típicos da época: Kish Kish Bey – representado pelo come-
diante Naguib al-Rahani – e al-Barbari (“o Bárbaro”), um personagem muito fa-
moso do ator, da região da Núbia, Ali al-Kassar – criado para contrastar os costu-
mes do Alto Egito com as atrações da cidade. Um interessante intercâmbio se dá 
entre ambos, ao pé da imagem: al-Barbari pergunta “Por que o ministério quer 
proibir as imagens de mulheres em traje de banho?”, ao que Kish Kish responde: 
“Porque os jornais estão deixando o cinema sem negócio”.

A partir deste exemplo, recolhido por Walter Armbrust (1996, p. 81), podemos 
inferir pelo menos duas questões. Primeiro, o interesse governamental (mascu-
lino) de regulamentar ou silenciar de algum modo as imagens de mulheres com 
determinado grau de nudez na imprensa. Logo, segundo ressaltam os interlocu-
tores (homens também), se lança luz sobre o absurdo da medida, já que de uma 
forma ou de outra o público seria exposto a tais imagens.

A publicidade e o cinema, indústrias pertencentes às burguesias locais e estran-
geiras, se apropriavam do corpo feminino colonizado contribuindo com sua 
percepção de objeto de consumo visual. A tensão e a reapropriação dos corpos 
se manifesta neste instantâneo de uma ideia já instalada. 

ORIENTALIZAÇÃO DA DANÇA ORIENTAL E COLONIZAÇÃO DOS CORPOS BRANCOS

Em 1904, a bailarina de dança contemporânea Ruth St. Denis reparou em uma 
publicidade dos cigarros Egyptian Deities que representava a imagem da deusa 
egípcia Ísis. Sentindo-se inspirada por esta imagem, desde então começou a pes-
quisar as danças do Egito e da Índia. Logo, 
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“vendo a si mesma como uma embaixadora cultural do Oriente, combinou um vestuário 
revelador com um estilo de movimento que escapava à óbvia sexualidade da pélvis e se con-
centrava em movimentos da parte alta do corpo” (SHAY e SELLERS-YOUNG, 2005, p. 7).

Assim, a apropriação da “dança oriental” por parte das mulheres ocidentais deu 
lugar à construção de imagem e imaginário que se construíam sobre a “dançari-
na oriental” e habilitavam a categoria da “dançarina oriental ocidental”. 

Numa foto de 1916 foi vista pela primeira vez a imagem de uma mulher magra 
em um traje de duas peças, até então desconhecido no Egito, onde as bailarinas 
famosas como Bamba Kashar ou Shafiqa al-Copteya exibiam trajes de uma peça 
sobre corpos mais roliços. 

Assim, uma imagem esbelta e estilizada contrapôs-se àquela mais tradicional das 
dançarinas egípcias, criando uma nova, mais próxima ao ideal de beleza estadu-
nidense, que as dançarinas egípcias adotaram posteriormente. O relato de outra 
dançarina estadunidense da época é ilustrador nesse sentido: “O uso constante 
dos músculos do ventre muitas vezes desenvolve esta parte do corpo em pro-
porções excessivas; mas isto, em uma dançarina, é considerado um símbolo de 
beleza artística” (LA MERI, 1961, p. 45). 

As palavras precedentes pertencem a La Meri (nome artístico de Russel Meriwe-
ther Hughes, ver figura 5) que, atraída pela “dança dos cinco sentidos” de St. Denis, 
em 1915 viajou a diferentes países orientais para estudar suas danças, para logo, 
junto àquela, fundar um estúdio em Nova York onde ensinavam suas versões co-
reográficas das “danças orientais”. No início dos anos de 1940 –  e até 1956 –  Meri 
foi diretora de seu Ethnologic Dance Center (“Centro 
de dança etnológica”), onde se ministravam cursos 
sobre o contexto histórico e cultural das danças que se 
ensinavam aos alunos (RUYTER, 2005, p. 212). 

Outra contribuição para a construção do discurso 
apropriador da “dança oriental” como artefato co-
lonial veio do balé russo – tanto o  czarista quanto o 
comunista – que, por meio das produções de Serguéi 
Diaghilev, como Scheherazade, com sets e vestuário 
de León Bakst, apresentaram uma imagem orienta-
lizada de suas colônias muçulmanas do Cáucaso e da 
Ásia Central (WOOD e SHAY, 1976) (ver Figura 6). 

Nos Estados Unidos, a Fox Film Corporation adap-
tou figurinos e movimentos do balé e da dança con-
temporânea na criação da vamp Theda Bara (Theo-
dosia Goodman) (ver Figura 7), cujo nome era um 
anagrama de Arab death (“morte árabe”). Com seu P
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figurino de duas peças e seus olhos pintados com kohl, Theda Bara sustentava 
ser uma egípcia que havia “crescido à sombra da esfinge (…) quando em realida-
de ela era de Ohio” (GOLDEN, 1996, p. 19). 

Inserindo-se também na indústria cinematográfica depois de se apresen-
tar com muito sucesso entre a elite estadunidense e europeia, Ruth St. De-
nis e seu marido, Ted Shawn, foram convocados para trabalhar nos fil-
mes de D.W. Griffith. Em 1915, fundaram a companhia Denisshawn, na 
qual Jack Cole se converteu em um dos coreógrafos mais importantes 
dos anos de 1940 e 1950 que, junto a outros – sempre homens ociden-
tais, como se deu também no Egito4 – criou a imagem de um Oriente híbri-
do que era uma mescla de movimentos e vocabulário de diferentes regiões.

Desta maneira foi como “desde 1910 até 1960, filmes com roteiros orientalistas 
e temas do Oriente Médio, como a vida de Cleópatra e Salomé, converteram-
-se em veículos para apresentar performances carregadas de erotismo” (SHAY e 
SELLERS-YOUNG, 2005, p. 10).

O misticismo que envolvia as coreografias justificava o erotismo – e o voyeu-
rismo –  e, tanto no caso de Ruth St. Denis quanto no de sua contemporânea 
Isadora Duncan, “elevava” sua arte sobre os limites sociais. “ Todos os pensa-
mentos lascivos fogem timidamente para o canto mais afastado … [a dança] 
liberou nossas almas das garras da rotina”, manifestava Ruth St. Denis (citada 
em SCHLUNDT, 1971, p. 24). Entretanto, afirma Desmond, o efeito era o con-
trário, já que sua representação da mulher oriental a sexualizava na mente do 
público (DESMOND, 1999).

Assim, enquanto alguns opinam que “Ruth St. Dennis fez muito para tirar o es-
tigma resultante da arte da Índia e do Egito” (WEST KINNEY e WEST KINNEY, 
1936, p. 199), outros pensam que “inclusive a arte séria de Ruth St. Denis não 
o foi suficiente para superar o estereótipo tão facilmente criado e perpetuado” 
(BERGER, 1961, p. 6), reconhecendo que “as dançarinas orientais” que se apre-
sentam nos cafés de Nova York seguem mais a tradição do burlesque estaduni-
dense do que a de uma arte genuína” (Ibidem).

Uma combinação de ambas as leituras levaria a pensar que o estereótipo só podia 
ser apagado pelo que o havia criado em um primeiro lugar: a intervenção colo-
nial. Isso porque corpo-objeto e colônia surgem ao mesmo tempo (SEGATO, 
2014). O corpo-objeto da mulher midiatizado então pela “dança oriental” como 
artefato colonial, neste duplo movimento, habilitou o voyeurismo nas socieda-
des colonizadoras e colonizadas enquanto contribuía para a criação de um este-
reótipo difuso da “mulher oriental”.

Desde a academia estadunidense também se buscou perpetuar esta visão de um 
Oriente híbrido, místico e feminino e  da “dança oriental”como artefato colo-
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nial. Assim, por exemplo Curt Sachs (1937) inclui um capítulo em sua História 
universal da dança, no qual falando indistintamente de Japão, Pérsia, China, Ín-
dia, Sião e Egito, circunscreve as origens da “dança oriental” na religião (SACHS, 
1937, p. 128-129), sustentando ademais que as dançarinas são exclusivamente 
mulheres (SACHS, 1937, p. 223-224), contrariamente ao que demonstraram 
outras pesquisas5 e replicando os papéis de gênero impostos pelo olho porno-
gráfico colonial. Logo, introduz o Oriente “misterioso” e a forte carga de sentido 
que segundo o autor tem suas danças: “Nestas culturas, o que é verdadeiro para 
as ornamentações também é verdadeiro para as danças: é necessário conhecer o 
tema para entender o significado” (SACHS, 1937, p. 232). 

Um segundo exemplo é o capítulo “Oriental dancing” incluído em The dance: 
its place in art and life (A dança: seu lugar na arte e na vida) de Troy e Mar-
garet West Kinney (1936), que começa declarando: “Mohammed tirou de uma 
raça de artistas a liberdade de pintar ou modelar representações de seres vivos” 
(WEST KINNEY e WEST KINNEY, 1936, p. 196). Este, segundo os autores, é o 
motivo pelo qual “os maometanos” desenvolvem a dança dignificando-a “com 
seu conhecimento acumulado de decoração e a impregnaram com o simbolismo 
místico de sua mente especulativa” (Ibidem, 1936, p. 198).

Em ambos os textos, as descrições que se oferecem das danças incluem expres-
sões “explicativas” carregadas de significado como “supõe-se que”, “como se”, 
tentando forçar com isso o ingresso da descrição da dança no discurso colonial-
-orientalista. 

Incluindo uma série de fotogramas de danças “árabes” “de agradecimento”, “de 
luto”, “de escravas” e “do lenço” (Ibidem, 1936, p. 196-201), sem especificação 
alguma sobre o país ou região onde se interpretam nem citar nenhuma fonte 
mais que a dançarina “Zourna” (que aparece nos fotogramas), os autores encon-
tram em cada dança uma história, como expressavam na citação transcrita aci-
ma, criando um Oriente que parece dançar sem parar a ponto de manifestar que 
“até as notícias do dia são dançadas, já que as  doutrinas de Mohammed proíbem 
a impressão de quase tudo excetuando o Alcorão” (Ibidem, 1936, p. 201).

Contradizendo esta percepção, segundo o trabalho acadêmico de al-Faruqi, em 
todo o mundo islâmico não existem registros de danças narrativas,6 já que em 
suas próprias palavras, é “uma arte abstrata” (AL-FARUQUI, 1987, p. 7). Logo, 
fica clara no texto a responsabilidade histórica de revelar os mistérios de Orien-
te, de explicá-lo, já que 

o tesouro da coreografia árabe nunca ter sido aberto realmente aos olhos ocidentais pro-
vavelmente se deve, tanto como a outras questões, à incapacidade dos árabes de contribuir 
com alguma explicação de algo que, no seu modo de pensar, se explica por si mesmo. Não 
viu outra dança além da própria de sua raça. Para ele, a dança árabe não é árabe, é sim-
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plesmente dança. Nos seus olhos, os símbolos miméticos são tão descritivos como palavras 
ditas. Exceto se pudesse vê-las com olhos ocidentais, não veria nada nelas para explicar 
(WEST KINNEY e WEST KINNEY, 1936, p. 198-199).

Nesta última citação se manifesta a imanência do olhar ocidental na construção 
do imaginário em torno ao que chamo aqui de “dança oriental” como artefato 
colonial. Por um lado, “a incapacidade dos árabes” não apenas de explicar mas 
sim de sequer “contribuir para uma explicação”; do outro, complementarmen-
te, a necessidade do olhar ocidental para construir tal explicação. 

Para compreender sobre qual terreno se construiu este olhar é interessante a 
contribuição de Jane Desmond (1999), que sustenta que a dança de Ruth St. 
Denis surgiu em um momento de complexa transformação social nos Estados 
Unidos. Na mudança de século, explica a autora, criou-se no país uma mistura 
social volátil a partir da soma de troca dos papéis de gênero, diferenças raciais e 
étnicas e antagonismos de classe, que se manifestaram a partir de uma mudança 
nas atitudes a respeito do corpo e da popularização do “exótico” em manifesta-
ções culturais (DESMOND, 1999, p. 33). O “exótico”, o refúgio em um passado 
glorioso de civilizações milenares, dava uma sensação de segurança em um mo-
mento de caos no que a flutuante situação social era percebida como um risco 
para as classes médias e altas (DESMOND, 1999, p. 35).

Continuando o trabalho dos europeus, e com a mesma percepção de que o 
Oriente é “incapaz de falar por si mesmo” (SAID, [1978] 2008, p. 93), os es-
tadunidenses queriam encontrar as  “razões ocultas”, um significado ao que se 
aferrar em uma época na qual era necessário encontrar um sentido, exotizando o 
Outro e – agora – também exotizando e, portanto, legitimando o olhar do olho 
pornográfico a partir da visão do colonizador (QUIJANO e WALLERSTEIN, 
1992) direcionado  a suas mulheres. 

O orientalismo europeu era desta maneira reformulado pelos estadunidenses, 
revelando o que se apresentava como o “verdadeiro Oriente”, isto é, uma nova 
forma de compreender o Oriente, de se relacionar com ele, tomando algumas 
categorias pré-existentes e contribuindo com outras que eram úteis para defi-
nir a sociedade estadunidense – já hegemônica neste período, quando a “dança 
oriental” servia, de uma forma ou de outra, para mostrar os corpos femininos 
com uma carga de sentido propriamente moderna.

Assim, o discurso orientalista europeu encontrou sua continuidade no estadu-
nidense, exotizando as  dançarinas a partir da construção e da criação de uma 
série de imagens e construindo a categoria “mulher oriental” – que permeou o 
imaginário social ocidental a partir dos romances, dos  filmes, das  artes visuais, 
da ópera, do balé, não só no Ocidente como também num mundo cada vez mais 
globalizado, até chegar ao Oriente, que replicou esta imagem (BRACCO, 2015).
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CONTROLE DOS CORPOS E DA SEXUALIDADE

Durante a Primeira Guerra Mundial, a prática da prostituição no Egito aumen-
tou em parte pelo fato de que muitos homens abandonaram seus lares para se 
alistar no exército, deixando as mulheres a cargo do lar e com poucas possibilida-
des de trabalho. Apesar de ser legal, a prostituição era contrária ao normal e acei-
tável como comportamento dentro da comunidade, sendo por isso vista como 
criminosa aos olhos da sociedade. Aquelas mulheres que exerciam as profissões 
ligadas ao entretenimento público – dançarinas, cantoras – e a prostituição habi-
tavam um mundo onde os laços familiares se perdiam e seu status era opacado 
por sua ocupação (TUCKER, 2002).

As dançarinas que atuavam em público ou frente aos homens estavam expos-
tas não só à desaprovação social, mas também a pesados impostos pelo Estado; 
eram as gawazi que, junto com outras ocupações, como os encantadores de ser-
pentes, malabaristas e vendedores de haxixe, estavam sob controle fiscal desde 
o século XVI. 

A divisão entre dançarinas públicas e prostitutas é difícil de demarcar, em se tra-
tando de profissões marginais das quais não há praticamente registros, e dado 
que o controle governamental se estendia sobre ambos os grupos, sem diferen-
ças. Impossibilitadas – ao menos legalmente – de trabalhar no Cairo, as prostitu-
tas se deslocaram até a cidade industrial Al-Mahalla al-Kubra, no Delta egípcio, 
que logo foi conhecido como o centro de prostituição do país. Nesta localidade 
trabalharam durante muito tempo antes que a prostituição fosse regulada pelos 
ingleses no Egito e em um bairro em particular, baseado em ditas regulações, 
fosse designado para tal fim, em 1905. Enquanto as regulações foram pensadas 
para simbolizar o controle estatal sobre a sociedade, ao mesmo tempo “deram 
lugar a uma luta de poder entre o Estado colonial e a comunidade local, entre 
o discurso nacionalista e a forma de vida local, e entre a moralidade pública e o 
espaço privado” (HAMM AD, 2011, p. 752).

Fazendo caso omisso dos discursos estatais e nacionalistas que buscavam “pu-
rificar” a nação, al-Mahalla continuou hospedando prostitutas e clientes, inclu-
sive após sua proibição em 1943, demonstrando assim que a imagem virtuosa e 
unida da nação egípcia com um sistema moral unificado era  idealizada, não uma 
realidade (LOPEZ, 2004).

Embora pesquisadores e acadêmicos egípcios e ocidentais concordem sobre 
como a ocupação britânica apoiou a regulação da prostituição no Egito, não exis-
te acordo sobre a percepção e a avaliação de tais regulações. Estudos como o do 
egípcio Emad Hilal (2001) sustentam que os ingleses as impuseram para arras-
tar ao país para a decadência social e moral. Por outro lado, Bruce Dunne (1996) 
argumenta que os ingleses regularam a prostituição para controlar a sexualida-
de dos egípcios e impor sua suposta pureza moral e civilizada, assim como sua 
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prática médica. Uma terceira teoria é proposta pela acadêmica 
emiradense Hanan Hammad (2011) que, considerando que a 
história da prostituição remete ao Egito pré-moderno, pensa 
que as regulações não podem ser entendidas fora do contexto 
de crescente centralização estatal e modernização, um processo 
contínuo que havia começado antes e que continuou depois do 
controle colonial. A regulação da prostituição deve ser vista en-
tão, segundo Hammad, como um esforço estatal pelo controle 
social baseado em modelos e técnicas europeias. 

Ao longo do século XIX, a preocupação das autoridades com 
a prática relacionava-se com questões relativas à imposição 
do higienismo como sistema de controle social e moral. Cada 
prostituta tinha um arquivo de registro com seu nome, apelido, 
nacionalidade, idade etc. E era revisada periodicamente por um 
médico, o que não só era doloroso e humilhante, mas também 
podia privar a examinada de seu trabalho e renda por meses, se fosse provado 
estar infectada com alguma doença venérea. Isto levava muitas delas a praticar 
a profissão sem licença, nas ruas e fora do bairro delimitado, o que costumava 
confundir as mulheres transeuntes com trabalhadoras.

As dançarinas, após a proibição de Muhammad Ali e até 1882, espalharam-
-se sobre o Alto Egito, sendo substituídas em muitos casos pelos jawalat (no 
singular: jawal), que eram dançarinos travestidos (ver Figura 8). São muitos os 
relatos de viajantes que, em sua busca por dançarinas, acabaram por encontrar 
os jawalat – registrados nos relatos de Edward Lane (1801-1876), entre outros. 
Em 1923, registra-se na revista Al Riyada al-Badaneya um último relato na im-
prensa local, na coluna “Qisas Finus” (“as histórias de Vênus”), que habitual-
mente relatava os mais variados acontecimentos ocorridos em casamentos. O 
fenômeno que considera mais escandaloso e frequente são as awalem, “o grupo 
mais importante do qual depende um casamento”. Vênus aconselha os leitores 
a não convidá-las aos seus lares respeitáveis, devido a sua linguagem suja e sua 
forma de agir ainda pior, já que de forma descarada podem acabar seduzindo o 
noivo. E continua Vênus: 

“mas o mais estranho de tudo me aconteceu quando fui a um casamento e acabei sentando 
ao lado das ‘awalem’. Meu olhar pousou sobre uma delas, por sua ambígua figura e de-
sagradável face. Ela acabou falando comigo sem pausa de uma e outra coisa, até que me 
perguntou pelo vestido que estava usando. E quando eu estava já respondendo, com toda 
cortesia, claro, uma de minhas conhecidas me sussurrou, advertindo-me para me afastar 
desta mulher porque ela era… Cuidado… Um homem! Chocada com suas palavras, o dei-
xei enojada. Dirigi-me para a anfitriã e lhe disse que era absolutamente inapropriado de 
sua parte deixar entrar um homem em uma reunião de mulheres. Não pude deixar de es-
candalizar-me mais ainda quando vi que ela ficou perplexa pelo que eu havia dito e logo 
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respondeu que não havia necessidade de se irritar já que a ‘alma’ ou o ‘alem’ de que eu esta-
va falando, ainda que fosse biologicamente diferente do nosso sexo, estava mais perto de ser 

uma mulher que um homem” (JACOB, 2011, p. 182-184).

Uma das questões que apresenta Oyèronke Oyěwùmí em A invenção das mu-
lheres (2017), que inspirou o título do presente trabalho, é que os pesquisadores 
pressupõem que os  “costumes” com os que se encontram estão necessariamen-
te enraizados em antigas tradições, assumindo a atemporalidade das mesmas e, 
acrescento, desconhecendo ou ocultando a influência da experiência colonial. 
Complementarmente, a autora nega que o gênero seja uma categoria social fun-
damental ou um princípio organizador de todas as sociedades. Neste sentido, 
sua contribuição é fundamental para compreender a construção das categorias e 
papéis de gênero impostos pela colonialidade, tendo em conta que sua influên-
cia direta na construção da “dança oriental” como artefato colonial foi associada 
a um componente erótico para o homem branco heterossexual e, portanto, rela-
tada como exclusivamente executado por mulheres, negando com isso 
a existência de homens dançarinos.

COMENTÁRIOS  FINAIS

Gostaria de retomar, para finalizar, a análise de Oyěwùmí, em A inven-
ção das mulheres (2017), com vistas a deixar aberto o convite para con-
tinuar aprofundando algumas das questões que delineei ao longo de mi-
nha argumentação – e que creio serem de suma importância.

Embora não tenha desenvolvido em profundidade neste texto que se pro-
põe uma primeira aproximação para a temática a partir desta perspectiva, 
faz-se necessária uma reflexão aprofundada sobre o hábito de tomar as ca-
tegorias de gênero e “mulher” como imanentes e princípios organizativos 
de todas as sociedades. Por sorte, contamos hoje em dia cada vez com mais 
estudos a partir das perspectivas de/des/pós-coloniais, que nos ajudam a 
desconstruir e repensar as categorias que percebemos como “dadas”. 

É a partir destes modelos teóricos que tentei então lançar luz sobre como 
se construiu a categoria “mulher oriental”, para a qual foi determinada, 
entre muitas outras qualidades, uma subordinação que se supõe ances-
tral. 

Produtos deste silenciamento e invisibilidade, tanto o Oriente quanto as 
mulheres são categorias construídas a partir do Ocidente, que formam 
parte do “elenco dos oprimidos” (SPIVAK, [1985] 1998, p. 282), ditos 
“naturais”, mas “diferentes”, e que por isso necessitam ser explicados, 
investigados, disciplinados ou redimidos, mantendo a “dupla domina-
ção”. O conhecimento de ambos é erotizado ao mesmo tempo em que 
expõe um significado oculto que deve “revelar-se”. A percepção de que 



1 Sobretudo por conta do tema da 
dança ser de interesse do Laborató-
rio Urbano e do LabZat, da UFBA, 
inicialmente procuramos a autora com 
vistas a traduzir para o português seu 
artigo “La invención de las bailarinas 
orientales: un artefacto colonial” – 
originalmente publicado no Journal 
of Feminist, Gender and Women 
Studies, em 2017. Bracco demons-
trou entusiasmo, mas a editora desse 
periódico não autorizou a tradução, 
inclusive fazendo insinuações de que 
sua publicação em outro idioma seria 
uma forma de autoplágio – o que mui-
to nos espantou. Sendo assim, Bracco 
escreveu uma nova seção, “Controle 
dos corpos e da sexualidade”, além de 
revisar todo o texto. Trata-se, portan-
to, de uma versão inédita  – e, por isso, 
lhe agradecemos imensamente (Nota 

dos editores).

2 Derivo o conceito “olho pornográfico 

colonial” dos trabalhos da antropólo-
ga argentina Rita Segato e de minhas 
próprias reflexões sobre a experiên-
cia colonial no Mundo Árabe e suas 
mulheres, a partir de minhas conversas 
com essa pesquisadora. Tomo como 
referência suas pesquisas sobre os efei-
tos da experiência colonial e o avanço 
estatal nas comunidades indígenas 
do Brasil (SEGATO, 2014). Nesse 
contexto, a autora identifica o olho 
pornográfico como “o olhar exterior e 
objetivante, assim como a compreen-
são do acesso sexual como dano, profa-

nação e apropriação” (Ibidem, p. 613).

3 Como as ciganas, são vistas pela 
comunidade como forasteiras e más 
companhias, o que se reflete numa 
expressão que é um forte insulto na 
zona do Alto Egito: “ibn al-gazeya”, 

literalmente, “filho da gazeya”.

4 Como é o caso por exemplo de Isaac 
Dicson, que trabalhava na sala de Badia 
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tanto o Oriente quanto as mulheres são submissos e incapazes de falar por si 
mesmos torna, neste esquema de pensamento, impossível a construção de uma 
história própria, criando as condições de possibilidade – e necessidade – para o 
espetáculo visual como lugar ou fonte de conhecimento. 

Como um jogo de espelhos, as mulheres brancas ocidentais viram – e veem – as 
mulheres orientais por meio do olho pornográfico-colonial do homem branco 
burguês e heterossexual e, nesta cadeia, por uma espécie de astúcia do dispositi-
vo, também legitimam a colonização de seus próprios corpos. 

Seguindo o argumento proposto, o corpo-objeto feminino depositário da “dan-
ça oriental” como artefato colonial fica então legitimamente objetificado, colo-
nizado, penetrado, ao se identificar com elementos de uma cultura “inferior” 
apresentada como incapaz de explicar suas próprias práticas e que, portanto, são 
interpretadas e representadas pelo Ocidente e por suas mulheres.



Masabni.

5 Anthony Shay oferece um estudo 
muito mais detalhado da história dos 
dançarinos no Egito em “ The male 
oriental dancer”, em Anthony Shay e 

Barbara Sellers-Young (2005).

6  São conhecidas como “danças narrati-
vas” ou “de imagem” aquelas nas quais 
se imitam os movimentos ou as carac-
terísticas de um animal ou pessoa.
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Nos muitos passos na operação da transferência simbólica do corpo para arquite-
tura, a primeira é o relacionamento estabelecido entre homem e natureza através 
da noção entre harmonia natural e perfeição. Homem é apresentado como tendo os 
atributos de perfeita proporção natural. Ademais, a relação analógica entre arqui-
tetura e o corpo humano parece segurar que as leis naturais de beleza e natureza 
são transferidas para a arquitetura. O corpo se transforma em um mediador, um 
tipo de conversor.

Diane Agrest, 2003, p. 360,  tradução nossa.

Este ideal de proporções baseado no homem-macho-ariano tem sido a referência 
como padrão e justificativa das proporções e, para tanto, da beleza chegando ao 
século XX como Modulor proposto por Le Corbusier e sistema de medidas de Ernst 
Neufert.

Zaida Muxi, 2018, p. 31, tradução nossa.

MODULOR, NEUFERT E O SISTEMA DE NOTAÇÃO DE LABAN  
COMO CÂNONES NA RELAÇÃO CORPO-ESPACIALIDADE 

De que maneira os arquitetos, urbanistas, designers e dançarinos vêm 
historicamente elaborando conhecimentos, concepções e formas de olhar 
para o corpo na relação com a espacialidade que desenham? De que modo 
estas compreensões de corpo refletem, historicamente, nas formas de 
pensar a arquitetura, a dança e a cidade? Um mergulho nestas perguntas 
nos leva de imediato encontro com três importantes obras que são no-
táveis referências para a formação e atuação dos arquitetos e dançarinos. 

CLARA PASSARO
Laboratório Urbano, 

PPG-AU/UFBA

POR UMA DESCANONIZAÇÃO DOS MODELOS 
OCIDENTAIS MODERNOS DE CORPO NA 

ARQUITETURA (NA DOBRA COM A DANÇA) 
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No caso dos arquitetos, são obras que propõem a inclusão de ferramentas para 
modernizar a atividade projetual deste profissional e, para isso, realizam uma 
busca pela unificação de referências padrão de medidas corporais que possam 
ser utilizada como instrumentação prática e direta para o dimensionamento dos 
espaços projetados. 

Estamos falando do Modulor,1 um sistema de proporções humanas criado pelo 
francês Le Corbusier (1887-1965) – arquiteto moderno mundialmente legiti-
mado, reconhecido e afamado. Este sistema de proporções foi tornado público 
através de dois livros: O Modulor (1950) e Modulor 2 (1955).2 Ele é um ins-
trumento que visa, principalmente, a unificação e universalização das medidas 
a fim de substituir, no mundo das construções, as duas medidas mais usadas 
mundialmente: o pé-polegada e o metro. Sua principal intenção é normalizar 
e universalizar a produção arquitetônica mundial com base nesse “instrumento 
de medida para a pré-fabricação” (LE CORBUSIER, [1950] 2010, p. 62).

O Modulor organiza uma série de medidas de proporções baseadas na série de 
Fibonacci3 (que se inicia no zero e acaba no infinito) e nas medidas do corpo de 
um homem de 1,83 metro de altura.4 Este homem, representado em desenho 
como o “modulor”, tem medidas proporcionais que se inserem em dois qua-
drados e tem, além da altura de 1,83 metro, mais dois importantes pontos em 
evidência: o plexo solar (a 1,13 metro) e a altura de um braço levantado (que 
chega a 2,26 metros). 
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A outra obra estudada é um manual construtivo que reúne dimensionamen-
tos, normas e prescrições para recintos, edifícios, instalações e utensílios5 e 
tem como parâmetro principal algumas dimensões e proporções padronizadas 
do corpo humano. Esse manual foi criado pelo arquiteto Ernst Neufert (1900-
1986) e sistematizado no livro A arte de projetar em arquitetura, cuja primeira 
edição alemã é de 1936. O livro é uma referência bibliográfica bastante utilizada 
em muitas faculdades de arquitetura e urbanismo no Brasil,6 além de obra bas-

tante reconhecida internacionalmente7 e da qual já foram vendi-
das, dentre as várias edições em dezoito idiomas diferentes, mais 
de um milhão de cópias.8

Desde as primeiras edições brasileiras, na década de 1970, a mul-
tiplicação de vendas e acessos e a grande notoriedade deste ma-
nual vem colaborando para firmar bases para o fortalecimento de 
estudos antropométricos nos ensinos dentro das faculdades de 
arquitetura.9 Neufert foi uma figura importante no movimento 
pela normalização ocorrido na Alemanha nas décadas de 1920 
e 1930.  Nessa parceria, a “Comissão de Normas da Indústria”10 
alemã assinou o prefácio para a primeira edição, apoiando a pu-
blicação do livro que teve um papel importante na divulgação da 
normalização organizada.

Estas duas obras de referência para os arquitetos foram criadas 
em um contexto europeu de modernização das cidades através da 
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industrialização dos meios de produção, da vida urbana, dos bens e dos padrões 
de consumo. São características da França e da Alemanha na primeira metade do 
século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, em que se urge a reconstrução 
das cidades destruídas, ao mesmo tempo em que muitas capitais europeias ainda 
pulsam economicamente.11 A guerra e suas devastações são vistas por muitos 
como a possibilidade de implementação do “novo”. 

Neste sentido, estas propostas de instrumentação trazem firmemente a ideia de 
ter como referência primordial um corpo estandardizado para que sejam pensados 
e construídos os espaços de forma normalizada e homogênea, incentivando uma 
construção taylorizada, a fim de alavancar a industrialização da construção civil.

É de extrema importância salientar aqui que duas obras-referência foram ga-
nhando legitimidade e ampla disseminação dos discursos a ponto de se torna-
rem referências muito acessadas por estudantes, professores e profissionais no 
Brasil, na atualidade. Embora haja, atualmente, algumas críticas já tecidas sobre 
a utilização destas referências (inclusive com propostas alternativas dentro dos 
ateliers de projeto) –  principalmente por seu caráter de exclusão de corpos que 
não “cabem” dentro de padrões de medidas que pretendem ser universais – cabe 
dizer que não existem ainda pesquisas acadêmicas ou maiores aprofundamentos 
teóricos que tragam críticas ou questionamentos à excessiva adoção destas figu-
ras como padrão construtivo. 

Visando a transbordar barreiras interdisciplinares e dando seguimento às inves-
tigações com uma complexificação da abordagem da relação entre corpo-espaço 
na arquitetura, seguimos ampliando nosso campo disciplinar para a dança. Para 
isso, encontramos com uma importante figura de representatividade cujo pen-
samento tem sido bastante central no ensino e pesquisa dentro das disciplinas 
da Dança e do Teatro: Rudolf Laban (1879-1958).12

Assim como Le Corbusier e Ernst Neufert, Rudolf Laban produziu intensamen-
te na primeira metade (e no começo da segunda metade) do século XX, em um 
momento específico europeu de intensa transformação, no entre-guerras e du-
rante a ocupação da ditadura nazista na Alemanha que se expandia. Na década de 
1920, Laban desenvolveu com alguns parceiros um sistema de notação e registro 
do movimento do corpo humano com vistas a ser utilizado como descrição do 
movimento, relacionando quatro intensidades: Corpo, Espaço, Forma e Esfor-
ço. Esse sistema retrata tanto modelos espaciais, padrões temporais, o plano do 
chão, partes do corpo e inclui um uso tridimensional do espaço. 

Propomos como terceiro instrumento disparador, ousando uma aproximação 
com a dança moderna, o sistema de notação de movimentos criado por Rudolf 
Laban. Para isto, enfocamos a diferença entre este sistema de notação de mo-
vimentos criado por ele e desenvolvido principalmente no livro Domínio do 
movimento (LABAN, [1950] 1978) e as posteriores apropriações deste conhe-
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cimento produzido: a Cinetografia Laban (Kinetography Laban) e a Labanotação 
(Labanotation) – estas foram  criadas em separado, entre as décadas de 1930 e 
1950, a partir daquele primeiro trabalho.13

Os estudos de Laban que deram origem a Labanotação e a Cinetografia Laban 
apresentam um desejo de sistematização em movimentos de corpos universais 
e universalizantes que o aproxima de Le Corbusier e Neufert e de um movimen-
to específico e situado neste lugar e contexto histórico. Eles se destacam com 
forte reverberação para esta pesquisa a partir do momento que ele realiza a busca 
por padrões de movimento que sejam possivelmente lidos, reconhecidos e dan-
çados por todos e qualquer um. 

Além disso, o sistema de notação se faz importante aqui nesta pesquisa também 
por um segundo aspecto de comparação com nosso outros dois interlocutores: há 
uma proposta de aprofundamento dos planos bidimensionais do corpo propos-
tos pelos arquitetos, incluindo além dos planos vertical e horizontal, o plano sa-
gital – avançando minimamente em direção a uma tridimensionalidade que abar-
ca o movimento destes corpos estudados e a sua relação com o espaço ocupado. 

Sua presença nos provoca uma importante reflexão sobre a bidimensionalidade 
dos corpos e proporções pensadas pelos arquitetos – e, consequentemente, so-
bre o corpo como o principal referencial das medidas espaciais. Faz-nos ver que 
os arquitetos refletem um espaço pensado de forma extremamente cartesiana e 
demasiadamente desconectada das possibilidades de movimentos de um corpo.

Mesmo assim, a proposta de leitura da relação corpo-espaço proposta pelo siste-
ma de Laban é considerada, por muitos dançarinos, “estrangulante” e enrijecida. 
Mesmo não sendo mais uma obra usado pelos dançarinos como instrumento 
ou referência para a dança, Domínio do movimento tem sido, ainda atualmente, 
leitura obrigatória nas disciplinas de Teoria da Dança em meio aos processos de 
formação de dançarinos nas Escolas de Dança aqui no Brasil. 

O QUE SIGNIFICA, A FUNDO, COLOCAR EM CHEQUE ESTES CÂNONES?

“Apesar das inúmeras críticas ao funcionalismo e racionalismo exacerbados do urbanismo 
moderno, as bases metodológicas modernas sobre as quais se consolidou o campo discipli-
nar do urbanismo ainda não foram plenamente questionadas. (...) De fato, em boa parte dos 
cursos de graduação em arquitetura e urbanismo no Brasil, essas bases, herdadas do século 
XIX, continuam operantes e parecem não ter sido ainda suficientemente problematizadas” 
(JACQUES e ROSA, 2017, p. 184).

A aposta por trazer de maneira crítica especificamente estes três objetos de 
pesquisa que relacionam corpo e espaço aparece da urgência contemporânea 
em “desatar alguns nós” que ainda conectam fortemente o tecer projetual com 
uma compreensão estática do corpo. Ou melhor, a compreensão de um corpo 
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universal e genérico. A primeira afirmação desta pesquisa que vem desde um 
conhecimento interdisciplinar e do contato com a dança (e que começa a aliviar 
nossos corações): corpo é diferença e singularidade. 

Estamos ainda vivendo, de acordo com Iazana Guizzo (2019, p.15), “um modo 
colonial e patriarcal de produzir nossas cidades”. É possível tecer uma relação 
estreita entre os métodos cartesianos de projeto com um conhecimento estático 
e muito pequeno sobre as complexidades e possibilidades do corpo que o habita, 
e para o qual projetamos – “As bases coloniais e patriarcais nos quais foram con-
solidados nossos métodos de concepção de projeto podem e devem ser desesta-
bilizadas, questionadas, postas em cheque” (GUIZZO, 2019,  p. 20). 

Desta forma, estudar a criação e concepção dessas três obras de referência, que 
apresentam entre si uma proximidade geográfica e temporal (França e Alema-
nha na primeira metade do século XX) e também a circulação dessas ideias ditas 
pioneiras na afirmação dos ideais modernos na arquitetura, no design, no urba-
nismo e na dança, significa adentrar uma relevante problematização: a chegada 
no Brasil, e com ampla adesão, de referências canônicas europeias como ideias 
afirmadoras de um movimento nas artes que é claramente excludente – por não 
considerar, na sua idealização, a ampla diversidade de corpos e as possibilidades 
de existências-outras, de outras cosmologias.  

A maneira pela qual estas referências de corpo acessam as Faculdades de Arqui-
tetura e Dança no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo devido 
à forte internacionalização destas três obras de referência, aponta para um cami-
nho já conhecido: a inclinação para mais uma utilização sem contextualização 
ou questionamentos de referências ocidentais que, na sua base, pontuam para 
a afirmação de um pensamento unitário em detrimento de uma diversidade de 
conhecimento assentado em outras lógicas de funcionamento. 

Pretende-se questionar a recorrente utilização destas referências, que têm sido 
importantes diretrizes na formação e instrumentalização de arquitetos e dança-
rinos, sem uma mínima contextualização e complexificação histórico-metodo-
lógica. Elas são comumente abordadas nos currículos das disciplinas de maneira 
heroificada e icônica, como “leitura obrigatória” ou como referência primordial 
de metodologia projetiva, com pouquíssima abordagem crítica ou proposta de 
atualização instrumental. Por mais que já venham sendo minimamente critica-
das por algumas práticas desviantes, ocupam ainda um lugar central no campo da 
arquitetura, urbanismo e design – e também forte presença no campo da dança.

Pôr estas importantes obras de referência em tensionamento não significa du-
vidar de sua importância intelectual, teórica ou de seu grande valor e utilidade 
como ferramentas de projeto. O que nos prontificamos a perguntar é por que 
utilizamos estas (e outras) referências europeias sem uma contextualização e 
diferenciação dos contextos e transformação e aplicação dessas ferramentas? 



213

Por que elas são endeusadas/canonizadas ou então replicadas cegamente ao in-
vés de estimular-se, por exemplo, a criação de ferramentas próprias mais ade-
quadas ao contexto brasileiro, por exemplo?

Há um agravamento desta questão. Nota-se que estas três obras-de-referência 
utilizadas nesta pesquisa como disparadores foram criadas dentro de contextos 
em que seus autores apresentam forte afinidade com grupos militantes e go-
vernos de extrema direita que simpatizvaam com ideias fascistas e antissemitas 
–  de supervalorização de uma raça ariana perfeita em detrimento de todas que 
não o são (particularmente uma perseguição, naquele momento, direcionada 
aos judeus). Sendo assim,

“não é demais recordar que, de uma a outra ponta da sua história, o pensamento europeu 
sempre teve tendência para abordar a identidade não em termos de pertença mútua (co-
-pertença) a um mesmo mundo, mas antes na relação do mesmo ao mesmo, de surgimen-
to do ser e da sua manifestação no seu ser primeiro ou, ainda, no seu próprio espelho. Em 
contrapartida, interessa compreender que, corno consequência directa desta lógica de au-
toficção, de autocontemplação e, sobretudo, de enclausuramento, o Negro e a raça têm sig-
nificado, para os imaginários das sociedades europeias, a mesma coisa” (MBEMBE, [2013] 
2014, p. 10). 

Observa-se que as principais referências para a criação do Modulor e do manual 
construtivo de Ernst Neufert são os cânones renascentistas criados por Leonar-
do da Vinci, Albert Dürer e Cesare Cesariano –  criadas durante o Iluminismo 
e caracterizados por integrar valores do racionalismo, antropocentrismo e uni-
versalismo, assim como a razão pura e perfeição dos clássicos. 

Simultaneamente, acontece na Europa Renascentista uma amplificação de ações 
de intolerância e desrespeito ao Outro, através principalmente de quatro inves-
tidas. São elas: a insistente perseguição realizada pela Igreja Católica aos here-
ges, aqueles que optam por outra crença espiritual que não os seus dogmas; as 
grandes navegações, conquistas de terras e de povos além-mar (caracterizados 
pela dizimação das populações nativas em ataques nas terras conquistadas e pela 
catequização dos povos originários); o tráfico negreiro e a escravização de povos 
africanos das mais diversas etnias e, além de tudo, intensa perseguição misógina 
às mulheres (e homens) que realizavam práticas espirituais ou místicas de rela-
ção e interação com a natureza, nomeadas prejudicialmente de bruxaria.

“A Ciência, quando considerada no singular e com “C” maiúsculo, pode de fato ser descrita 
como uma conquista generalizada propensa a traduzir tudo o que existe em co nhecimento 
racional, objetivo. Em nome da Ciência, um julgamento foi atribuído à vida de outros po-
vos, e esse julgamento também prejudicou gravemente nossas relações com nós mesmos̀  
– sejamos nós filósofos, teólogos ou senhoras idosas com seus gatos” (STENGERS, 2017, 
p. 4, destaque nosso). 
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Em outros termos, enquanto se afirmava a superioridade da razão e da beleza 
dentro da proporção áurea, através da canonização de corpos “brancos”, mascu-
linos, adultos, musculosos e nus, centenas de milhares de camponesas pobres 
que se expressavam por meio de forças chamadas “ocultas” eram degoladas em 
praça pública; nativos indígenas que realizavam rituais de cura em comunhão 
com as forças da natureza eram forçadamente catequizados pelos jesuítas (que 
trazem a palavra da verdade; o bem e o mal) e os povos africanos eram violenta-
mente invadidos em suas terras e traficados em miseráveis condições físicas para 
servir como força de trabalho.14 

Sendo assim, com base em pesquisadoras como Silvia Federici, Diane Agrest e 
Isabelle Stengers, no agenciamento do material que vem sendo pesquisado, sus-
tentamos, nesta pesquisa, que a criação dos cânones renascentistas como mo-
delos do corpo humano, afirmando a beleza em função da razão, coexiste não 
ocasionalmente no tempo histórico com e a ação de apagamento violenta de 
existências outras (bruxas, hereges, nativos, negros africanos). Faz parte de um 
projeto de poder que qualifica o capitalismo, neste estágio inicial e reitera carac-
terísticas como colonialismo, misoginia, racismo, totalitarismo e intolerância 
religiosa. 

Neste sentido, este artigo propõe estudar estas ferramentas reconectando-as 
com projetos macropolíticos de poder de extrema direita que apresentam estas 
mesmas características mencionadas acima. Desta forma, traremos narrativas 
que trazem a relação de trabalho que cada uma destas figuras teceram, em deter-
minados momentos de sua jornada, com governos de extrema direita – fascistas 
ou nazistas. Tais como, por exemplo, Le Corbusier que, durante a ocupação de 
Paris pelos alemães, viajou a Vichy para encontrar Marechal Pétain; Ernst Neu-
fert, que trabalha oficialmente com o governo de Hitler; e, finalmente, Rudolf 
Laban, que foi contratado como coreógrafo oficial por este mesmo governo na-
zista, de 1930-1936. 

LE CORBUSIER MUDA-SE PARA VICHY

De acordo com os termos do armistício assinado em 22 de junho de 1940,15 a 
França ficou dividida entre a zone occupée, uma área ocupada pelos alemães ao 
norte da França – que incluiu cidades como Paris, Lille, Montoire, Brest, descen-
do até Bordeaux; e a zone libre, que continuou sendo parte do governo francês, 
porém liderada pelo Marechal Philippe Pétain, um subordinado aos alemães. A 
sede do governo federal passou a ser localizada em Vichy. Assim, tanto as par-
tes desocupadas e ocupadas da França permaneceram legalmente sob o controle 
deste governo.

No mesmo ano, logo no outono, Le Corbusier muda-se temporariamente para 
a nova sede do governo francês, a cidade de Vichy. Sua mudança deve-se a uma 
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tentativa de realizar uma aproximação ao governo, julgando ser este um terreno 
fértil de possibilidades de implementação de suas ideias urbanísticas em nível 
nacional. Nesta busca, Le Corbusier passa dezoito meses morando em Vichy, in-
vestindo nessa suposta oportunidade de desenvolver seus trabalhos. 

É possível apontar aspectos que indicam encontros e desencontros das propos-
tas urbanísticas de Le Corbusier com a ideologia de governo do Marechal Pétain. 
Em Vichy,16 apesar da veiculação de um discurso sobre a “modernização” da 
França, propagava-se um programa ideológico antiurbano, cuja “nova ordem” 
reacionária e conservadora se apóia na reconstituição de uma sociedade rural, 
ainda apegada ao campesinato.17 Em contraposição com esta postura ambiva-
lente do governo fascista, os projetos modernos de urbanização propostos por 
Le Corbusier englobam um desejo de modernização e racionalização do meio 
ambiente na França e se enquadram muito mal com aspectos retrógrados e a re-
tórica de “retorno à terra”. 

Ainda assim, Le Corbusier apostou suas fichas em sua partida até Vichy,18 e essa 
experiência não trouxe a ele o sucesso profissional que estava plantando. Assim 
mesmo surgem aqui muitas questões sobre essa longa viagem do arquiteto. Qual 
seria o argumento fundante deste desejo de trabalhar juntamente a um governo 
inteiramente aliado ao nazismo alemão? A crença de Le Corbusier que, ao lado 
do Marechal Pétain, haveria possibilidades de implementação de seu trabalho 
como arquiteto e urbanista. Ou então mais do que isso. Como essa informação, 
de tamanha relevância, tem passado muito distante dos olhos de estudiosos, his-
toriadores, estudantes, arquitetos e inúmeras pessoas fortemente vinculadas a 
sua forma de fazer e pensar o espaço e a cidade? 

Ao que indicam as muitas pesquisas que têm se debruçado sobre os arquivos 
mais íntimos de Le Corbusier, havia já anteriormente a este episódio de Vichy 
uma proximidade de seu pensamento com a extrema direita francesa, tendo sido 
cultivado aos poucos e de forma crescente desde meados da década de 1920. 
Ademais, tanto o governo de Pétain perseguia direcionadamente os judeus19 
quanto o antissemitismo de Le Corbusier confirma-se, como podemos observar 
em trechos resgatados de cartas endereçadas à sua mãe: “O dinheiro, os judeus 
(em parte responsáveis), a franco-maçonaria, tudo será submetido à lei justa. Es-
tas fortalezas vergonhosas serão desmanteladas”.20

“Se o sindicalismo nasceu no movimento participativo da extrema esquerda, ele foi logo 
modificado pelos elementos autoritários da extrema direita” (FISHM AN, 1979, p. 169). 

“É com uma intenção bastante precisa que convidamos o Senhor Le Corbusier a dar essa 
palestra. Eu sou totalmente ignorante das ideias políticas de Le Corbusier. O que eu sei é 
que seu trabalho magnífico expressa, com imagens vigorosas, a tendência profunda do ‘Le 
Faisceau’”(VALOIS apud BROTT, 2013, p. 779, tradução nossa). 
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De acordo com François Chaslin, em entrevista a Joseph Confavreux (2015), a 
“tomada de consciência21 sobre as tendências fascistas de Le Corbusier são rela-
tivamente recentes, notadamente a partir do momento em que começamos a 
acessar a sua correspondência privada”.22 São mais de quatro mil cartas escritas 
por Le Corbusier para colegas de trabalho, por exemplo Auguste Perret, antigos 
mestres-professores ou mesmo sua esposa, Yvonne Gallis. Ainda de acordo com 
François Chaslin, esses arquivos são consideráveis, “mas faltam ainda coisas, por 
exemplo seus cadernos durante a guerra ou o pré-guerra. Não sabemos se foi 
ele, seus executores testamentários, ou ‘boas almas’ que buscam apagar os traços 
comprometedores… os elementos carregados fornecem informações precio-
sas” (CONFAVREUX, 2015, p. 3, tradução nossa).

Além das correspondências particulares, Le Corbusier teve forte presença em 
militância política de extrema direita principalmente em dois casos: como 
membro do partido fascista francês Le Faisceau e como editor das revistas Plans 
e Prélude. 

A capa do jornal oficial do partido Le Faisceau,23 chamada “Le Nouveau Siècle”, 
de 1º de maio de 1927, apresenta trechos do livro Urbanisme em primeiro pla-
no, acompanhado da imagem do projeto Le Plan Voisin – obra considerada por 
Georges Valois24 como modelo prodígio de estado fascista. Le Corbusier foi tam-
bém filiado a este partido: neste momento ele tinha 40 anos, sua atuação política 
ainda não era tão consistente; estava entrando em contato com estes intelectuais 
do sindicalismo e, aparentemente, ia refletindo e amadurecendo, rodeado por 
estas ideologias e dialogando fortemente com elas. 

De acordo com Robert Fishman (1979, p. 169), entre 1929 e 1931 acontece-
ram muitas transformações decisivas no pensamento e na vida de Le Corbusier. 
Desde o casamento com Yvonne Gallis, o abandono de sua identidade suíça 
Charles-Edouard Jeanneret para assumir-se cidadão francês, o abandono do es-
tilo purista na pintura e a inovação com pedra e concreto em detrimento das 
fachadas brancas. Juntamente com estas transformações, sua entrada e presença 
mais ativa no mundo do ativismo político. Era agora também, além de arquiteto, 
porta voz do sindicalismo.

Torna-se editor da revista francesa Plans (1930-1932), com uma temática de ar-
tes, arquitetura, cidade e política, que foi criada em 1930 pelo advogado Philip-
pe Lamour – que tinha também como associado Hubert Lagardelle, François de 
Pierrefeu e Pierre Winter.25 Estes cinco intelectuais logo reuniram-se, em 1931. 
compondo o comitê central da nova revista Prélude, que perdurou até 1936. 

Tanto Lagardelle quanto Georges Valois foram discípulos de Georges Sorel 
(1847-1922), o primeiro defensor intelectual do movimento sindical, uma 
ideologia que se desenvolve a partir do movimento sindical francês dos anos de 
1880 e 1890. O princípio fundamental seria o de que grupos independentes de 
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trabalhadores, os sindicatos, deveriam deter e gerir os meios de produção. Du-
rante os anos de 1920 e 1930 o mesmo sindicalismo propõe a muitos intelec-
tuais franceses uma perspectiva que parece transcender as ortodoxias de direita 
e de esquerda. (FISHM AN, 1979, p. 168).

Assim, estas revistas apresentavam características do movimento sindical. De 
acordo com Marc Perelman (s.d.), as características do movimento sindical que 
reapareciam nas revistas seriam: a proposta de regeneração do indivíduo; uma 
forte recusa de princípios tanto da democracia quanto do liberalismo (visto que 
eram hostis ao estado e à subordinação dos sindicatos a um partido parlamentar, 
ao mesmo tempo em que a liberalização econômica não era vista como interes-
sante já que são as organizações sindicais deveriam se colocar ativamente sobre 
a economia), um antimarxismo e anticapitalismo, o desejo de ultrapassar ideo-
logias convencionais, a busca de uma síntese entre o nacionalismo e uma certa 
forma de socialismo em um apelo voltado ao proletariado e a burguesia.  

O ESQUECIMENTO DE NEUFERT

“É inegável que tanto o ‘Neufert’ quanto a ‘Wassily’ são objetos bastante conhecidos dos 
arquitetos. Não obstante, existe uma discrepância no tratamento dado à cadeira de tubos 
metálicos, projetada por Marcel Breuer em 1925, e ao livro de arquitetura mais vendido em 
todos os tempos. Na história da arquitetura e na história da Bauhaus parece haver lugar 
somente para a cadeira que hoje se tornou objeto de culto, e não para o referido livro e seu 
autor, cuja importância na experiência modernista, como vimos, é em nada desprezível. É 
fato que Neufert tem uma história incomum e um currículo extraordinário, ainda que não 
seja citado por nenhum dos historiadores da arquitetura moderna e tampouco seja mencio-
nado pela grande maioria dos estudiosos da Bauhaus” (SANTOS, 2005, p. 11).

Roberto Eustaáquio dos Santos (2005), na pesquisa ensaística denominada 
“O esquecimento de Neufert”, na qual ele realiza uma revisão bibliográfica dos 
principais historiadores da arquitetura moderna identificados26 por Panayotis 
Tournikiotis e que consta em seu livro The Historiography of Modern Archi-
tecture (A Historiografia da Arquitetura Moderna) (TOURNIKIOTIS, 1999). 

Podemos trazer esses autores em três agrupamentos, o primeiro seria composto 
por três historiadores que foram educados na cultura alemã e cujas primeiras 
edições de seus livros foram publicadas entre 1930-40: Sigfried Giedion (1954 
e [1941] 1967), Nikolaus Pevsner ([1942] 2002 e [1933] 2003) e Emil Kauf-
mann.

O segundo seria um agrupamento de quatro historiadores italianos em que a 
primeira edição de suas publicações ocorreu, principalmente, na década de 60. 
Ele inclui Bruno Zevi ([1957] 1977 e [1973] 1997), Gian Carlo Argan ([1968] 
1992 E [1951] 2005), Leonardo Benevolo (1950) e Manfredo Tafuri (TAFURI, 
[1968] 1979 e [1969] 1985; TAFURI e DAL CO, 1976). Por fim, um terceiro 
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agrupamento traria Henry-Russel Hitchcock (HITCHCOCK e JOHNSON, 
[1966] 1984), Reyner Banham ([1960] 1979) e Peter Collins ([1965] 1970) – 
suas primeiras edições também preferencialmente na década de 1960, porém 
agora são autores anglófonos. 

Estes historiadores são considerados por muitos estudiosos da contemporanei-
dade, em uma perspectiva macro, os mais importantes e notáveis historiadores 
da arquitetura moderna. Visto que sua produção constitui as principais referên-
cias ainda atualmente para os arquitetos, críticos e historiadores da arquitetura, 
sendo elas tanto questionadas quanto reverenciadas. 

Neste levantamento bibliográfico, Santos se posiciona especificamente diante 
de uma das inúmeras “lacunas” que existem nestes escritos historiográficos, 
quando estas formas de fazer são suportadas por uma ideologia linear e univer-
salizante. Ou seja, formas de narrar que estudam, por exemplo, o Movimento 
Moderno como um movimento encerrado em seus principais autores, obras e 
características muito claras e definidas – desconsiderando uma maior comple-
xidade dos movimentos que são também paradoxais, incompletos, esparrama-
dos. 

A lacuna, segundo ele, seria a não-contemplação do arquiteto alemão Ernst 
Neufert – autor do manual construtivo supramencionado nas várias Escolas de 
Arquitetura situadas nos mais diversos países do mundo, como parte deste mo-
vimento. Santos refere-se a este silenciamento, em meio a tantos outros, como 
modus operandi de um ato de legitimação do Movimento Moderno. Esta legi-
timação que seria parte de um movimento de uniformização e planificação das 
diversas manifestações que foram consideradas como fazendo parte do movi-
mento moderno na arquitetura, uma ação de “caráter panfletário, muito pouco 
crítico” (SANTOS, 2005, p. 12). como se houvesse uma dedicada seleção das in-
formações que se deseja reproduzir nesta produção de leituras historiográficas. 
Um movimento de inclusão e exclusão. De memória e esquecimento. 

Ernst Neufert foi um dos primeiros estudantes de arquitetura convidado a se 
matricular na escola da Bauhaus em Weimar, no ano de sua inauguração, 1919. 
Antes disso, ele já tinha frequentado uma Escola de Construção (Baugewerbes-
chule), também em Weimar (1914-18), e já tinha tido experiência profissional 
trabalhando na Companhia Hannack & Ludwig, em Magdeburgo.

Em 1921, um ano depois de entrar para a Escola da Bauhaus, abandonou o curso 
e foi morar na Espanha, onde conheceu e estudou as obras e o trabalho de Gaudí 
e trabalhou no escritório de arquitetura de Ricardo Magdalena. Ao voltar para a 
Alemanha, foi convidado por Walter Gropius (que era naquele momento o di-
retor da Escola) para trabalhar em seu escritório pessoal juntamente com Adolf 
Meyer. 
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Por conseguinte, em 1924 foi nomeado diretor técnico dos escritórios da Bau-
haus em Weimar, sucedendo a Adolf Meyer no cargo. gerenciando o escritório 
de Gropius durante a reconstrução da Bauhaus em Dessau. Em 1926, foi nomea-
do professor e diretor do departamento de construção da Bauhaus de Weimar 
e, pouco depois, diretor substituto e responsável pela oficina de arquitetura da 
Universität Jena. 

Ele foi o responsável, dentre outras tarefas, pela construção das Masterhäuser 
(Casas dos Mestres) - três pares de casas construídas para morarem os mestres da 
Bauhaus e uma casa independente para o próprio Gropius. Trabalhou também 
na renovação do Teatro Municipal de Jena e na finalização da construção da Fá-
brica Fagus, fábrica de sapatos situada em Alfeld, em 1925.

Em suma, Ernst Neufert foi estudante da Bauhaus e, posteriormente, um dos 
professores convidados a lecionar nesta escola. Teve seu fazer arquitetônico 
transformado por ideias que foram deflagradas como características do movi-
mento moderno e foi, também, uma das muitas mãos que foram gerando seus 
muitos contornos – se sobrepõem e coexistem. “Embora esteja ausente da lite-
ratura da arquitetura moderna e da Bauhaus, ele desempenhou um papel nada 
negligenciável naquele contexto.” (SANTOS, 2005, p. 4). 

“É relevante dizer ainda que, mesmo tento vivido na Alemanha do Terceiro Reich, num con-
texto em que o modernismo era tachado de ‘arte degenerada’ pelos nazista, Neufert nunca 
negou sua filiação à Bauhaus e ao Movimento Moderno, tendo sido um dos raros egressos da 
Bauhaus que não emigrou” (SANTOS, 2005, p. 4)

“Nos primeiros anos da Bauhaus, quando ainda não havia um departamento especializado 
em arquitetura, o treinamento em arquitetura só era possível para os alunos destacados, 
que além disso eram convidados a participar dos projetos da oficina de Gropius” (FLÓREZ, 
2017, p. 43, tradução nossa). 

Desta maneira, a “pergunta que não quer calar” diante deste questionamento de 
Santos, poderia ser: por que motivo a não inclusão, exclusão, silenciamento ou 
“esquecimento” (ação utilizada por Santos) de Ernst Neufert? 

Para essa reflexão, é importante acessarmos os acontecimentos que levaram ao 
fechamento desta Escola tão preciosa para o movimento: em 30 de janeiro de 
1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha (Reichskanzler) por 
Hindenburg (a Machtergreifung) e, logo em seguida, dissolveu o gabinete mi-
nisterial em um golpe de Estado. Ainda em 1933, mais especificamente no dia 
11 de abril, interditou a Escola da Bauhaus. 

“Foram várias as circunstâncias que conduziram o corpo docente a declarar a dissolução 
do instituto, que tinha sido interditado pelos nazistas em 11 de abril de 1933” (DROSTE, 
2005, p. 92).
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Inúmeros são os motivos justificados que levaram à interdição da Bauhaus pelos 
nazistas: um deles era o vínculo desta escola com ideias socialistas – que foi bas-
tante intenso principalmente durante a direção de Hannes Meyer. Entretanto, 
mesmo tendo fechado a Escola e impedido a continuidade desta forma de ensi-
no e aprendizado de arquitetura e construção do espaço, os dirigentes nazistas 
apresentaram um reconhecimento à sua destreza técnica e à capacidade técnica e 
construtiva dos alunos que ela formava, a ponto de contratar muitos deles para 
trabalhar em seu governo.27

É possível destacar a conhecida rede de campos de concentração de Auschwitz-
-Birkenau,28 situada no sul da Polônia, que foi projetada e construída por uma 
equipe dentre os quadros de formandos de escolas e universidades conceituadas, 
dentre elas a Bauhaus. Neufert estaria incluso neste “pacote”. 

Mais tarde, a partir de 1938, Neufert começou a colaborar com Albert Speer, 
arquiteto-chefe e Ministro de Produção de Armamento e Guerra de Adolf Hi-
tler, durante o Terceiro Reich. A princípio, trabalhou na categorização, estandar-
dização e racionalização de projetos residenciais em Berlim. A partir de 1944, 
trabalhou com Speer na construção de projetos para a reconstrução de Berlim, 
destruída pela guerra, com grandes edifícios, amplas alamedas e renovação do 
sistema de transporte. 

Mais tarde, a partir de 1938, Neufert começou a colaborar com Albert Speer, ar-
quiteto-chefe e Ministro de Produção de Armamento e Guerra de Adolf Hitler, 
durante o Terceiro Reich. A princípio, trabalhando na categorização, estandar-
dização e racionalização de projetos residenciais em Berlim. A partir de 1944, 
trabalhou com Speer na construção de projetos para a reconstrução de Berlim, 
destruída pela guerra, com grandes edifícios, amplas alamedas e renovação do 
sistema de transporte. Uma parceria entre os dois arquitetos, além do trabalho 
no II Reich, estaria estabelecida. De acordo com Frank Zölner (2014), Albert 
Speer escreveu o prefácio da edição alemã de 1943 do livro A arte de projetar em 
arquitetura – a chamada Bauordnungslehre. Um trecho situa-se abaixo:29

“Guerra total demanda a concentração de todas as nossas forças, mesmo na indústria da 
construção. Estandardização extensiva para a economia de recursos técnicos e para o de-
senvolvimento de produção racionalizada e em série é a precondição para um crescimen-
to produtivo, que é necessário para o alcance de nossas metas construtivas” (NEUFERT, 
1943, apud ZÖLNER, 2014, tradução nossa).

Por fim, esta proposta de inclusão de Neufert como um dos excluídos, esque-
cidos e silenciados a respeito da literatura historiográfica oficial da arquitetura 
moderna ganha uma grande dimensão que nos impele a, mais uma vez, executar 
a explosão dos contornos demasiadamente claros e delineados a ponto de aden-
trar a liminaridade das fronteiras, das bordas, dos limites. 
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Borram-se os contornos da Escola da Bauhaus como um dos grandes expoentes 
do movimento moderno na arquitetura, aguçando a percepção do quão comple-
xo, contraditório, desigual e não dualista foi este movimento – tão intenso de 
trocas entre ideologias de diversas qualidades, incluindo professores, arquitetos 
e, estudantes, de diversos gêneros, idades, raças; e incluindo os diversos confli-
tos que habitaram e povoaram este tão importante acontecimento que foram os 
14 intensos anos de existência desta Escola. 

Borram-se também os contornos que tem sido repetidamente e continuamente 
gerados para se dar conta do que foi o próprio movimento moderno na arquite-
tura, mas também em outros campos como as artes e a dança. 

Neste caminho, voltamos a pensar sobre a concepção de corpo modulado, uni-
versalizante, geometrizado defendida por Ernst Neufert em seu manual cons-
trutivo em arquitetura e podemos reafirmar o seu vínculo com fortes raízes po-
líticas vinculadas a um projeto totalitarista. 

Deixando por aqui, por enquanto, a pergunta: De que maneira esta concepção de 
corpo desenvolvida por Ernst Neufert em seu manual para os arquitetos, ecoava 
ou era reverberações de pensamentos que habitam a escola da Bauhaus? Ou o 
próprio movimento moderno na arquitetura? 

HITLER’S DANCERS

O livro Hitler’s dancers, de Lilian Karina e Marion Kant, foi escrito originalmen-
te em alemão (em 1994) e traduzido para o inglês em 2003. Nesta publicação, 
suas autoras realizam uma ampla revisão histórica das manifestações artísticas 
em dança na Alemanha durante o governo nazista. Naquele momento, o então 
Ministro da Propaganda Joseph Goebbels destinou parte dos recursos financei-
ros do governo para financiar a arte em algumas de suas diversas linguagens, in-
clusive a dança.

“Ao Goebbels foi dado controle de todas as manifestações artísticas que aconteciam pelo 
país, incluindo todas as instituições artísticas nacionais assim como o Berlin State Opera 
Ballet” (DICKSON, 2016, p. 3, tradução nossa). 

A arte expressionista alemã, que estava sendo amplamente experimentada e de-
senvolvida por artistas de diversas áreas, neste momento, era considerada por 
este governo ditatorial uma “arte degenerada”. Os investimentos financeiros, 
por parte do governo do 3o Reich, direcionados para arte faziam parte de uma 
medida autoritária de controle e imposição ditatorial sobre o que estava sendo 
produzido inclusive nas manifestações artísticas. 

Mesmo assim, houve um real interesse e encantamento pelas expressões do 
campo da dança que estavam sendo experimentadas naquele momento, “em 
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especial os experimentos no Monte Veritá” (SIL VA, 2009, p. 5). De acordo com 
Juliana Moraes (2013, p. 106), o livro afirma que, com raras exceções, “a grande 
maioria dos artistas ligados a dança expressionista alemã (Ausdruckstanz) se 
beneficiou da atenção que esta arte recebeu da burocracia nazista em forma de 
incentivos financeiros”. 

“Figuras ilustres, especialmente Rudolf Laban e Mary Wigman, lutaram dentro do re-
gime na tentativa de estabelecer as bases para a nova dança genuinamente alemã”  
(MORAES, 2013, p. 107).

Há nesta situação, aparentemente, uma conta que não fecha. De um lado temos 
um regime ditatorial nazista que tinha como base o controle direto sobre o indi-
víduo e que reunia esforços e medidas a fim de instalar-se no tecido social. Este 
governo era claramente admirador dos valores e ideais clássicos, propagando 
um retorno aos ideais de beleza, proporção harmônica e regra de ouro, que eram 
desenvolvidos em Grécia e Roma Antigas e foram retomados durante o Renas-
cimento e o Iluminismo. Seu governo realizou uma política antissemita, anti-
-vanguardista e antiexpressionista.

Do outro lado, muitos artistas estavam experimentando novas formas de ex-
pressão corporal através da dança, buscando espaço para expressão da sua arte 
e, consequentemente, travando uma disputa, dentro do campo, com o ballet 
clássico, que já havia conquistado na Europa sua presença marcante nos grandes 
teatros. Importante ressaltar, aqui, que o ballet clássico estava longe de ser uma 
paixão de Hitler, pois este estava focando seus esforços em encontrar uma dança 
genuinamente alemã. Estes dançarinos estavam, naquele momento, empreen-
dendo uma busca artística estudando movimentos corporais que se recusam a 
investir tão intrinsecamente na forma e na fisicalidade dos corpos dançantes, 
investindo seus esforços em movimentos do corpo que abraçavam mais ampla-
mente, e de maneira mais enraizada, a expressão de suas emoções e de sua exis-
tência. Nestas explorações estava se descobrindo e explorando o que ficaria mais 
fortemente conhecido como a dança expressionista alemã (Ausdruckstanz).

Apareceu, ali, uma possibilidade vislumbrada de ascensão, tanto por parte dos 
dançarinos30 quanto por parte do governo nazista, e bastante espaço para uma 
parceria. “ Tanto que o ministro da Propaganda, Goebbels, ofereceu a Rudolf 
von Laban um cargo no governo nazista em 1934.” (SIL VA, 2009, p. 05 ).

“Estranhamente, enquanto todas as outras linguagens artísticas engajadas nos movimen-
tos das vanguardas do entreguerras minguou, a dança expressionista floresceu e conseguiu 
inclusive diminuir de sobremaneira a influência do balé clássico em território alemão, afir-
mando-se como uma arte genuinamente nórdica e ariana” (MORAES, 2013 p. 106).

Para esta pesquisa, foram estudados alguns pesquisadores e teóricos que se en-
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gajaram em esmiuçar essa parceria. Dentre elas, Christine Dickson31 (2016), em 
seu artigo “Dance Under the Swastika: Rudolf von Laban’s Influence on Nazi 
Power”, dedica uma leitura a presença de Rudolf Laban neste governo, exami-
nando mais especificamente o seu trabalho como diretor do Deutschen Tanz-
buhne (German Dance Theater). Ela afirma que

“ninguém pode dizer com certeza o que se passava na mente de Laban enquanto ele se ali-
nhava com um governo corrupto, mas por conta de suas inumeráveis contribuições positi-
vas para a dança moderna, muitos preferem considerar sua integridade artística desconsi-
derando e interpretando suas ações entre 1934-37 como atos de desespero e sobrevivência 
diante de uma coerção do governo Nacional Socialista” (DICKSON, 2016, p. 1, tradução 
nossa).

Por outro lado, Thaís Gonçalves Rodrigues da Silva (2009) desinveste na teoria 
de uma coerção por parte do governo para com os dançarinos. Havia ali uma par-
ceria em que os dois lados estariam engajados em suas propostas. 

Os nazistas, na busca por uma arte que contribuísse para a criação desse novo 
homem e que tivesse recorrência aos clássicos tendo seu “ideal de beleza ba-
seado no padrão de perfeição grego de corpos atléticos e simétricos”,  encon-
trou nos experimentos dos dançarinos modernos desenhos de corpos nus com 
“túnicas e tecidos semelhantes à estética grega e, no caso de Laban, havia, ain-
da, as composições coreográficas em dança coral, harmônica e sincronizada” 
 (SIL VA, 2009, p. 5). Portanto, como afirma Silva, “não foi difícil para o líder 
nazista encontrar um projeto artístico diferenciado que, aparentemente, tinha 
os elementos que estava procurando” (ibid, p. 5).

Mesmo assim, as informações sobre Rudolf Laban, em início de carreira e como 
empregado do governo de Hitler, ainda são bastantes esparsas e embebidas em 
mistérios. Ainda não se conhece exatamente quais foram as trocas políticas e 
como cada lado se beneficiou. Sem dúvidas, havia uma dificuldade do coreógrafo 
em manter sua relação com o governo nazista.

Ainda assim, em 1936, a abertura dos jogos olímpicos aconteceu em Berlim 
e Laban veio a ser o coreógrafo do espetáculo de abertura. Criou a obra “Vom 
Tauwind und der Neuen Freude” (“O degelo de primavera e a nova alegria”) 

“Seria um acontecimento grandioso, com vinte e dois coros de movimento por toda a Ale-
manha ensaiando a coreografia, cada um dos quais dedicado a Laban e seus métodos. O 
tema da peça era sobre a renovação simbólica dos ventos descongelantes da primavera que 
prevaleciam sobre os ventos frios do inverno, acompanhado por um ressurgimento de espe-

rança e alegria” (DICKSON, 2016, p. 5, tradução nossa).

A recepção desta obra por Hitler e Goebbels não foi nada satisfatória. De acordo 
com a fala de Goebbels, citada por Dickson, “uma peça baseada livremente em 
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Nietzsche, ruim, artificial e afetada. Muito intelectual. Eu não gosto. Não é por-
que se despiram, mas não tem nada a ver conosco” (2016, p. 6, tradução nossa). 

Às vésperas dos Jogos Olímpicos em Berlim, no ensaio do figurino, Goebbles 
disse que na “Alemanha só há espaço para um movimento, o Movimento Na-
zista”. Como resultado, a performance de Laban foi cancelada e seu trabalho na 
Alemanha chegou ao fim (SIL VA, 2009, p. 6). Depois deste episódio, Laban so-
freu algumas perseguições por parte do governo, o que acarretou no fim de seu 
contrato com o governo nazista e seu exílio na Inglaterra.

CONCLUSÃO

Com esta experiência de Rudolf Laban, encerra-se a trilogia de estudos deste 
texto: Le Corbusier, Ernst Neufert e Rudolf Laban. Através deste pequeno mer-
gulho na historiografia oficial, foi possível fazer algumas constatações 
em relação à criação de cânones como sendo uma construção histórica 
que parte principalmente da realização de escolhas dentro de uma lógica 
eurocêntrica, antropocêntrica, logocêntrica, falocêntrica e de exclusão. 
Mas que pode ser contada com maiores detalhes, trazendo para a tatea-
bilidade a complexidade de cada caso, assim como sua inconcretude. A 
história é infinita. Memória e esquecimento. 

Talvez seja possível experimentar trocar a frase: “ser um ícone do mo-
vimento moderno” para “ser tornado um ícone” do movimento mo-
derno tanto na arquitetura quanto na dança é uma construção histórica. 
Uma construção que consiste em recorrentemente fazer escolhas do 
que, como e onde. O não conhecimento efetivo (apenas talvez supo-
sições) da relação de paixão e militância política com a extrema direita 
antissemita e simpatizante do fascismo que Le Corbusier manteve du-
rante seu percurso como arquiteto foi estratégia importantíssima para 
que suas obras pudesse ter este reconhecimento e seu “legado” tivesse 
continuidade, atravessando décadas, quase um século. 

No caso de Ernst Neufert, foi o próprio movimento moderno quem dele 
se esqueceu, através da história narrada por seus principais interlocuto-
res europeus. Sua obra principal tornou-se uma “bíblia” para os arqui-
tetos no dimensionamento dos espaços construídos e ele é quase nunca 
citado nos principais compêndios de história. Ele foi uma importante 
figura ao lado de grandes expoentes do movimento moderno, como 
Walter Gropius, estudou e lecionou na escola “queridinha” do movi-
mento moderno. Todavia sua produção, acredita-se que por ter forte 
vínculo com o nazismo alemão, assim como por apresentar algumas ca-
racterísticas que não cabem dentro do que se convencionou nomear mo-
vimento moderno, não é tida oficialmente como parte do movimento. 
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1 A palavra em francês “modulor” 
deriva da contração de outras duas: 
“module” + “or” (“módulo” + “ouro”).

2 Estas duas publicações apresentam 
esta ferramenta, explicam sua origem, 
concepção, suas possíveis formas 
de construir e utilizar e, no segundo 
tomo, algumas críticas e reflexões 
sobre este instrumento.

3 A sequência de Fibonacci é uma 
sequência de números inteiros, come-
çando normalmente por 0 e 1, na qual 
cada termo subsequente corresponde à 
soma dos dois anteriores. A sequência 
recebeu o nome do matemático italia-
no Leonardo de Pisa, mais conhecido 
por Fibonacci, que por meio dela des-
creveu, no ano de 1202, o crescimento 
de uma população de coelhos.

4 A altura do Modulor foi inicialmente 
pensada a partir de um homem de 
1,75m, a altura média de um francês e 
do próprio Le Corbusier.  Mais tarde foi 
adaptado para a altura de um homem 

de 1,83m, dimensão que corresponde 
a 6 pés. “Nunca pus a hipótese de ‘ar-
redondar’ alguns números das nossas 
duas séries, vermelha e azul. Um dia, 
quando estávamos reunidos, absortos 
na procura de uma solução, um entre 
nós, Py, disse: Os valores do Modulor, 
na sua forma atual, são determinados 
pela estatura de um homem de 1,75m. 
Mas este valor diz respeito, sobretudo, 
a um tamanho francês. Não notou, nos 
policiais ingleses, que ‘os bons’, como 
os polícias, por exemplo, têm sempre 
SEIS PÉS de altura?” (LE CORBUSIER, 
[1950] 2010, p. 78).

5 No “Prólogo” da 13a edição brasileira, 
tradução da 21a edição alemã (NEU-
FERT, [1936] 1998, p. V).

6 Neufert é bastante procurado nas 
livrarias e tem, até então, 18 edições 
brasileiras editadas pela Gustavo GIli, 
sempre atualizando o conteúdo.

7 A primeira edição alemã de A 
arte de projetar em arquitetura 

Laban teve que ser esquecido para poder ser Laban. Mesmo sendo reconhecido 
como precursor ou um dos fundadores da Dança Moderna, uma grande parte do 
que é lido e reconhecido hoje em dia sobre seu trabalho foi obra de sistematiza-
ções realizadas por seus estudiosos e apreciadores, conhecidos como “discípu-
los” – mesmo que essa sistematização fosse na contramão de sua criação enquan-
to pensava a notação e análise dos movimentos corporais em dança. Sua forte 
relação com a espiritualidade, o ocultismo, a dança como expressão das emoções 
e da alma ficou silenciada como experimentações iniciais de carreira. Graças ao 
trabalho principalmente de Kurt Jooss, que deu continuidade ao Tanztheater e 
foi professor de Pina Baush, e também de Mary Wigman que deu continuidade 
para a criação da dança moderna. Também aos profissionais que se dedicaram a 
continuidade do trabalho de notação criada por ele, criando a Labanotação, Co-
reologia Laban, os estudos de Laban-Bartenieff, dentre outros. 



(Bauentwurfslehre) esgotou as vendas 
nas três primeiras semanas. Até o fim 
da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 
foram publicas mais dez edições com 
algumas variações e alguns acréscimos. 
A 12a edição alemã foi revisada um 
pouco mais a fundo e a 21a edição ale-
mã foi totalmente revisada, ampliando 
os vinte capítulos das edições anterio-
res para quarenta capítulos. No total, 
são 33 edições em língua alemã, até 
1993. De acordo com Santos (2005, p. 
13), ainda durante a Segunda Guerra, 
já surgiram as primeiras edições em 
língua estrangeira e estima-se que até 
então já tenham sido publicados cerca 
de 600.000 exemplares em dezoito 
línguas, incluindo, dentre outras, rus-
so, japonês, chinês e português.

8 Essa informação consta no site de 
venda da Livraria Saraiva da 18a edição 
brasileira do livro de Neufert. Ver: 
https://www.saraiva.com.br/arte-de-
-projetar-em-arquitetura.

9 Sua importância repercute forte e 
diretamente na criação de normas 
técnicas realizadas pela Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT).

10 Essa comissão deu origem ao Instituto 
Alemão para Normalização (DIN, sigla 
para Deutsche Institut für Normung).

11 A França, por exemplo, na década de 
1920, mesmo com grande destruição 
de cidades provocada pelos combates 
e dívida financeira com alguns países 
da Tríplice Aliança (devendo em torno 
de 3 milhões de dólares à Inglaterra e 4 
milhões aos Estados Unidos), teve um 
crescimento econômico caracterizado 

por uma modificação na sua estrutura 
de produção. Em Paris, as grandes áreas 
industriais foram se concentrando nas 
zonas norte e leste, enquanto a região 
parisiense (periférica à cidade de Paris, 
também denominada banlieue pari-
siense, formada pelos départements) 
começou a apresentar acelerado pro-
cesso de industrialização.

12 Laban nasceu em Pozsony, atual 
cidade de Bratislava, capital da Eslová-
quia. Foi um dançarino, coreógrafo e 
teórico, envolvendo-se também com 
teatro, música – uma importante figura 
na História da Dança. Teve uma vida 
bastante produtiva, fundou muitas aca-
demias de dança, criou inúmeros espe-
táculos e é considerado o pai-fundador 
da dança-teatro, juntamente com Kurt 
Jooss (1901-1979), movimento do 
qual Pina Bausch fez parte. Como teó-
rico do movimento, dedicou estudos 
a sistematização da linguagem do mo-
vimento, estudando as possibilidades 
dinâmicas da relação do espaço com 
o movimento do homem, buscando 
compreender as “leis” ou “regras” que 
“regem” o comportamento humano.

13 A Labanotação foi desenvolvida 
prioritariamente nos Estados Unidos 
e na Inglaterra e a Cinetografia Laban 
na Alemanha e em alguns outros países 
europeus. A primeira transformou-se 
com o tempo, atualizando-se mediante 
novas utilizações. Em 1959, foi criado 
o Conselho Internacional de Cineto-
grafia Laban, com vistas a padronizar 
os dois movimentos.

14 Cuja expressão, vítima de forte re-
pressão, vai renascer e se reinventar por 
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meio da dança, da música e da espiritua-
lidade nas terras invadidas e ocupadas.

15 Na derrota da França e seus aliados na 
Batalha da França, o gabinete francês 
procurou o cessar das hostilidades e 
um armistício foi assinado em 22 de 
junho de 1940, em Compiègne.

16 Em 2016, em Paris, um colóquio 
organizado por Jean-Louis Cohen, no 
Collège de France, com o título Archi-
tecture, arts et culture dans la France de 
Vichy, 1940-1944 (Arquitetura, arte e 
cultura na França de Vichy, 1940-44), 
procurou levantar estudos sobre po-
líticas arquitetônicas construídas pelo 
Estado francês, com a criação da ordem 
dos arquitetos, nesses quatro anos de 
governo nos quais muito poucos edifí-
cios foram construídos.

17 O programa político do Marechal Pé-
tain apoia-se fortemente na constitui-
ção de uma França rural e de tradição 
conservadora, pregando um “retorno 
à terra” em oposição a uma industria-
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HELENA TULER CRESTON
Laboratório Urbano,  

PPG-AU/UFBA 

LUTA INDÍGENA E DECOLONIALIDADE NO BRASIL: 
IDENTIDADE COMO TÁTICA, 

MULTIPLICIDADE COMO DEVIR

Nós (50 homens, 50 mulheres e 70 crianças) comunidades Guarani-
-Kaiowá originárias de tekoha Pyelito kue/Mbrakay, viemos através 
desta carta apresentar a nossa situação histórica e decisão definitiva 
diante da ordem de despacho expressado pela Justiça Federal de Navirai-
-MS, conforme o processo nº 0000032-87.2012.4.03.6006, do dia 29 
de setembro de 2012. Recebemos a informação de que nossa comunidade 
logo será atacada, violentada e expulsa da margem do rio pela própria 
Justiça Federal, de Navirai-MS.
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Assim, fica evidente para nós, que a própria ação da Justiça Federal gera e aumenta 
as violências contra as nossas vidas, ignorando os nossos direitos de sobreviver à 
margem do rio Hovy e próximo de nosso território tradicional Pyelito Kue/Mba-
rakay. Entendemos claramente que esta decisão da Justiça Federal de Navirai-MS é 
parte da ação de genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e autóc-
tone do Mato Grosso do Sul, isto é, a própria ação da Justiça Federal está violentando 
e exterminando as nossas vidas. Queremos deixar evidente ao Governo e Justiça Fe-
deral que, por fim, já perdemos a esperança de sobreviver dignamente e sem violên-
cia em nosso território antigo, não acreditamos mais na Justiça brasileira. A quem 
vamos denunciar as violências praticadas contra nossas vidas? Para qual Justiça do 
Brasil? Se a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências contra 
nós.  Nós já avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos 
mesmo em pouco tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa 
tanto aqui na margem do rio quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 me-
tros do rio Hovy onde já ocorreram quatro mortes, sendo duas por meio de suicídio e 
duas em decorrência de espancamento e tortura de pistoleiros das fazendas.

Moramos na margem do rio Hovy há mais de um ano e estamos sem nenhuma 
assistência, isolados, cercado de pistoleiros e resistimos até hoje. Comemos comida 
uma vez por dia. Passamos tudo isso para recuperar o nosso território antigo 
Pyelito Kue/Mbarakay. De fato, sabemos muito bem que no centro desse nosso 
território antigo estão enterrados vários dos nossos avôs, avós, bisavôs e bisavós, 
ali estão os cemitérios de todos nossos antepassados.

Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e enterrados 
junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por isso, pedimos 
ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo/expulsão, mas 
solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui.

Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação e extinção total, 
além de enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar 
os nossos corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos esta 
decisão da Justiça Federal. Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de 
Pyelito Kue/Mbarakay e enterrem-nos aqui. Visto que decidimos integralmente a 
não sairmos daqui com vida e nem mortos. 

Sabemos que não temos mais chance em sobreviver dignamente aqui em nosso 
território antigo, já sofremos muito e estamos todos massacrados e morrendo 
em ritmo acelerado. Sabemos que seremos expulsos daqui da margem do rio pela 
Justiça, porém não vamos sair da margem do rio. Como um povo nativo e indígena 
histórico, decidimos meramente em sermos mortos coletivamente aqui. Não temos 
outra opção esta é a nossa última decisão unânime diante do despacho da Justiça 
Federal de Navirai-MS.

Atenciosamente,  
Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay. (2012)



233

Esse foi o “anúncio” de resistência até a morte feito pelos Guarani-Kaiowá, por 
meio de carta pública, escrita em 2012, frente a um possível despejo de seus 
territórios em Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi, no estado brasileiro do Mato 
Grosso do Sul. O caso ganhou notória visibilidade no período, expandindo a 
voz indígena para pressionar o governo de então, que suspendeu a liminar de 
despejo. Sendo assim, torna-se um exemplo que gera afetos em outros grupos 
de lutas cotidianas pela existência. Trata-se, também, de um disparador, que nos 
levou a analisar as políticas de identidade, no que se associam ao direito territo-
rial em nosso país.

Nessa perspectiva, o disparador apresentado configura-se como sobrevivência 
a processos territoriais hegemônicos, guiados pelo capital. Sobrevivências que 
fazem uso do conceito de identidade para a garantia de seus direitos. Este texto, 
portanto, caminha no sentido de destacar a questão identitária na luta indígena 
brasileira enquanto tática. Atravessados pela (de)colonialidade, vamos ressaltar 
essa “rexistência secular” (VIVEIROS DE CASTRO, 2017), problematizando, 
entretanto, as políticas identitárias.

A QUESTÃO INDÍGENA NO CASO BRASILEIRO

A identidade indígena remonta ao processo de colonização no Brasil, o qual ex-
tinguiu muitas comunidades, seja pelas armas, pelas doenças ou pelas políticas 
de assimilação. O processo não foi (e não é) pacífico. São séculos de luta pela so-
brevivência. Em um breve histórico sobre os direitos indígenas, Alencar (2018) 
considera que uma das primeiras ações políticas, nesse sentido, foi a criação do 
Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1910.1 Posteriormente, a Fundação Na-
cional do Índio (FUNAI) substituiu o SPI pela Lei 5.371, de 05 de dezembro de 
1967, sendo até hoje o órgão indigenista oficial do país, vinculado ao Ministério 
da Justiça. Desde então, as constituições brasileiras que se seguiram e o próprio 
Estatuto do Índio2 passaram a reconhecer direitos desses povos. Entretanto, 
em semelhança com os grupos negros, os indígenas só tiveram garantias mais 
amplas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, na qual são defi-
nidos como um dos “grupos formadores da Nação”: “Art. 215. § 1º O Estado 
protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional” (BRASIL, 
1988). Por meio do Art. 231 da mesma Constituição foram especificamente tra-
tados os direitos dos índios.3 

Alencar (2018) apresenta o Artigo 231 da Constituição de 1988 como uma 
grande conquista. Isso porque foram reconhecidas suas diferenças culturais e, 
principalmente, o direito de assim permanecerem – uma perspectiva diferente 
daquela, anterior, de integrar o indígena ao restante da sociedade. Nesse novo 
texto constitucional, os direitos dos índios sobre suas terras são definidos como 
“direitos originários”, ou seja, anteriores à criação do próprio Estado, conside-
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rando, então, o histórico processo de dominação via colonização. Em relação 
à questão identitária, tal direito à terra indígena não pressupõe autorreconhe-
cimento por parte dos índios. Esse processo é regulamentado pelo Decreto nº 
1.775/96, cabendo à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, 
demarcação, regularização fundiária e registro dessas terras tradicionalmente 
ocupadas pelos povos indígenas. 

No que tange ao órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro – o Institu-
to de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) –, apesar dos avanços 
na Constituição de 1988, não há uma legislação específica destinada à proteção 
da cultura indígena. A primeira ação, nesse sentido, ocorreu somente em 2002: 
a consagração da Arte Gráfica Kusiwa, do povo Wajãpi (Amapá) como “patri-
mônio cultural do Brasil”, inscrita no Livro de Registro das Formas de Expres-
são. Em pesquisa na lista de bens tombados do IPHAN, atualizada em maio de 
2019, há apenas um bem indígena tombado como patrimônio natural, em maio 
de 2016, inscrito no Livro Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. E outro bem 
em etapa de instrução, também como patrimônio natural, nomeado “ Terras de 
ocupação imemorial dos grupos tribais remanescentes das grandes nações indí-
genas do Brasil”. Além disso, a preservação da materialidade só aparece em mais 
dois casos, inscritos no Livro de Registro dos Lugares em 2006 e 2014, respec-
tivamente: a Cachoeira de Iarauetê, lugar sagrado dos povos indígenas dos rios 
Uaupés e Papuri, no alto rio Negro (Amazonas); e o bem imaterial Tava, lugar de 
referência para o povo Guarani, sítio histórico que abriga os remanescentes da 
antiga Redução Jesuítico-Guarani de São Miguel Arcanjo (RS). Os demais bens 
salvaguardados são de caráter imaterial.4

A partir da Constituição de 1988, várias outras legislações também foram cria-
das. No entanto, apesar da intenção em manter as terras indígenas como pa-
trimônio da União e com autonomia relativa, vários desmontes legais foram 
também realizados pelo aparelho de Estado,5 além de inúmeras paralisações nos 
próprios processos de demarcação. Na visão do advogado Eloy Terena (2018), 
assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a política brasi-
leira – baseada atualmente no modelo econômico “desenvolvimentista agroex-
trativista exportador” e dependente da exploração de matérias-primas (as com-
modities agrícolas e minerais) – é um grande entrave à efetivação da demarcação 
das Terras Indígenas. Além disso, a própria FUNAI verifica que prevalece uma 
“... situação de confinamento territorial e de permanente restrição dos modos 
de vida indígena, onde se constata a existência de um alto contingente popu-
lacional de povos indígenas vivendo, em muitos casos, em áreas diminutas ou 
sem terras demarcadas” (FUNAI, 2018), principalmente nas regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul, além do estado do Mato Grosso do Sul – local da área de nosso 
estudo disparador.
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O DISPARADOR: “SOMOS TODOS GUARANI-KAIOWÁ”

O estado do Mato Grosso do Sul concentra a segunda maior população indí-
gena no Brasil,6 que sofre constantemente violências sociais de toda ordem. O 
antropólogo ava kaiowá Tonico Benites traz dados de uma população aproxi-
mada de 45 mil pessoas das etnias Guarani-Kaiowá e Guarani-Ñandeva,7 distri-
buídas em mais de 30 áreas, demarcadas ou não. No caso dos Guarani-Kaiowá, 
há um processo histórico de presença nas regiões dos rios Brilhante, Dourados, 
Apa, Amambai, Iguatemi, Mbarakay, Hovy e Pytã. Benites (2018), com base na 
literatura historiográfica/antropológica e na documentação oficial do governo 
brasileiro (especialmente os próprios registros do SPI), afirma que, até meados 
de 1930, diversas famílias das etnias por ele mencionadas viviam nas margens 
desses rios, habitando de modo autônomo seus tekoha (territórios tradicionais; 
“lugar onde se é”).

Ainda segundo Benites (2018) a colonização dos territórios guarani e kaiowá 
ocorreu, sobretudo, após a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), quando o 
Estado brasileiro cedeu grande parte dessa área para a Cia. Matte-Laranjeira. A 
empresa “absorveu” a população indígena como mão-de-obra para a extração da 
erva-mate. Entre 1915 e 1928, foram instituídas pelo SPI oito pequenas reser-
vas no Mato Grosso do Sul, onde grande parte dos indígenas foram alocados e 
submetidos a um ordenamento militar. “Os funcionários do SPI e outros colo-
nizadores não se conformavam com o modo espalhado dos indígenas de ocupar 
o espaço. Era preciso concentrá-los nas reservas para possibilitar a expropriação 
de seus territórios” (BENITES, 2018). Principalmente após o monopólio da Cia. 
Matte-Laranjeira e a intensificação de arrendamentos privados (grandes fazen-
das), entre os anos de 1950 e 1970, houve maior expulsão dos Guarani-Kaiowá. 
Tal expulsão aconteceu por meio de relações de agentes políticos locais com mi-
litares, missionários e com os próprios funcionários dos órgãos indigenistas do 
Estado, tanto do antigo SPI quanto da FUNAI (BENITES, 2018). Frente a esse 
quadro, muitos indígenas começaram a resistir e, apesar dos constantes impas-
ses nas demarcações, Jaguapiré foi o primeiro território reconquistado nos anos 
de 1980.8 

Já em 2012, é então escrita a Carta pública dos Guarani-Kaiowá de Pyelito 
Kue/Mbrakay, povoado à beira do rio Hovy, composto por 170 indígenas, no 
município de Iguatemi, Mato Grosso do Sul. As palavras foram ditadas em 8 
de outubro de 2012, no Conselho Aty Guasu (Grande Assembleia).9 Diante da 
iminência de seu despejo, a carta, apresentada na íntegra no início desse artigo, 
anunciou “a resistência até a morte”, sendo, portanto, interpretada por parte da 
mídia como um suicídio coletivo. Nesse documento, percebemos a forte ligação 
dos indígenas com o território, a ponto de optarem pela não saída, ainda que 
mortos. Tal resistência frente, de fato, a pistoleiros e à morte, conforme mencio-
na a carta, demonstra a importância da terra pela conexão com a ancestralidade. 
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Chama nossa atenção, ainda, a noção de território atrelada à coletividade – há 
uma convicção cosmológica de que a terra pertence somente ao “Criador”, e é 
para o usufruto de todos. Como aborda Eloy Terena (2018), “as retomadas in-
dígenas são processos próprios de territorialidade”, uma resistência à perma-
nência nesses e desses territórios enquanto tais; uma resistência aos modos de 
vida do capitalismo, permitindo ao território outras possibilidades. Voltando à 
carta, também percebemos nela um manifesto em relação ao quadro histórico de 
injustiças contra os indígenas no Brasil, além do descaso e da violência também 
históricos e ainda presentes contra os mesmos. Obviamente, atentamos para a 
mais grave problemática ligada à terra: o genocídio indígena. O grupo descren-
te, embora resistente, questiona a Justiça brasileira, e aqui reforçamos a falta de 
compreensão desta para com outras cosmologias. 

“Para qual Justiça do Brasil?” (Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay, 2012) 
– essa voz se fez e se faz ecoar; afeta! Diante da carta-manifesto, protestos tam-
bém tomaram conta das ruas e das redes sociais virtuais, tal como o movimento 
“Somos todos Guarani Kayowá” na plataforma do Facebook, na qual os usuários 
demonstraram seu apoio aos indígenas, incluindo a expressão de etnia “Guarani 
Kayowá” como seus sobrenomes no perfil. Não se sabe, ao certo, o quantitati-
vo dessa adesão, porém percebemos que foi um amplo movimento, divulgado 
em diversas páginas da mesma plataforma. Esse movimento contribuiu na sus-
pensão da liminar que determinava a saída do grupo indígena das terras por eles 
ocupadas, ainda em 30 de outubro de 2012, após complexas negociações com 
vários agentes da causa indígena. Embora as disputas territoriais continuem, a 
tomada do rosto “Guarani Kaiowá” se expandiu para além desse grupo étnico 
para uma sociedade que se assume como tal enquanto uma identidade política, 
enquanto solidariedade – um modo de ser que o neoliberalismo faz questão de 
aniquilar com a pregação do individualismo, em um sistema baseado na compe-
titividade.

LUTA INDÍGENA, COLONIALIDADE E RESISTÊNCIA

A teoria decolonial nos ajuda a compreender melhor as resistências contra pro-
cessos hegemônicos de domínio. Tal teorização também se relaciona com as dis-
cussões que tangem o conceito de identidade, tais como raça e etnicidade. Cons-
titui, portanto, um debate que nos atravessa. Tem como marco o ano de 1992, 
quando foi lançado o livro 1492: O encobrimento do outro, de Enrique Dussel 
([1992] 1993). Ano também de realização da Eco-92, com expressiva presen-
ça indígena. Falamos, então, em “giro decolonial”,10 que seria uma superação da 
colonialidade11 – padrão de poder, domínio e controle constituinte da moder-
nidade ocidental e que permanece hoje atravessando a sociedade, para além do 
momento histórico específico de colonização da América. Ou seja, os processos 
de domínio estabelecidos a partir de 1492 não foram superados com o fim da 
colonização. 
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Nesses processos de formação do capitalismo mundial colonial/moderno, Qui-
jano ([2000] 2005) é quem discorre sobre a conformação das novas identidades 
sociais. A partir da colonização, o padrão racista de classificação social universal 
da população mundial configurou novas identidades culturais, uma nova inter-
subjetividade mundial, que teve como base fundamental exatamente a ideia de 
raça. Assim, a colonialidade se funda na raça como modo de legitimar as relações 
de dominação impostas pela colonização:

“... todos aqueles povos foram despojados de suas próprias e singulares identidades históri-
cas. [...] sua nova identidade racial, colonial e negativa implicava o despojo de seu lugar na 
história da produção cultural da humanidade” (QUIJANO, [2000] 2005, p. 127). 

Nesse sentido, Grosfoguel (2008) afirma que “o que o conceito de coloniali-
dade do poder traz de novo é a leitura da raça e do racismo como ‘o princípio 
organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias do sistema-mundo’” 
(GROSFOGUEL apud BALLESTRIN, 2013, p. 101). Inseridos na colonialidade, 
o negro e o indígena foram invisibilizados não por sua ausência, mas por sua 
negativação. A ideia de raça criou identidades com papeis definidos no sistema-
-mundo – e há uma pregnância nessas representações, que não se restringem ao 
período colonial. A branquitude, por sua vez, embora também seja uma iden-
tidade construída geo-historicamente, não se declara como identidade, mas 
sim descorporificada, universal, abstrata. Na visão de Lugones (2008), as novas 
identidades raciais são “a expressão mais profunda e duradoura de dominação 
colonial” (LUGONES, 2008, p. 79). Tão duradouras e presentes, que são cate-
gorizações em nossa Constituição Brasileira de 1988; identidades definidas nos 
“grupos formadores” da Nação.

Em uma breve análise legal, apesar das ampliações conceituais da Constituição 
de 1988, que trouxe os grupos indígenas como diversidade, consideramos que 
não houve a adoção de políticas e tampouco ações governamentais capazes de 
reconhecer efetivamente seus territórios e cultura. Isso porque, a nosso ver, a le-
gislação, e mesmo o campo do patrimônio cultural, são baseados em um sistema 
que não incorpora o cosmológico-outro do indígena. O próprio entendimen-
to do termo “posse”, atrelado a uma ideia de propriedade, é um conceito que 
não faz sentido em relação ao seu modo de vida coletivo.  Seguimos, então, com 
Mignolo (2008), que propõe uma “desobediência epistêmica”, uma “oposição 
interna aos conceitos modernos e eurocentrados, enraizados nas categorias de 
conceitos gregos e latinos e nas experiências e subjetividades formadas dessas 
bases, tanto teológicas quanto seculares” (MIGNOLO, 2008, p. 288). Por essa 
via, o giro decolonial propõe-se à abertura e à liberdade de pensamento e de for-
mas de vida outras (LÉON, 2012, p. 112). 

Ailton Krenak (2012), na posição de líder indígena, é a favor dessa perspectiva, 
na medida em que incentiva esses outros lugares de enunciação e questiona a 
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historiografia indígena brasileira contada a partir do olhar do colonizador. Com 
essa percepção, aponta o lugar secundário dos índios na “História do Brasil”, os 
quais nunca nela aparecem como protagonistas. Krenak (2012) discorda, ainda, 
da homogeneização dessa história como uma única narrativa, contada a partir da 
chegada dos portugueses em nosso território, uma vez que “... tem uma história 
dos krenak, dos xavantes, dos guaranis etc.; de dentro da memória viva desses 
povos, cada um deles é capaz de reportar a sua trajetória, desde a chegada dos 
brancos na praia até os dias de hoje” (KRENAK, 2012, p. 125). 

Viveiros de Castro ([2009] 2015), de certa forma, aproxima-se também do pen-
samento decolonial ao propor uma equivalência de direito entre os discursos do 
antropólogo e do nativo. Essa perspectiva busca afirmar os conceitos indígenas 
e os mundos que esses conceitos constituem. O antropólogo deixaria de expli-
car, interpretar, contextualizar, racionalizar esse pensamento, mas sim passaria 
a utilizá-lo, além de verificar os efeitos que ele pode produzir no “nosso”. “O 
pensamento nativo deve ser tomado – se se quer tomá-lo sério – como prática de 
sentido: como dispositivo autorreferencial de produção de conceitos, de ‘sím-
bolos que representam a si mesmos’” (VIVEIROS DE CASTRO, [2009] 2015, 
p. 229). Dessa forma, o que cabe à antropologia, e podemos dizer ao campo do 
patrimônio cultural, não é explicar o mundo de outrem, mas “multiplicar nosso 
mundo, ‘povoando-o de todos esses exprimidos que não existem fora de suas 
expressões’” (ibid.,  p. 231).

Segundo Mignolo (2008), “já há uma forte comunidade intelectual indígena 
que, entre muitos outros aspectos da vida e da política, tem algo como muito 
claro: seus direitos epistêmicos e não somente seus direitos a reivindicar econô-
mica, política e culturalmente” (MIGNOLO, 2008, p. 314). Nessa pers-
pectiva, Santos (2009) aborda a diversidade epistêmica, confrontando 
a monocultura da ciência moderna com uma “ecologia de saberes”: “... 
uma ecologia, porque se baseia no reconhecimento da pluralidade de 
conhecimentos heterogêneos (sendo um deles a ciência moderna) e em 
interações sustentáveis e dinâmicas entre eles sem comprometer a sua 
autonomia” (SANTOS, 2009, p. 44-45).12 Escobar (2016) trata tam-
bém da diversidade epistêmica e classifica os movimentos negros e in-
dígenas em muitas partes da América como “movimentos autônomos” 
– isso porque o objetivo desses grupos não é mudar o mundo, mas criar 
novos mundos, novas formas de territorialidade (ESCOBAR, 2016, p. 
199). Ou seja, essa autonomia significa condições de igualdade social e 
epistêmica.

Em complementaridade, Mignolo (2008) compreende e defende aber-
tamente o uso da identidade enquanto uma operacionalização; ou seja, 
as identidades são assumidas enquanto operação política e tática de re-
sistência. Grosfoguel (2012), da mesma forma, considera a identidade 
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um importante elemento na luta dos grupos inferiorizados pelo processo de 
colonização, visto que

“Na zona do não ser, inflar e construir identidades e epistemologias fortes, com metanarra-
tivas sólidas, é necessário no processo de reconstrução e descolonização. Reconstruir iden-
tidades e epistemologias fortes é um requisito para reconstruir a zona do não ser, o que a 
colonialidade vem destruindo e reduzindo à inferioridade ao longo de séculos de expansão 
colonial e europeia. [...] Depois de séculos de epistemologias, conhecimentos e identidades 
destruídas, a descolonização na zona do não ser passa por um processo necessário de re-
construção de seus próprios pensamentos e identidades” (GROSFOGUEL, 2012, p. 100-
101).

O próprio Mignolo (2008) destaca a fala de Fausto Reinaga, aimará intelectual 
e ativista, que afirmou o seguinte nos anos de 1960: “Danem-se, eu não sou um 
índio, sou um aimará. Mas você me fez um índio e como índio lutarei pela liber-
tação” (REYNAGA apud MIGNOLO, 2008, p. 290). Diante desse sentido e uso 
político que parece se destinar a identidade, abrimos então duas frentes.13 Aque-
la que ressalta tais táticas, ou seja, os territórios indígenas enquanto resistências 
espacializadas. Resistência também ao uso capitalista do território, mediante o 
uso comum, da coletividade. E uma outra frente, questionando em que medida 
a conformação do conceito identidade é totalizante, bem como as políticas ter-
ritoriais atreladas a ele, visto que podemos pensar políticas-outras, a partir de 
territorialidade(s) e cosmologia(s)-outras, especialmente nos campos do direito 
territorial e do patrimônio cultural. Assim, trouxemos teóricos que caminham 
por essa dupla abordagem. “É preciso resistir, criando!”, como nos diria o anô-
nimo do séc. XXI.

1 O SPI foi criado pelo Decreto 8.072, 
de 20 de junho de 1910, comandado 

por Marechal Rondon.

2 Lei 6.001, de 19 de dezembro de 

1973.

3 Ailton Krenak foi a liderança 
indígena participante da Assembleia 
Constituinte que ficou conhecida por 
seu discurso no plenário da Câmara 
dos Deputados, em 4 de setembro 
de 1987, ocasião em que defendeu a 

Emenda Popular da União das Nações 
Indígenas (UNI), a qual resultaria em 
tal artigo 231 da Constituição de 1988. 
Diante do risco da não aprovação 
da emenda, Krenak passou tinta de 
jenipapo no rosto ao falar, imagem 
simbólica de protesto, visto que essa 
tinta de cor preta é usada por sua tribo, 

os Krenaks, em situações de luto.

4 Os bens de caráter imaterial regis-
trados atualmente pelo IPHAN são: 
o Sistema Agrícola Tradicional do 
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Rio Negro, que integra os saberes de 
vários povos indígenas da bacia do 
Rio Negro (Amazonas), inscrito no 
Livro de Registro dos Saberes; o Ritual 
Yokwa, do povo Enawenê-nawê (Mato 
Grosso), inscrito no Livro de Registro 
de Celebrações; os Saberes e Práticas 
Associados ao modo de fazer Bonecas 
Karajá, do povo Karajá (Goiás e Tocan-
tins), inscritos no Livro de Registro 
dos Saberes; e A Ritxòkò – Expressão 
Artística e Cosmológica do Povo 
Karajá (Goiás e Tocantins), inscrita 
no Livro de Registro das Formas de 
Expressão. Foi também desenvolvido 
o Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística (INDL), segundo o IPHAN, 
“instrumento oficial de identificação, 
documentação, reconhecimento e valo-
rização das línguas faladas pelos dife-
rentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, criado em 2010 via Decreto 

n. 7.387” (IPHAN, 2017).

5 Em documento do Conselho Indi-
genista Missionário (CIMI), de 2018, 
intitulado Congresso anti-indígena, 
foi feito um levantamento sobre os 
parlamentares que mais atuaram 
contra os direitos indígenas no Senado 
e na Câmara Federal, e também uma 
lista com os principais projetos que 
ameaçam os direitos indígenas, sob 
influência da pressão de poderosos 
setores econômicos, dentre eles o 
agronegócio. Segundo essa publicação, 
são mais de 100 projetos de lei e apen-
sados que tramitam no Congresso 
Nacional e que colocam em xeque 
direitos constitucionais, na tentativa 
de restringir o direito à demarcação de 
terras indígenas. Somente em 2017, 

por exemplo, foram contabilizadas 
848 tramitações de projetos de lei 

anti-indígenas.

6 Dentre os indígenas presentes no 
Mato Grosso do Sul estão dentre os 
Terena, Guarani-Nandéva, Guarani-
-Kaiowá, Kadiwéu, Kinikinau, Guató, 

Atikum, Kamba e Ofaié.

7 As duas etnias indígenas, segundo 
Benites (2018), apresentam muitos 
aspectos culturais e de organização 
social em comum, porém, os Guarani-
-Kaiowá não se reconhecem como sen-
do Guarani – aceitam a denominação 
Ava (Homem) Kaiowá, e os Guarani-
-Ñandeva, por sua vez, se autodenomi-

nam Ava (Homem) Guarani.

8 O filme Martírio, de 2016, do diretor 
Vincent Carelli, retrata a luta indígena, 
tendo o diretor registrado o nascedou-
ro do movimento, ainda na década de 
1980, e retomado o conflito vinte anos 
mais tarde, por conta dos relatos de 
sucessivos massacres. Carelli aborda, 
inclusive, o ato da carta pública escrita 

pelos Guarani-Kaiowá.

9 Trata-se de uma prática iniciada 
na década de 1980, tendo passado a 
funcionar como um fórum aberto às 
diversas comunidades indígenas com 
vistas a discussão de estratégias de 
recuperação de seus antigos territórios 

(BENITES, 2018).

10 Termo cunhado originalmente por 
Nelson Maldonado-Torres, já em 

2005.

11 Quijano ([2000] 2005) define a 
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colonialidade do poder como sendo 
as relações nas esferas econômica e 
política (expandidas a outras esferas 
de controle), que não findaram com a 

destruição do colonialismo.

12 Santos (2009, p. 43) apresenta esse 
pensamento como “pós-abissal”: “O 
pensamento pós-abissal parte da ideia 
de que a diversidade do mundo é inesgo-
tável e que esta diversidade continua 
desprovida de uma epistemologia 

adequada”. 

13 Destacamos que compreender essas 
duas frentes nos fez atentar para o 
cuidado de não cairmos em um anties-
sencialismo equivocado, conforme nos 
provoca Grosfoguel (2012), pois tal 
crítica poderia se transformar em mais 
um instrumento de silenciamento e 

inferioridade epistemológica.
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DESFUNDAR A ESCRITA 
CONQUISTADORA, REINSCREVER-SE 

NA PELE DO MUNDO1

“Depois de algum tempo, outros brancos chegaram. Esses ficaram. Construíram 
casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. 
Por isso, para nós, tornaram-se a gente de Teosi. Foram eles que me nomearam 
“Davi”, antes mesmo de os meus familiares me darem um apelido conforme o 
costume dos nossos antigos. Os brancos me disseram que esse nome vinha de 
peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teosi. É um nome claro, 
que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então.”

Davi Kopenawa, 2015

“Américo Vespúcio, o Descobridor, vem do mar. De pé, vestido, encouraçado, 
cruzado, trazendo as armas europeias do sentido e tendo por detrás dele os na-
vios que trarão para o Ocidente os tesouros de um paraíso. Diante dele a América 
Índia, mulher, estendida, nua, presença não nomeada da diferença, corpo que 
desperta num espaço de vegetações e animais exóticos. Cena inaugural. Após 
um momento de espanto, nesse limiar marcado por uma colunata de árvores, o 
conquistador irá escrever o corpo do outro e nele traçar a sua própria história. 
Fará dele o corpo historiado – o brasão – de seus trabalhos e de seus fantasmas. 
Isso será a América ‘Latina’.”

Michel de Certeau, (1975) 2017
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Davi Kopenawa (2015), em escrita conjunta ao antropólogo francês Bruce Al-
bert, convida-nos ao monumental “A queda do céu: palavras de um xamã ya-
nomami”, a partir da história dos processos constitutivos de seu próprio nome: 
Davi.2 Este nome de origem bíblica, a fim de facilitar a fonética na intercomuni-
cação, foi-lhe atribuído ainda criança, em desacordo aos próprios costumes ya-
nomamis,3 pelos brancos – “gente de Teosi”4 – provavelmente membros da Co-
missão Brasileira Demarcadora de Limites (CBDL) acompanhados de um pastor 
da New Tribes Mission, entre 1958 e 1959. Kopenawa, assertivamente, nota que 
os brancos, quando em suas terras chegaram, distribuíram a esmo seus nomes 
advindos das “peles de imagens”, livros com “desenhos de escrita de Teosi”.5 Ao 
nomear os “outros” desconhecidos, deram-lhes seus nomes advindos destas 
peles. Esta injunção parece-nos demarcar um corte entre brancos e yanomamis 
instaurado pela dimensão escriturária e de seu poder de nomeação e classifica-
ção. Dizem-nos Kopenawa e Albert (2015, p. 76): “Nossos antepassados não 
possuíam peles de imagens e nelas não escreviam leis. Suas únicas palavras eram 
as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas 
jamais se distanciavam deles”. Deste modo, Kopenawa observa os brancos con-
templarem sem cessar as peles de papel sobre as quais escrevem suas próprias 
palavras. Sem elas, desorientam-se. Ao acumulá-las, creem advir delas seu co-
nhecimento de mundo.

“Os brancos se dizem inteligentes. Não o somos menos. Nossos pensamentos se expandem em 
todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm dos nossos antepassados. Po-
rém, não precisamos, como os brancos, de peles de imagens para impedi-las de fugir de nossa 
mente. Não temos de desenhá-las, como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desa-
parecer, pois ficam guardadas dentro de nós. Por isso nossa memória é longa e forte. O mesmo 
ocorre com as palavras dos espíritos xapiri, que também são muito antigas. Mas voltam a ser 
novas sempre que eles vêm de novo dançar para um jovem xamã. E assim tem sido há muito 

tempo, sem fim” (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 75).

Neste campo de disputas, a partir e no interior da escrita, as culturas orais ame-
ríndias subestimadas e tornadas como palavras de ignorância “foram enredadas 
numa língua de fantasma, cujos desenhos tortos se espalharam entre os brancos, 
por toda a parte” (ibid., p. 77). Se as palavras yanomamis não foram sequer enten-
didas e logo foram esquecidas pelos brancos, Kopenawa aposta que, ao colá-las 
no papel, permanecerão presentes como as palavras desenhadas de Teosi, às quais 
os brancos não param de olhar. Assim, o intuito do próprio livro é apresentado: 
desfazer os maus pensamentos dos brancos ao destituir as imagens pré-concebi-
das de selvagens, estúpidos e perigosos, por eles inventadas e inventariadas em 
relação aos yanomamis.6 Emerge, portanto, o desejo de emitir suas palavras para 
longe, não advindas de peles de imagens, mas por elas transmitidas. 

Interessa-nos, a partir deste percurso, a reflexão sobre como a escrita e o ato de 
nomeação constituem-se como instrumentos tomados em propósitos coloniais, 
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a culminarem contemporaneamente na promoção de identidades a serviço da 
reprodução de trabalho e capital, mas, paradoxalmente, também como possibi-
lidades disruptivas quando interpeladas ou apropriadas, no estilhaçamento de 
homogeneidades forjadas e no extravasamento de subjetividades outras, vio-
lentamente recalcadas. Para isso, justapomos as análises de Michel de Certeau 
([1975] 2017) sobre um primeiro regime escriturário como escrita conquista-
dora, instrumento de fundamental importância para os processos de coloniza-
ção, à noção de colonialidade presente em Aníbal Quijano (1992), compreendi-
da pelo autor como um regime sobrevivente dos violentos processos coloniais a 
partir da produção de cortes entre sujeito e objeto. A partir disto, somos levados 
a perceber as categorias identitárias – sobretudo aquela forjada pelos “conquis-
tadores” para si a partir da mediação do outro – como um sintoma da coloniali-
dade ainda instalada e em atuação, a manterem posições e relações verticalizadas 
e hierarquizadas.

Embora reconheça os fenômenos históricos a comporem uma malha de relações 
sociais, na articulação de elementos descontínuos, heterogêneos e conflituosos 
a partir sobretudo do racismo e das classificações sociais em gêneros e força de 
trabalho, Quijano ([2000] 2009), a fundamentar em grande medida os estudos 
do chamado “giro decolonial”, insiste que o eurocentrismo leva-nos a acredi-
tar em uma estrutura de primazia que governa a todos e é determinante sobre 
todas as partes. Suas possíveis variantes seriam secundárias e de efeito inócuo 
sobre o todo. Neste sentido, perguntamo-nos diante da cena colonial de assu-
jeitamento: quais seriam os gestos possíveis a perfurar as identidades fixas, de 
modo a romper as hierarquias a elas impostas? Se a maquinaria colonial assume 
a classificação como modus operandi, como não naturalizarmos a reprodução de 
identidades homogeneizadas por ela? Ao adotarmos lentes territorializadas e 
fixas para ver o mundo, como evitarmos o risco, iminente muitas vezes até nas 
diversas modalidades assumidas pelo desafio da descolonização, de não ver jus-
tamente aqueles movimentos fugidios que insistentemente tentam desfundar 
uma escrita conquistadora e reinscrever-se na pele do mundo? 

Em prefácio à segunda edição do livro “L’écriture de l’histoire”, de 1975, o his-
toriador francês Michel de Certeau ([1975] 2017) apresenta-nos uma gravura 
de Jan van der Straet (Figura 1), datada de 1575, como uma alegoria para a cena 
inaugural da colonização do continente americano recém-invadido. Para o his-
toriador, a imagem erótica de contornos míticos reapresenta a surpresa de Amé-
rico Vespúcio diante de terras inexistentes nos mapas, disfarçando a colonização 
deste corpo pelo discurso do poder – corpo desconhecido que ganhará no futuro 
o seu próprio nome, tal qual foram os nomes bíblicos inscritos sobre os corpos 
yanomamis. Nesse jogo de contrastes e mediações simbólicas, coloca-se lado a 
lado: a consciência operativa e ativa do colonizador, devidamente trajado e pre-
parado para extração e cultivo da terra “recém-descoberta”, com a “ingenuida-
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de” da indígena nua a se balançar sobre as redes.7 O que interessa para Certeau 
(op. cit.), questão fundamental neste choque civilizacional a instaurar hierar-
quias, é a produção de um discurso de separação perpetuado a partir da escrita, 
uma clivagem pela cultura do letramento ou, como prefere o historiador, uma 
“escrita conquistadora”. A escrita conquistadora utilizará

“o Novo Mundo como uma página em branco (selvagem) para nela inscrever o querer ociden-

tal. Transforma o espaço do outro num campo de expansão para um sistema de produção. A 

partir de um corte entre um sujeito e um objeto de operação, entre um querer escrever e um 

corpo escrito (ou a escrever), fabrica a história ocidental” (ibid., p. XI).

Certeau convida-nos à reflexão sobre a escrita como prática histórica, levando 
em conta uma arqueologia8 das operações historiográficas, com base na cons-
trução moderna do discurso desde o século XVI – e cujo empreendimento cien-
tífico produziu artefatos linguísticos autônomos que tanto se distinguem dos 
objetos e dos corpos quanto os transformam e os diferenciam entre si. É a partir 
da emergência das ciências ditas “humanas” – quer sejam a história, a etnologia, 
a psiquiatria, a pedagogia, a medicina social e ousamos incluir o urbanismo – que 
o historiador nota a consolidação de um corte que supõe uma clivagem entre 
o discurso e o corpo (social) e, de certa maneira, também organiza as relações 
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do trabalho com a natureza. “Supõe uma decalagem entre 
a opacidade silenciosa da ‘realidade’ que ela pretende dizer 
e o lugar onde produz seu discurso, protegida por um dis-
tanciamento do seu objeto” (ibid., p. XVI).

Diante da cisão de um sujeito supostamente letrado e de 
um objeto outro de operação, escrito em uma linguagem 
supostamente desconhecida que carece de ser decodifica-
da; ou, ainda, diante de um saber que contém um discurso 
e um corpo emudecido que o sustenta, o selvagem, o lou-
co, o infante e o enfermo tornaram-se campos de expansão 
para um sistema de produção de saber que produz cortes a 
partir e no interior da escrita. Para Certeau, trata-se de prá-
ticas heterológicas (discursos sobre o outro) que, no movi-
mento de levar a alteridade a uma compreensão inteligível, 
acabam por paradoxalmente eliminá-la – transformando-
-a em dado supostamente verificável, insumo e produto. 
Nesta específica produção de saber ocidental, reduzida a 
uma razão por uma série de operações a ganhar um estatu-
to científico de verdade, o historiador parece-nos chamar 
atenção aos processos de homogeneização propagados pela 
escrita.

No capítulo dedicado à arqueologia da etnologia, a partir da 
análise de “Histoire d’um Voyage faict em la terre du Brésil”, de Jean de Léry – 
publicada em 1578, duas décadas após sua estadia entre tupinambás na baía de 
Guanabara –, Certeau (ibid.) retoma o argumento de seu prefácio ao localizar a 
obra no rastro de experiências e relatos de viagens que formam “discursos sobre 
o outro”, em uma espécie de “ciência do sonho” costurada com a narração de 
“lendas científicas”. O relato de Léry, esboço do modo de intervenção da etno-
logia na história, teria como produto, ao final, a invenção do Selvagem. Efetua-
-se, neste sentido, um percurso escriturário cíclico: uma viagem que vai de cima 
(“ici”, a França) para baixo (“là-bas”, os Tupis), ao mesmo tempo que traz o sel-
vagem, de là-bas, como objeto escriturário que retorna ao ponto de partida. “O 
relato produz um retorno, de si para si, pela mediação do outro” (CERTEAU, 
2017, p. 228). A “escrita conquistadora” manifesta-se, portanto, na produção 
de um saber calcado no domínio de uma prática escriturária, na centralidade do 
olho – regime do visível – e nas disposições segregacionistas, hierarquizantes, 
expansionistas, acumulativas e, sobretudo, produtivistas – primordialmente fo-
cadas no trabalho que produz capital.9

“Por um lado, ela [a escrita conquistadora] acumula, estoca os “segredos” da parte de cá, não 
perde nada, conserva-os intactos. É arquivo. Por outro lado, ela “declara”, avança “até o fim 
do mundo” para destinatários e segundo os objetivos que lhes agradam – e isso “sem sair de 
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um lugar”, sem que se desloque o centro de suas ações, sem que ele se altere nos seus progressos. 
Ela tem na mão a “espada” que prolonga o gesto, mas não modifica o sujeito. Sob este ponto 
de vista, repete e difunde seus protótipos. O poder que seu expansionismo deixa intacto é, em 
seu princípio, colonizador. Ele se estende sem ser mudado. É tautológico, igualmente imuni-
zado contra a alteridade que poderia transformá-lo e contra aquele que poderia lhe resistir. 
Está envolvido no jogo de uma dupla reprodução, uma histórica e ortodoxa, que preserva o 

passado, e outra missionária, que conquista o espaço multiplicando os mesmos signos” (ibid., 

p. 232-233).

Ao aproximar, por meio do relato de Léry, a etnologia – dentro de seus regimes 
da oralidade, da espacialidade, da alteridade e da inconsciência – e a história – da 
escrita, da temporalidade, da identidade e da consciência –, Certeau apresenta o 
regime escriturário do suposto civilizado em contraparte ao da voz selvagem. 
Com o relato sobre a alteridade, a partir da diferença estrutural entre “ici” e “là-
-bas” – corte que em princípio era a própria fenda do Atlântico –, oposições está-
veis emergem: nudez/vestimenta, ornamento/enfeite, festa/trabalho, coesão/
divisão, prazer/ética. A caracterização do dessemelhante dá-se, portanto, como 
um desvio radical daquilo que se vê de cá, na operação de cortes que por vezes 
tornam, ainda, combinações insólitas de formas ocidentais deslocadas e desco-
nexas.10 É neste sentido, que o autor aponta-nos que o corte suposto pela escrita 
opera, em fundo, um trabalho de costura, como um esforço de retorno a fim de 
mostrar que o outro retorna ao mesmo – “d’ici” à “là-bas”, de “là-bas” à “ici”. 
“Na Histoire, o maravilhoso, marca visível da alteridade, não serve para propor 
outras verdades ou um outro discurso, mas pelo contrário, serve para fundar 
uma linguagem sobre a capacidade operatória de dirigir a exterioridade para o 
‘mesmo’” (ibid., p. 247).

Neste exercício, uma espécie de tradução, Certeau reconhece, ademais, que a li-
teratura de viagem produz o selvagem como um “corpo de prazer”. O mundo 
tupi, lugar de prazer e de lazer, festa do olho e do ouvido, da nudez e da voz 
selvagens é erotizado pelos conquistadores ao transformar-se em “campo do 
outro”: “o gesto de chegar mais perto diminui a distância, mas não a suprime. 
Cria uma situação de interdito” (ibid., p. 251). Estes encantamentos, prazeres 
efêmeros inexploráveis e sem lucro, excessos que constituem lugares comuns, 
permanecem como vestígios de um “resto”11 definidor do selvagem, fazendo-o 
permanecer fora da escrita, recortado do trabalho de lucro produzido pela mes-
ma. A palavra tupi – aquilo do outro que não é recuperável –, eliminada do saber 
objetivo, permanece “là-bas”, ao mesmo tempo que retorna sob outras formas 
nas margens deste saber – formas que se manifestam na erotização da voz e da 
nudez.  

A voz tupi, “estranha” ao conquistador e marcada no selvagem como instrumen-
to propício à feitiçaria, estaria a enunciar uma palavra “sem verdades”. Enquanto 
o regime da oralidade, a impor a necessária condição de proximidade aos envol-
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vidos no diálogo, instauraria uma presença sem registro físico, sem produto a 
se possuir – isto é, um espectro não assimilável pela perspectiva conquistado-
ra.12 A nudez feminina, assim como a voz, emerge nas selvagens como imagens 
ambivalentes de fascínio e ameaça. Ativas e vorazes, as índias tupis trabalhavam 
incansavelmente e eram as primeiras a praticar a antropofagia. O que Certeau 
parece escrutinar sob o relato de Léry é uma reapresentação do fantasma oci-
dental das bruxas e feiticeiras, que dançavam e gritavam à noite, ébrias de prazer. 
Assim, os sabbats evocados por Léry – encontros festivos da feitiçaria, progres-
sivamente eliminados das cidades e comunas burguesas, exilados nas florestas e 
campos a serem exorcizados – reaparecem na empresa colonial sob a imagem da 
nudez feminina. “Mais fundamentalmente, o mundo selvagem, como o mundo 
diabólico, se torna Mulher. Ele se declina no feminino” (ibid., p. 255). 

Se a nudez feminina no Renascimento evocava os atributos do Amor Divino 
em detrimento do Amor Humano – vestido –, as índias brasileiras, surgidas fora 
do espaço mediterrâneo, parecem não ser alçadas ao panteão das deusas greco-
-romanas transfiguradas em madonas.13 Aproximadas de animais, excluídas da 
categoria de sacralidade, tornam-se objetos disponíveis para a curiosidade do 
olhar. “Deste trabalho, as mulheres nuas, vistas e sabidas, designam metonimi-
camente o produto. Indicam uma nova relação, escriturária, com o mundo: são 
efeito de um saber que ‘pisa’ e percorre ‘ocularmente’ a terra para construir nela 
representação” (ibid., p. 257). Assim como em Léry, se retornarmos à figura de 
Jan van der Straet, o corpo nu da índia é plasmado no próprio território da Amé-
rica, superfície tornada aberta às inquisições da curiosidade: é sujeito metamor-
foseado em objeto. Para Certeau (2017), a aparição das mulheres no Histoire nos 
indica, ainda hoje em dia, os vestígios dos riscos e violências do início de um 
olhar científico cravado na colonização da América que transformou a terra-mãe 
em terra-objeto.14 

A respeito dos estudos mais recentes sobre a tarefa política da descolonização 
que conclamam e assumem para si o desafio de reconstituições epistemológi-
cas – como o chamado “giro decolonial” –, costuma-se atribuir enquanto marco 
fundamental o debate de Aníbal Quijano do início da década de 1990, em meio 
ao processo de revisão histórica e reflexão ocasionado pelo momento dos 500 
anos de invasão da América. Quijano (1992) propõe que, com as lutas pela in-
dependência das colônias, primeiro na América e posteriormente na África e na 
Ásia, o colonialismo como violento processo histórico de dominação política 
estaria superado de modo a restar, a permanecer e a sobreviver em nosso tem-
po, em escala global, a dimensão da colonialidade do poder enquanto processo 
persistente de aculturação verticalizada e classificação social. A colonialidade é 
proposta pelo autor como cerne de uma específica modernidade imutável, ma-
quinada sobretudo a partir de uma hegemonia cartesiana fixada em solo europeu 
e imposta a outras culturas desde as “conquistas” europeias além-mar. Ela tam-
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bém é traçada enquanto aspecto que forjou o paradigma de uma racionalidade 
moderna e que segue a perpetuá-la, ao alocar a Europa e seus “descobridores” 
como personagens fundamentais de um epicentro geopolítico responsável pelo 
desenrolar da história da “humanidade”, de modo contínuo e evolutivo: do pri-
mitivo ao civilizado, do tradicional ao moderno, do selvagem ao racional, do 
pré-capitalismo ao capitalismo, da oralidade à escrita. 

Ao insistir na ideia da colonialidade como resquício das relações coloniais e como 
elemento que atravessa a constituição dos modos de uma existência moderna e 
ocidental, Quijano (1992) questiona, sobretudo, o processo geo-histórico que 
instaurou o risco de se considerar a Europa como espelho do futuro de todas as 
demais formas sociais e culturais: como a forma mais avançada das espécies, re-
tomando a imagem do explorador coberto que veste a índia América e a retira do 
pecado do corpo desnudado. Neste sentido, parece-nos que se a escrita conquis-
tadora com a produção de cortes entre o sujeito detentor do conhecimento e 
seus objetos de análise, em Certeau ([1975] 2017), como vimos anteriormente, 
dá-se pela linguagem, em Quijano (1992) é a própria modernidade que passa a 
ser compreendida enquanto mecanismo mantenedor da colonialidade. 

Ao estabelecer um conjunto de heterogeneidades conforme categorias discri-
minatórias definidas pelo sujeito do saber – codificadas, especialmente a par-
tir do século XIX com pretensão inclusive científica, como raciais, de gênero, 
étnicas, antropológicas, nacionais, entre outras –, tal mecanismo efetuador de 
cortes na produção do pensamento, em última instância a configurar a produ-
ção das nomeadas identidades, refere-se a um amplo processo de colonização 
do imaginário e das dimensões sensíveis da subjetividade, de modo a resultar 
na formação do que Quijano (1992) nomeia como colonialidade cultural.  Ora, 
deste ponto de vista, as formas do fazer político que mantêm o corpo do “outro” 
como seu próprio campo de práxis, de inscrição e elaboração contínua, estariam 
dando continuidade, à sua maneira, ao processo colonial de captura e transfor-
mação de específicos imaginários e subjetividades, a fim de que se possa fazer 
cumprido o processo civilizatório e modernizador dominante desde as colônias. 

O autor nos leva a compreender que, ao transformar subjetividades em identi-
dades, a colonialidade as torna úteis à produção capital e material. Enquanto a 
natureza passa a ser entendida como parte dos “recursos” naturais disponíveis 
ao aperfeiçoamento de uma modernidade, as subjetividades são tornadas ins-
trumentos à realização da marcha de um progresso. O violento processo his-
tórico de constituição da colonialidade ou de dominação colonial é intrínseco, 
portanto, a um amplo conjunto de práticas de repreensão recaídas diretamente 
sobre a própria capacidade produtiva e imaginativa do corpo “outro” – algo que, 
para além do extermínio massivo de povos no caso, por exemplo, da América 
Latina, levou também à conversão de culturas altamente complexas em subcul-
turas campestres “condenadas” à oralidade (ibid.). 
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A colonialidade é compreendida, então, enquanto fator que interrompe os mo-
dos próprios de expressão de um povo e os condiciona à readequação conforme 
padrões ditados como dominantes, não exclusivamente em uma relação de su-
bordinação ao que vem de fora, mas mediante um processo muito mais sutil de 
atuação na interioridade do imaginário do colonizado. 

“Esta foi a consequência, no início, de uma repressão sistemática não apenas de crenças, 
ideias, imagens, símbolos ou conhecimentos específicos que não serviram ao domínio colonial 
global. A repressão recaiu, antes de tudo, sobre as formas de saber, de produzir conhecimento, 
de produzir perspectivas, imagens e sistemas de imagens, símbolos, modos de significação; so-
bre os recursos, padrões e instrumentos de expressão formalizada e objetivada, intelectual ou 
visual. Seguiu-se a imposição do uso dos próprios padrões de expressão dos dominantes, assim 
como de suas crenças e imagens referentes ao sobrenatural, que serviu não só para impedir 
a produção cultural dos dominados mas também como meio muito eficaz de controle social 

e cultural, quando a repressão imediata deixou de ser constante e sistemática” (QUIJANO, 

1992, p. 12).

Compreendemos, antes de mais nada, a colonização do imaginário discutida por 
Quijano (1992) no nível de um fazer micropolítico e subjetivo.15 Quando o au-
tor enfatiza o sentido verticalizado e de mão única das relações de poder – de 
certo modo limitando a possibilidade de entendermos os processos de hibridi-
zação cultural que merecem também ser tratados, ainda que no contexto da co-
lonialidade –, tem-se como ponto máximo da colonização da subjetividade e de 
suas reverberações em tempos posteriores ao colonialismo a aspiração de certos 
modos do pensar e do fazer pelas formas do contexto do colonizador. “Afinal, 
além da repressão, o instrumento principal de todo poder é sua sedução. A ‘eu-
ropeização’ cultural tornou-se uma aspiração” (ibid., p. 13). 

De modo a persistir como parte integrante da colonialidade estruturante de nos-
sas condições contemporâneas, o anseio significa também uma expectativa de 
acesso às relações desiguais de poder definidoras de uma geopolítica do conheci-
mento, que tende a apagar ou “deixar morrer” certas especificidades nos modos 
de existência com a homogeneização de práticas e saberes. A própria dimensão 
da colonialidade, alerta Quijano (1992), faz parecer que um conjunto de subje-
tividades de culturas não hegemônicas dificilmente poderia existir e, sobretudo, 
reproduzir-se fora das relações impostas por uma racionalidade preponderante.

Dito isto, compreendemos que a tarefa da descolonização em Quijano diz res-
peito, sobretudo, aos esforços de superação das relações geopolíticas hierarqui-
zadas que se sustentam a partir dos cortes entre sujeito e objeto; entre um sujei-
to colonizador detentor do conhecimento, incumbido de levar a luz aos povos 
intocados por uma modernidade dominante, e um “outro” – objeto – a ser co-
lonizado. O que nos parece interessante em seus apontamentos para uma des-
colonização justamente é o estimulo a questionarmos a produção das categorias 
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identitárias como um sintoma da colonialidade ainda presente e em atividade, 
com a contenção ou controle de uma heterogeneidade através das políticas da es-
crita e de seus atravessamentos diretos na subjetividade. Ou seja, interessa-nos 
a possibilidade de questionarmos as identidades como continuidade discreta e 
perversa da produção de cortes entre um sujeito produtor do discurso – que no-
meia e descreve as práticas pela escrita – e um objeto que às escrituras se adere, 
em função sobretudo de uma sistematização e homogeneização das subjetivida-
des em nível global a partir das classificações fenotípicas, de sexualidade, de força 
de trabalho etc.

Ao mesmo tempo hipótese e denúncia, a colonialidade persistente e sobrevi-
vente é destacada como dimensão a operar interrupções nos diálogos e a silen-
ciar, de maneira aperfeiçoada, a existência de outros mundos e seus vínculos de 
coexistência e coimplicação. O colonialismo teria se esforçado pelo bloqueio, 
desde as colônias, das possibilidades para qualquer relação de comunicação e 
troca de conhecimentos entre as culturas, enquanto a colonialidade estaria em 
atuação com a manutenção da impossibilidade dos processos de hibridização. 
Neste sentido, compreendemos que as categorias identitárias correm o risco de 
serem produzidas e partilhadas em um sensível coletivo (RANCIÈRE, 2009) 
como lugares fixos, estáveis, territorializados e amparados por delimitações ge-
neralistas, produtos de uma maquinação que segue a esquadrinhar um conjunto 
de subjetividades pela escrita ordenadora. A colonialidade não superada é aquela 
que, portanto, faz crer o processo de categorização como capaz de manter certas 
singularidades preservadas, intactas e incólumes aos ágeis sistemas contempo-
râneos de mobilidade e disseminação de informações, ideias e conteúdos.

Quando a descolonização é movimento que faz implodir a categoria do “outro” 
enquanto objeto, a estremecer a estrutura hierarquizada entre as culturas, o que 
parece se ter como intuito é a desestabilização sobretudo epistemológica com 
o trabalho contínuo de reconfiguração do imaginário colonizado, a libertação 
da produção de conhecimento vinculada estritamente a um específico proje-
to moderno e eurocêntrico. Quijano (1992) salienta que uma ideia de Europa 
e ocidente se fundiu em uma identidade tornada universal que acabou por se 
instalar no topo de uma hierarquia localizada em relação desigual com outras 
experiências culturais, transformadas em objeto de práticas de dominação ou de 
escrutínio, como fizeram as disciplinas modernas a partir do século XIX.

Entretanto, ao construir a paridade e a relação direta entre a colonialidade e a mo-
dernidade cartesiana, é evidente que passam despercebidas ao sistema de pensa-
mento de Quijano a inegável existência de outras modernidades que justamente 
desestabilizaram e continuam a provocar fraturas a uma forma dominante do 
pensamento moderno, sobretudo aquelas muitas vezes críticas e contrárias ao 
colonialismo na primeira metade do século XX.16 Ou seja, questionamos em 
que medida são apagadas as tensões e conflitos inerentes ao interior da própria 
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Europa quando o chamado “giro decolonial” refere-se à modernidade racional 
do projeto cartesiano quase como uma indefectível identidade europeia.17 Pare-
ce-nos que qualquer esforço pela transformação no interior da própria Europa 
é homogeneizado por Quijano ([2000] 2009) sob a mesma lente fixa e opaca 
do território, de modo a afirmar que tais outras modernidades ainda estariam 
centradas no inexorável aperfeiçoamento do próprio projeto modernizador, ao 
contribuírem também com a meta de ordenação, dominação e controle globais. 
Qual risco corremos ao insistirmos nos desafios de descolonização a partir da 
estruturação desta lente fixa para as questões de mundos em movimento, cho-
ques e colisões?

Ademais, é importante rememorarmos que estes desafios por uma descoloniza-
ção não são restritos aos estudos das últimas três décadas do século XX. Como 
recupera Achille Mbembe ([2013] 2018) em sua crítica da razão negra, o senti-
do de uma descolonização pode também ser identificado, de maneira diferen-
te em relação ao pensamento de Quijano, já em meados do século XX: a partir 
do pensamento do surrealista Aimé Césaire, em torno da ideia de negritude; e 
de Frantz Fanon, ao tratar das lutas pela independência das colônias africanas e 
também pela libertação de suas subjetividades. Distintamente de Quijano, que 
entende a colonialidade como sobrevivência de um colonialismo superado, para 
Mbembe o colonialismo ainda persiste em revisões, retornos e repetições nas 
práticas contemporâneas e neoliberais. Além disso, Mbembe trata dos processos 
de assujeitamento, que transformam sujeitos em objetos por meio da classifica-
ção racial, não a partir de um poder territorializado e fixo, mas como processos 
que se efetuam tal qual um “devir-negro”: isto é, a partir de um poder movente, 
fungível, solúvel e em constante metamorfose, a institucionalizar o devir como 
um padrão de vida e um modo generalizado por todo o mundo.18 Aponta, por 
fim, que os esforços pela descolonização constituem tarefa comum à elaboração 
de um mundo sem raças.

“Tal como os movimentos operários do século XIX, ou as lutas das mulheres, a nossa mo-
dernidade foi assombrada pelo desejo de abolição, outrora sustentado pelos escravos. É a esse 
sonho que darão continuidade, no início do século XX, as grandes lutas pela descolonização, 
que assumiram, desde suas origens, uma dimensão global. Seu significado nunca foi unica-
mente local. Sempre foi universal. Mesmo quando mobilizavam atores locais, num país ou 
num território nacional bem circunscrito, partiam sempre de solidariedades forjadas numa 
escala planetária e transnacional. Foram essas lutas que, a cada vez, permitiram a ampliação 
ou a universalização de direitos que, até então, se mantiveram como apanágio de uma raça” 

(MBEMBE, [2013] 2018, p. 298).

Notórios esforços de pesquisa vêm atuando no intuito de fazerem emergir ou-
tras insurgências “decoloniais”, “contracoloniais” ou ainda “anticoloniais”, 
dentro de um amplo conjunto de modernidades agenciadas já desde o século 
XVI, ao inclusive buscarem, por vezes, interpelar e disputar certos protagonis-
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mos em torno dos debates da colonialidade/decolonialidade (cf. GROSFO-
GUEL, [2013] 2016; M ALDONADO-TORRES, 2019). Diante dos horizontes 
contemporâneos de rememoração19 do passado colonial, para que seja possível 
tanto uma melhor compreensão das relações assimétricas de poder no presente 
quanto a imaginação de futuros possíveis em outras configurações geopolíticas 
do conhecimento, é necessário que se perceba criticamente as várias formas 
assumidas pelo desafio da descolonização: de modo a fazê-las dialogar, a par-
tir de suas diferenças, com as necessárias narrativas analíticas que descrevem, 
denunciam e escancaram a violência dos empreendimentos de colonização ou 
dos sistemas hierárquicos do saber, com seus regimes específicos de escrutínio, 
ordenação, classificação e nomeação.

No sentido de pensarmos sobre as múltiplas formas assumidas pelo desafio da 
descolonização, retomamos o processo constitutivo do nome de Davi Kope-
nawa. Já adulto, o xamã relata que os brancos – desta vez, integrantes da Funai 
– resolveram dar-lhe outro nome: Davi “Xiriana”. Este, tampouco, foi por ele 
reconhecido, já que se refere a um agrupamento yanomami que não é o seu, 
localizado em uma região às margens do rio Uraricaá.20 A partir de então, Ko-
penawa explica-nos como ele recebeu seu último e definitivo nome, dessa vez 
não vindo dos brancos, mas um nome yanomami que ganhou por conta própria 
e em uma época próxima ao momento de invasão da floresta por garimpeiros. 
Após o homicídio de quatro yanomamis, Davi conta-nos que foi enviado so-
zinho pela Funai para retirar os corpos da floresta. É no centro deste episódio, 
tomado por um sentimento de raiva e em razão de sua fúria, que o seu nome 
manifestou-se através dos espíritos xapiri. Foi a primeira vez que Davi, após 
iniciação xamânica, viu dançar os espíritos das vespas kopenas: aquelas que be-
beram o sangue derramado do grande guerreiro Arowë. Disseram-lhe, as vespas 
kopenas: “Estamos com você e iremos protegê-lo. Por isso você passará a ter esse 
nome: Kopenawa” (KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 72).

Davi conta-nos que Arowë foi um guerreiro temido em seu tempo por ser feroz 
e por atacar as casas próximas às suas. Todas as vezes que seu corpo era flecha-
do pela família de suas vítimas, o guerreiro recobrava a vida para novos ataques 
agressivos. Os inimigos de Arowë, para aniquilá-lo de forma definitiva, resol-
veram decapitá-lo. O guerreiro não resistiu ao golpe. Decapitado, seu sangue 
jorrou e se esparramou pelo chão da floresta. Para sorvê-lo, as vespas kopenas 
se juntaram às formigas xiho e kaxi. Foi por se alimentarem do sangue em fú-
ria de Arowë que estes animas ficaram tão agressivos e suas picadas dolorosas. 
“Quando vemos um ninho de vespas numa árvore, não ousamos chegar per-
to. São muitas as vespas na mata e outras tantas suas imagens” (KOPENAWA 
e ALBERT, 2015, p. 73). Por parecer-se aos espíritos vespas, Kopenawa assim 
foi nomeado. “Assim recebi esse nome para proteger os meus e defender nossa 
terra, pois foi Arowë, nos primeiros tempos que ensinou a bravura a nossos an-
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tepassados” (ibid., p. 73).

Davi Kopenawa só teve o seu nome reconhecido oficialmente como tal em 
2008, quase 30 anos após tornar-se figura pública pela luta dos povos yanoma-
mis. Mais do que um nome e sobrenome próprios, enquanto indivíduo/iden-
tidade, parece-nos que este gesto disruptivo de nomeação diz respeito a uma 
coletividade que interpela sua reinscrição no mundo. Entendemos tal gesto, 
na equiparação com o que Achille Mbembe ([2013] 2018) traz em sua crítica da 
razão negra, como possibilidade libertária de constante autoinvenção em um 
mundo comum e fundamentalmente tecido a partir das diferenças.21 A imagem 
das vespas kopenas relembra-nos a potência dos lampejos de contrapoder em 
sobrevivências vaga-lumes22 (DIDI-HUBERM AN, [2009] 2011), junto a seus 
devires-moleculares e devires-animais de bandos que se formam, que se desen-
volvem e se transformam por contágio (DELEUZE e GUATTARI, [1981] 2012). 
Poderíamos ainda rememorar, com este gesto, as astúcias, operações microbia-
nas e táticas cotidianas23 evocadas por Michel de Certeau ([1980] 2014), que se 
alastram no cerne das instituições e guardam, no uso, a capacidade de manipula-
ções, apropriações e inversões das posições linguísticas de seus destinatários.24 

Como bem nos lembra Certeau ([1980] 2014), as necessárias elucidações analí-
ticas sobre as instituições e os mecanismos de repressão, muitas vezes, ao pro-
curarem descrever estes aparelhos de forma exclusiva e obsessional, acabam 
inconvenientemente não vendo as práticas que são heterogêneas aos próprios 
mecanismos. Passa com frequência desapercebido a estas análises que tais práti-
cas desviantes, não eliminadas as violências a elas impostas,25 têm também alta 
probabilidade de sobrevivência a estes aparelhos, fazem parte da vida social e 
são mais resistentes quanto mais ágeis às mudanças. Retornando à questão da 
colonização, Certeau ([1980] 2014, p. 89) nos diz:

“Assim o espetacular sucesso da colonização espanhola no seio das etnias indígenas foi al-
terado pelo uso que dela se fazia: mesmo subjugados, ou até consentindo, muitas vezes esses 
indígenas usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram impostas pela força 
ou pela sedução, para outros fins que não o dos conquistadores. Faziam com elas outras coisas: 
subvertiam-nas a partir de dentro – não rejeitando-as ou transformando-as (isto acontecia 
também), mas por cem maneiras de empregá-las a serviço de regras, costumes ou convicções 
estranhas à colonização da qual não podiam fugir. Eles metaforizavam a ordem dominante: 
faziam-na funcionar em outro registro. Permaneciam outros, no interior do sistema que assi-

milavam e que os assimilava exteriormente. Modificavam-no sem deixá-lo”.

Se a maquinaria colonial nos sujeita a identidades fixas a serviço da reprodução 
de trabalho e capital,26 na classificação e consequente colonização de nossos fe-
nótipos, gêneros e subjetividades, como elucidar os seus mecanismos sem in-
visibilizar lógicas que a todo momento insistem em desfundar e subverter, de 
dentro, tal maquinaria? Como reconhecer o extravasamento de racionalidades 



alternativas nesta complexa e não binária tessitura social (RIBEIRO, 
2005)? Como interromper a representação colonial de assujeitamento 
e interpelar, no continuum histórico, outras subjetividades moventes 
capazes de autoinveção e insurgência a fissurarem homogoneidades? 
Não seria esta justamente a tarefa materialista nos oferecida por Walter 
Benjamin ([1940] 2012): a de escovar a história a contrapelo fazendo 
emergir, nos instantes revolucionários, as perspectivas dos reprimidos? 
Diz-nos, por fim, Ailton Krenak (2019, p. 28):

“Como os povos originários do Brasil lidaram com a colonização, que queria acabar 
com seu mundo? Quais estratégias estes povos utilizaram para cruzar este pesa-
delo e chegar a século XXI ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro 
dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me 
alimentei delas, da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. 
A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim 
contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar 
o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas “pessoas 
coletivas”, células que conseguem transmitir através do tempo suas visões sobre o 

mundo”. 

Arowës, Kopenawas, Zumbis, Freires, Mahins, Mineirinhos, Terezas, 
Carolinas, Krenaks, Diadorins, Macabéias, Miguéis, Marielles... Quais 
tantos outros nomes ardem sobre a pele do Brasil?
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1 Atravessados por uma pandemia em 
escala global, foi-nos proposto, como 
pesquisadores integrantes do grupo 
de pesquisa Laboratório Urbano (PPG-
-AU/UFBA), o desafio de produzir um 
relato sobre o minicurso “Insurgências 
decoloniais: geopolítica do conheci-
mento para outros mundos possíveis”, 
que aconteceu em maio de 2019 na 
Faculdade de Arquitetura da Univer-
sidade Federal da Bahia (FAUFBA). O 
curso foi ministrado por pesquisado-
res à época integrantes do grupo de 
pesquisa Decolonizar a América Latina 
e seus Espaços (¡DALE!), vinculado à 
Universidade Federal da Integração La-
tino-Americana (UNILA): Leo Name, 
Marcos Britto e Gabriel Rodrigues 

da Cunha, estando os dois primeiros 
também vinculados ao Laboratório 
Urbano em atividades, respectivamen-
te, de pós-doutorado e doutorado. 
A mediação e as provocações foram 
feitas por Dilton Lopes (Laboratório 
Urbano/PPG-AU/UFBA), Fabiana 
Dultra Britto (LABZAT/PPG-Dança/
UFBA), Luciana Andrade (PROURB/
UFRJ em pós-doutorado no Labo-
ratório Urbano/PPG-AU/UFBA) e 
Paola Berenstein Jacques (Laboratório 
Urbano/PPG-AU/UFBA). Passado um 
pouco mais de um ano desde o mini-
curso – que se encontra inteiramente 
registrado em audiovisual em nossa 
página online (http://www.laborato-
riourbano.ufba.br/?acoes=minicurso) 



257

–, fazemos deste exercício mais do 
que um esforço rememorativo de 
sua reconstituição, com o objetivo de 
apresentarmos debates e questões que 
emergiram durante as duas semanas de 
profícuas trocas, que não se esgotaram 
ali e as quais esperamos perdurar nos 
debates futuros entre os grupos. 

2 Ao longo de mais de vinte anos de 
convivência, trocas e amizade, Albert 
escutou, recolheu e montou os teste-
munhos de Kopenawa para dar forma e 
substância ao livro publicado original-
mente em francês e no ano de 2010. 
Sobre este processo de escrita, conferir 
o capítulo “Postscriptum – Quando eu 
é um outro (e vice-versa)”. Importante 
ressaltarmos que o processo dá conta 
justamente da passagem do regime 
oral para o escrito (KOPENAWA e 
ALBERT, 2015).

3 Diferentemente do costume judaico-
-cristão ocidental cuja nomeação do 
filho está a cargo dos pais antes mesmo 
do nascimento, os yanomamis ganham 
apelidos na infância que são dados 
pelos membros da comunidade – que, 
posteriormente, os nomeiam. A partir 
da adolescência, este apelido, por 
vezes jocoso ou pejorativo, torna-se 
desrespeitoso quando proferido em 
sua presença. Não gostamos de ouvir 
nosso nome, nem mesmo nosso apelido 
de criança. Isso nos deixa furiosos de 
verdade. E se alguém o pronunciar em 
voz alta, vingamo-nos em seguida, fa-
zendo o mesmo. É assim que trocamos 
insultos, expondo nossos nomes aos ou-
vidos de todos. De modo que aceitamos 
ter nomes, contanto que fiquem longe 
de nós. São os outro que usam, sem que 

saibamos (KOPENAWA e ALBERT, 
2015, p. 71).

4 Teosi refere-se a como Kopenawa 
compreendia Yossi, diminutivo de Yos-
sef, nome bíblico de origem hebraica 
(KOPENAWA e ALBERT 2015).

5 Sobre a relação entre a linguagem e o 
ato de nomear como mito edênico na 
teologia judaico-cristã, conferir Benja-
min (1916) 2013.

6  Não queremos mais ouvir estas velhas 
palavras a nosso respeito. Pertencem 
aos maus pensamentos dos brancos. 
Tampouco quero ouvi-los repetir: ‘As 
palavras yanomamis para defender a 
floresta são mentira. Ela agora estará 
vazia. Eles são poucos e vão todos virar 
brancos!’. Por isso quero fazer com que 
essas palavras ruins sejam esquecidas e 
substituídas pelas minhas que são no-
vas e direitas. Ao escutá-las, os brancos 
não poderão mais pensar que somos 
como seres maléficos ou caça na floresta 
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 
77-78).

7 A marcha do progresso imposta pela 
força das colonizações presentes nestas 
alegorias parece ser o que despertou 
os seres “americanos” do seu tempo 
livre, do seu sono profundo. Sobre as 
relações entre a colonização e o mito 
do despertar das civilizações amerín-
dias, conferir Lopes (2017).

8 Diz-nos Certeau: A arqueologia foi 
para mim o modo através do qual 
tentei particularizar o retorno de um 
reprimido, um sistema de Escritas do 
qual a modernidade fez um ausente, 
sem poder, entretanto, eliminá-lo (ibid., 
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p. XXVII).

9 Significado por uma concepção de 
escrita, o trabalho de reconduzir a 
pluralidade dos percursos à unicida-
de do núcleo produtor é exatamente 
o que o relato de Jean de Léry efetua. 
Como já indica o Prefácio, ele é feito 
de ‘memórias... escritas com tinta de 
brasil e na própria América’, material 
duplamente tirado dos Trópicos, já que 
os próprios caracteres que conduzem o 
objeto selvagem no fio de um texto são 
feitos com ‘tinta’ vermelha extraída do 
pau-brasil, esta madeira que foi um dos 
principais artigos de importação na 
Europa no século XVI (CERTEAU, op. 
cit., p. 235).

10 Assim, entre ‘os animais de quatro 
patas’ (dos quais não há ‘nenhuma... 
que em tudo e por tudo seja semelhante 
aos nossos’), o ‘tapiruçu’ é ‘meio vaca’ 
e ‘meio asno’, ‘participando de um e de 
outro’. Os seres selvagens repetem em si 
mesmos a cisão que partilha o universo. 
Seu quadro segue uma ordem cosmoló-
gica tradicional, e serve de arcabouço 
ao exposto, mas é um quadro semeado 
de inumeráveis espelhos quebrados 
nos quais se reflete a mesma fratura 
(metade isto, metade, aquilo) (ibid., p. 
236-237).

11 O ‘resto’ de que falo é antes uma re-
caída, um efeito segundo esta operação, 
um dejeto que ela produz ao triunfar, 
mas que não visava a produzir. Este 
dejeto do pensamento, isto será final-
mente, o outro (CERTEAU, [1975] 
2017, p. 247).

12 Diferentemente do entendimento 

da voz enquanto artifício espectral ou 
fantasmático, Gilles Deleuze e Félix 
Guattari ([1981] 2012) reconhe-
cem nela uma condição de rostidade 
aberta aos devires molares, isto é, a 
voz torna-se meio à manifestação dos 
devires, por exemplo o devir-criança e 
o devir-mulher. A maquinação da voz 
seria uma primeira operação musical a 
agir não como fantasmas ou reminis-
cências, mas como devires, blocos de 
afecções, componentes de desterrito-
rialização que estabelecem a passagem 
de um agenciamento a outro. 

13 Sobre as relações entre iconografias 
renascentistas e as imagens de canibais 
e selvagens do Novo Mundo, conferir 
Chicangana-Bayona (2017). Sobre a 
questão feminina entre indígenas e fei-
ticeiras, conferir, sobretudo o capítulo 
4 “Filhas de saturno”.

14 Com Ailton Krenak (2019, p. 60-
61), rememoramos: Todas as histórias 
antigas chamam a Terra de Mãe, Pacha 
Mama, Gaia. Uma deusa perfeita e in-
findável, fluxo de graça, beleza e fartu-
ra. Veja-se a imagem grega da Deusa da 
prosperidade, que tem uma cornucópia 
que fica o tempo todo jorrando riqueza 
sobre o mundo... Noutras tradições, na 
China e na Índia, nas Américas, em 
todas as culturas mais antigas, a refe-
rência de uma provedora maternal.

15 Aqui, aproximamos o debate da 
colonização do imaginário em Quijano 
tanto com as discussões sobre a micro-
física do poder e as políticas de sub-
jetivação em Michel Foucault quanto 
com o debate sobre a micropolítica do 
desejo e da singularidade em Gilles 
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Deleuze e Félix Guattari, também em 
Suely Rolnik.

16 Aqui citamos, por exemplo, as 
próprias práticas surrealistas que já 
“furavam” a racionalidade preponde-
rante ao questionarem inclusive a lin-
guagem como instrumento de força 
e de dominação, propondo irrupções 
e rupturas nos próprios sistemas do 
saber. Ou ainda os estudos pioneiros 
sobre a arte negra de Carl Eisenstein, 
em especial sua publicação de 1915, 
“Negerplastik”, que questionam o 
estatuto da obra de arte dentro da 
própria Europa. Sobre modernidades 
outras, conferir o recente trabalho de 
Jacques (2020).

17 Espinosa, por exemplo, aquele que 
no século XVII em meio ao contexto 
de expansão das colônias inaugura 
uma outra modernidade que confronta 
diretamente a racionalidade do “Penso, 
logo existo” (“Cogito, ergo sum”), é 
mencionado por Quijano (2009) ao 
lado de Descartes sem que se atente às 
especificidades da dimensão “mal-
dita” e “subversiva” do pensamento 
espinosano – que tanto assombrou, e 
ainda perturba, a preponderância da 
construção cartesiana em território 
europeu.

18 Mbembe prossegue com o argumen-
to da constituição generalizada destes 
processos no seu mais recente projeto 
“Brutalisme”. Ver Mbembe (2020). 

19 Compreendemos a rememoração 
como um esforço tal qual aquele em-
preendido no trabalho de luto. Sobre 
estas questões, conferir Gagnebin 

(2009).

20 Diz-nos: Eu não sou um ‘Xiriana’. 
Minha língua é diferente da dos que 
vivem naquele rio. Tive inclusive que 
aprender a desenhá-lo quando fui 
trabalhar para os brancos, porque já o 
tinham desenhado numa pele de papel 
(KOPENAWA e ALBERT, 2015, p. 
71).

21 Um homem livre de tudo e, portanto, 
capaz de se auto-inventar. A verdadei-
ra política da identidade consiste em 
incessantemente alimentar, atualizar 
e reatualizar essas capacidades de 
auto-invenção. O afrocentrismo é uma 
variante hipostasiada do desejo das 
pessoas de origem africana de não te-
rem contas a prestar senão a si mesmas. 
É verdade que o mundo é, antes de tudo, 
uma forma de relação a si. Mas não há 
nenhuma relação a si que não passe 
pela relação com outrem. O outrem é a 
um só tempo a diferença e o semelhante 
reunidos. O que precisamos imaginar 
é uma política do humano que seja, 
fundamentalmente, uma política do 
semelhante, mas num contexto em que, 
cabe admitir, o que partilhamos logo 
de início são as diferenças. E são elas 
que, paradoxalmente, precisamos pôr 
em comum. Isso passa pela reparação, 
isto é, por uma ampliação da nossa con-
cepção de justiça e de responsabilidade 
(MBEMBE, 2018, p. 307).

22 Para conhecer os vaga-lumes, é 
preciso observá-los no presente de sua 
sobrevivência: é preciso vê-los dançar 
vivos no meio da noite, ainda que esta 
noite seja varrida por alguns ferozes 
projetores. Ainda que por pouco tempo. 
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[...] Assim como existe uma literatura 
menor – como bem mostraram Gilles 
Deleuze e Félix Guattari a respeito de 
Kafka – haveria uma luz menor pos-
suindo os mesmos aspectos filosóficos: 
‘um forte coeficiente de desterrito-
rialização’; ‘tudo ali é político’; ‘tudo 
adquire um valor de coletivo’, de modo 
que tudo ali fala do povo e das ‘condi-
ções revolucionárias’ imanentes à sua 
própria marginalização (DIDI-HU-
BERM AN, [2009] 2011, p. 52).

23 As táticas são procedimentos que 
valem pela pertinência que dão ao tem-
po – às circunstâncias que o instante 
preciso de uma intervenção transforma 
em situação favorável, à rapidez de 
movimentos que mudam a organização 
do espaço, às relações entre momentos 
sucessivos de um ‘golpe’, aos cruza-
mentos possíveis de durações e ritmos 
heterogêneos (CERTEAU, 2014, p. 96).

24 Há exemplos deste tipo de inversão 
linguística também entre os yano-
mamis: “Os ‘nomes de brancos’ que 
a isso se prestam foneticamente são 
objetos de inesgotáveis deformações 
humorísticas como Ivana, tornado iwa 
na, “vagina de jacaré” (KOPENAWA e 
ALBERT, 2015, p. 611).

25 Reiteramos aqui que as políticas 
recentes de “passar a boiada”, no 
avanço de garimpeiros, madeireiros e 
latifundiários sobre as florestas e as al-
deias, junto ao cenário pandêmico que 
põe sob a violência do risco da morte 
desamparada justamente as popula-
ções indígenas, pardas e negras deste 
país, como outrora foi na colonização, 
podem escancarar uma pulsão de mor-

te a reger o Estado brasileiro.

26 Suely Rolnik (2018) trata deste pro-
cesso como parte de um inconsciente 
colonial-capitalístico. 
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RESSURGIMENTOS: 
SUIS COMO DESENHOS E 

DESENHOS-OUTROS¹’²’³

Arturo Escobar (2013) encerra um texto inspirador afirmando que com 
a incessante expansão das formas hegemônicas da modernidade, a “hu-
manidade” empreendeu uma viagem cultural, existencial e política fatal 
em direção a um dualismo ontológico que hierarquizou as diferenças e 
impôs a crença em um mundo único do capitalismo e de sua crise civi-
lizatória. Assim, prossegue Escobar – com base nas ideias de Mignolo 
([2000] 2003) –, a história local hipertrofiada de algumas paragens eu-
ropeias acabou convertendo-se em um único “design global”. Depois, 
ele inquire sobre a viabilidade de se reorientar a tradição extraviada na 
direção de rumos diferentes (já evidente em múltiplas formas, segundo 
aportes do próprio Escobar no texto em questão). Talvez, sugere, trate-
-se disso a atual crise ecológica e social do planeta, ou ao menos suas 
dimensões mais importantes. E, na linha final de seu último parágrafo, 
ele se indaga se o design poderia desempenhar um papel de reorienta-
ção desta viagem e de seu pano de fundo cultural (ESCOBAR, 2013).

Pois bem, o final de seu texto é o princípio de minha tentativa de lhe 
responder: sim, senhor Arturo Escobar! O design pode, sim. Mas para 
evitar-se o desastre, mesmo considerando mundos e conhecimentos de 
outro modo,4 talvez o design deva ter outros nomes. 
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DESIGN

Em nosso tempo paradoxal, o mundo se diversifica conforme se desfragmenta e 
as lógicas “do quanto mais, melhor” são questionadas por aqueles que anseiam a 
perenidade de uma vida em plenitude, evitando-se que toda inovação de merca-
do produza nova pobreza (ILLICH, [1973] 1985). Tony Fry (1999), um filósofo 
australiano da área do design, denuncia o consumo, termo que quanto mais se 
mantém enganoso, torna-se cada vez menos incompreendido, como o sintoma 
mórbido de economias de destruição. Há um “inconsumo” que cobre todo o 
planeta com aterros de resíduos não consumidos e sem dignidade: embalagens, 
pneumáticos, carcaças de eletrodomésticos – parentes esquecidos do mitakuye 
oyasin, termo lakota que se refere a uma maneira de sentipensar,5 um dos vários 
ressurgimentos que poderiam reestruturar o precário design eurocêntrico e con-
tribuir para um design com outro nome. É disso que se trata. 

Reflito sobre a atividade humana do design enquanto uma busca da concreção 
de ideias que formalizam, estruturam e configuram ambientes, como aconselha 
Bruce Archer (s.d.) – mais com a curiosidade de lexicógrafo em busca por con-
textos do que com a preocupação de um matemático por definições. Harold Nel-
son e Erik Stolterman (2012) apontam que os humanos continuamente criam 
inovações para configurar as realidades e as circunstâncias dos mundos que co-
nhecem. Processos, organizações, tecnologias e formas de pensar resultam do 
design. Conscientemente ou não, em muitos momentos as pessoas estão fazen-
do o que chamamos de design, exercendo uma antiga e natural habilidade, talvez 
a primeira tradição humana de indagação e ação, mesmo que em muitos povos 
da terra usem-se equivalentes com outros nomes.

Há diferença entre esse “design” de todos os humanos e o design industrial, 
de profissionais que antecipam e configuram artefatos do mundo moderno, de 
cunho mercantil euro-ocidental, e cujo questionamento implica descentrar o 
modelo capitalista de desenvolvimento como destino inescapável do planeta 
e de seus moradores. Comparando o mundo a um grande computador, minha 
premissa é a de que a realidade da modernidade capitalista, em sendo um arte-
fato de design, é um dos muitos sistemas operacionais para tornar-se possível 
habitar, utilizar e relacionar-se com esse computador planetário. 

Em uma aproximação axiológica, Ivar Holm (2006) mostrou que a área do de-
sign industrial é marcada pelos valores de seus praticantes profissionais. De-
pois de analisar os diversos cenários do design europeu, Holm expôs como os 
valores, crenças, atitudes e orientações subjacentes incidem no exercício desta 
prática profissional. Se assim é entre os designers profissionais, o que ocorre 
com os grupos humanos para os quais a ideia de profissão e a palavra “design” 
são estranhas?
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Luz María Jiménez (2000) analisou o conhecimento específico em design a partir 
de três dimensões e com base em uma interseção entre as teorias da ação social do 
estadunidense John Dewey e do alemão Jürgen Habermas e os rumos da pesquisa 
em design. Na dimensão empírico-analítica, o design abraça as ciências físicas e 
naturais, servindo para desenhar e gerar objetos a partir de aspectos físicos e de 
um conhecimento material e mecânico. Na dimensão histórico-hermenêutica, o 
design incumbe às ciências sociais o exame dos conjuntos materiais de sistemas 
interatuantes que produzem significado social: os objetos são sócio-históricos e 
geram conhecimento de repercussões sensoriais, perceptivas, semióticas e comu-
nicativas. Por último, na dimensão sociocrítica, o que é próprio do design tem po-
tencial evocador e transformativo, na medida em que os objetos incidem na mu-
dança social e alteram paradigmas, atitudes, valores e hábitos (JIMÉNEZ, 2000).

Jiménez (2000) também classificou a pesquisa em design em três categorias: ob-
jeto, projeto6 e metaestrutura. Pode-se abordar cada uma delas a partir de três 
áreas de interesse cognitivo: técnica, práxica e emancipadora. Na categoria ob-
jeto, a área técnica corresponde ao produto industrial, a área práxica ao artefato 
elaborado pelas agências humanas e institucionais e a área emancipadora ao ar-
tefato dialético que apoia a materialização de transformações culturais. Na cate-
goria projeto, a área técnica atende a problemas procedimentais, a área práxica à 
reflexão histórica e pessoal e a área emancipadora às dialéticas de reflexão social. 
Na categoria metaestrutura, a área técnica valoriza a natureza racional do design; 
a área práxica, sua natureza subjetiva, histórica e irracional; e a área emancipa-
dora, sua natureza dialética e sociocrítica. Este artigo diz respeito às dimensões 
histórico-hermenêutica e sociocrítica do design, para contribuir com a categoria 
metaestrutural da pesquisa, com ênfase na área emancipadora.

Ainda ecoam as críticas de Victor Papanek, que em Diseñar para el mundo real 
([1971] 2014) qualificou o design industrial como profissão nociva, em grande 
medida interessada em tolices ridículas celebradas por publicitários e apoiar a 
produção massiva de assassinatos imputáveis a novos tipos de lixo, automóveis 
inseguros e artefatos com todo tipo de contaminantes. Na primeira parte de 
“Notes on the ontology of design”, Arturo Escobar dirige mais três perguntas ao 
título de Papanek: “que mundo? Que design? E que real?” (ESCOBAR, 2012, p. 
4). Ao admitir a existência de vários mundos e realidades, várias formas de se fa-
zer o que chamamos de design e vários desenhos, Escobar inspira meu trabalho.

Bruce Archer (s.d.) considerou, em meados do século XX, o design como uma 
jovem e instável disciplina e, ainda que receoso em relação a definições, nos for-
neceu duas: com D maiúsculo, para uma área da experiência, da habilidade e do 
entendimento humanos que reflete o interesse das pessoas em realizar a ordem, 
a utilidade, o valor e o significado de seus habitats; e com d minúsculo, para a 
expressão tangível da configuração, da composição, da estrutura, do valor e do 
significado nas coisas e sistemas feitos pelos humanos.
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O design industrial deriva da Revolução Industrial do Século XIX e emerge 
após um processo de profissionalização singular, de gênese moderna, capitalis-
ta e norte-atlântica, ocorrido no curso de diferentes transformações do sistema 
social durante o século XX (BUITRAGO, 2012). Tem sido um dos pilares da 
industrialização imposta às nações “em desenvolvimento”. Mas o que ocorre 
com o design quando o capitalismo e a modernidade hegemônicos tornam-se 
uma das muitas versões de mundos possíveis? O que faz as vezes do design em 
outras comarcas do “pluriverso7 de configurações socionaturais” (ESCOBAR, 
2012, p. 3)?

Essas perguntas sugerem outras: há correlatos para a noção moderna de indús-
tria nesses outros mundos? E o que acontece nos grupos humanos para os quais 
a “Universidade” não é a instituição educativa por excelência, nem o acadêmico 
ou o cientista são os modelos relevantes de sábios? Como “fazem design” aque-
les para quem as palavras design e indústria têm outro sentido, não o têm ou lhe 
são desconhecidas?

Casado (2009) aconselha estudar historicamente o conceito de indústria para 
evitar a incidência dos interesses ideológico-propagandísticos presentes nas 
teorias que tentam precisar as origens do termo industrialização. Ele propõe 
observar as transformações sociais geradas pela indústria, considerando sua 
influência sobre as estruturas mentais coletivas. A respeito das elaborações de 
Aldo Castellano (que cita Pierre Lebrun), Casado aponta que o desenvolvimento 
econômico, mais veloz que em séculos pré-industriais, ocorreu junto com um 
aumento populacional sem precedentes, rupturas na relação povo-terra, acu-
mulação de capital e um inusitado progresso técnico-científico – que determi-
naram um processo irreversível de industrialização da produção, da economia e, 
finalmente, da vida.

Assim, alguns humanos realizaram a tarefa de fazer o design da indústria (e a 
impuseram a todos os demais), enquanto essa indústria, por sua vez, também 
passou a fazer o design desses mesmos humanos. Em sua dimensão ontológica, 
a pergunta sobre o que pode pelo design ser feito (ou materializado) e como isso 
ocorre em tradições distintas e distantes da ocidental se estende aos modos em 
que nelas se atua o discurso sobre a constituição do ser ou sobre o quanto o de-
sign pode fazer e ser. Cada cultura elabora ferramentas que fundamentam ações 
por meio das quais se gera seu mundo. O que é importante nesse ponto, como 
advertem Terry Winograd e Fernando Flores ([1986] 2005), é como a manifes-
tação técnica denota o modo pelo qual as pessoas compreendem seu entorno e 
prosseguem convencendo-se sobre que seres elas são.

Ivan Illich, na década de 1970, identificou no desenvolvimento industrial avan-
çado do capitalismo cinco ameaças, em todas elas estando o design industrial 
comprometido: 1) lesionar o direito do ser humano se enraizar no meio onde 
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evoluiu; 2) cercear o direito das pessoas serem autônomas; 3) ameaçar a cria-
tividade por meio da sobreprogramação do meio, algo de que sofrem no siste-
ma capitalista até mesmo os integrantes da classe criativa (FLORIDA, 2002); 
4) violar, por sua dinâmica produtiva, o direito humano à palavra e à política e 
5) destruir a tradição do ser humano, privando-o de conservar seus preceden-
tes linguísticos, místicos e rituais, por privilegiar a obsolescência, desfazendo os 
costumes ao mercantilizar os calendários. 

Como alternativa, Illich ([1973] 1985) concebeu uma sociedade pós-industrial 
baseada na convivencialidade, que é inversa à produtividade industrial. Para ele, 
as relações entre pessoas, ambientes e artefatos ocorrem por meio de uma varie-
dade de ferramentas que vai da industrial à convivencial. Na industrial, os valo-
res são técnicos e materiais e impera a produtividade repetitiva e estereotipante 
da resposta condicionada de indivíduos a outros que desconhecem, por meios 
que não compreendem. Na convivencial, os valores são éticos e realizados e há 
espaço para a espontaneidade, o dom, as relações renovadas e a criação conjun-
ta da vida. Para Illich, qualquer “hipertrofia da produtividade jamais satisfará as 
necessidades criadas e multiplicadas pela inveja”.

Nas sociedades convivenciais, a ontologia do design implica observar os mo-
dos nos quais elas planejam e constroem seus artefatos e como os relaciona às 
situações e às linguagens, observando-se o lugar de enunciação e a localização 
geo-histórica e linguística do conhecimento produzido e aplicado (MIGNOLO, 
[2000] 2003). A relação entre os humanos e os mundos da vida caracteriza o 
design ontológico, algo mais influente e profundo do que habitualmente é reco-
nhecido por designers, teóricos culturais, filósofos ou a gente comum. O design 
é primordial para as pessoas que com intencionalidade planejam e esquemati-
zam, prefigurando suas ações e fabricações: elas são um resultado de design de 
sua maneira de fazerem design, moldadas por interações com as especificidades 
estruturais e materiais de seus ambientes. Em dupla circulação, os seres huma-
nos fazem o design de mundos que se replicam fazendo o design deles mesmos 
(WILLIS, 2006).

Associar um só mundo a uma verdade única apoia a globalização neoliberal (ES-
TEVA, 2005, citado em ESCOBAR, 2012), mas fazer um design para o pluriver-
so permite reimaginar e reconstruir mundos duradouros. A esse respeito, os de-
bates e disputas sobre o bem viver, os direitos da natureza,8 as lógicas comunais e 
as transições civilizatórias, presentes em vários países latino-americanos, exem-
plificam a emergência do pluriverso (ESCOBAR, 2012). Tal fenômeno circuns-
creve os ressurgimentos de sabedorias depreciadas ou ignoradas como fontes de 
conhecimento válido no mundo moderno capitalista (SANTOS e MENESES, 
[2010] 2014). Cada uma delas faz germinar alternativas à indústria moderna e ao 
despropositado design industrial com fins consumistas, fustigado por Papanek 
([1971] 2014) e Illich ([1973] 1985). 
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RESSURGIMENTOS

A totalidade do mundo é entendida a partir de histórias e tradições locais espe-
cíficas, cujo exterior constitui outras histórias e tradições totais que talvez pro-
duzam totalidades alternativas ou alternativas à totalidade (MIGNOLO, [2000] 
2003). Mas o Ocidente impôs seus localismos como universais (GARCÍA, 
2013). A coação do localismo ocidental, moderno e capitalista transforma mui-
tos indivíduos em estrangeiros em suas próprias casas: a vida floresce somente 
onde é viável assentar-se, para que a pessoa cresça no mundo e o mundo cresça 
dentro dela. As pessoas habitam lugares que as habitam e a tradição de cada uma 
delas estrutura seu ser grupal (BRADATAN, 2014). Assim, o ressurgimento de 
conhecimentos silenciados limpa o terreno existencial de regiões para que nelas 
se abra caminho para os equivalentes do design, com outros nomes – cujas li-
nhagens etimológicas e epistemológicas são alheias à Europa fundadora do mito 
homogeneizador da humanidade.

Hoje em dia há ressurgências de sabedorias. Ressurgência é um termo geológico 
alusivo a correntes hídricas filtradas no subsolo, que reaparecem na superfície 
(GUERRERO, 2011). Inspirado nesse conceito, Luis Enrique Alvizuri (2004) 
escreveu Andinia: la resurgencia de las naciones andinas, em que expõe como 
ocorreu, aos finais do século XX, a mobilização de povos originários dos Andes 
para reivindicar uma civilização supostamente desaparecida cinco séculos atrás 
e depreciada como uma mistura de saberes subalternos e elementos folclóricos. 
Andínia seria a civilização dos descendentes daqueles que outrora moravam nas 
cordilheiras sul-americanas.

Segundo Alvizuri (2004), a noção ocidental, capitalista e moderna de origem 
norte-atlântica (KROTZ, 1993; MIGNOLO, [2000] 2003) é atualmente um 
riacho moribundo, por baixo do qual flui um caudaloso rio de civilização andi-
na. Assim, longe de uma ocidentalização dos povos, o afloramento dos saberes 
silenciados não produziu modernização, nem desenvolvimento, mas andiniza-
ção. Na América do Sul, o Ocidente retrocede.

A ressurgência da civilização andina é um entre vários renascimentos, já que cur-
sos similares suscitam o ubuntu, ou a “humanidade para os outros”, do sul-afri-
cano (NUSSBAUM, 2003); o satyagraha, ou a “insistência na verdade”, cunha-
do por Gandhi (SINGH, 1997); o tikanga maori, ou a “forma correta de fazer as 
coisas”, dos primeiros povoadores de Aotearoa (Nova Zelândia) (GALLAGHER, 
s.d.); e o mitakuye oyasin, que é a compreensão lakota da interconexão entre os 
seres (RUML, 2010) nas planícies centrais da América do Norte.

Cada ressurgimento tem potencial para instituir realidades diferentes daquelas 
do industrialismo e gerar artefatos dessemelhantes aos do design industrial mo-
derno, frequentemente partidário do capitalismo e do consumo, além de instru-
mento de sua expansão. Assim, um artefato elaborado a partir do satyagraha, 
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com base na não violência como eixo absoluto da ação (SINGH, 1997), subver-
teria as pautas de outros tantos objetos com critérios de design eurocêntricos e 
operando a partir da violência – definida como o poder para alterar as circuns-
tâncias contra a vontade de outros e em seu detrimento, sejam esses competi-
dores, clientes, inimigos, outros artefatos, animais, plantas ou o meio ambiente 
(ANTONELLI et al., 2015).

Bárbara Nussbaum (2003) com sutileza insinua que Gandhi iniciou sua con-
cepção do satyagraha em 1906, enquanto vivia na África do Sul. Ela imagina 
que um capitalismo imbuído pelo ubuntu, no qual as possibilidades de riqueza 
vêm somente daquilo que se compartilha e do que é visível nas comunidades, 
moveria seu eixo do desenvolvimento extrativo à interdependência, algo mais 
de acordo com a proposta de examinar a crise civilizatória do padrão capitalista 
(ESCOBAR, 2015).

Além disso, os ressurgimentos atenuariam a monetização capitalista da existên-
cia que por meio do mercado da educação tem convertido muitos seres huma-
nos, cujos antepassados foram mais ou menos politécnicos solventes em vários 
ofícios (semear, construir, tecer, cozinhar etc.), em consumidores profissiona-
lizados. Se o que é evidente não é “a perda da qualidade dos bens ou dos ser-
viços, mas da destruição das capacidades de caminhar, aprender, fazer, sanar e 
amar quando cresce o volume dos serviços (mercantilizados) que pretendem 
substituí-las” (ROBERT, s.d.), o regresso do te takoha, ou o “intercâmbio de ob-
séquios” do tikanga maori, pode oferecer paliativos – sobretudo quando os pre-
sentes são relíquias de família, trocadas sem envolver a compra e a venda, sendo 
elaboradas com a maestria artesanal (MEAD, 2003). 

Do conjunto de ressurgimentos, o bem viver recebeu destaque na última década 
e meia. Para Altmann (2014), teve seu início na Bolívia, em 2000, com o livro 
Suma qamaña: la comprensión indígena de la buena vida (MEDINA, 2001). Va-
nhulst (2015) aponta como obra primordial, no Equador, Aprender en la sabi-
duría y el buen vivir (GARCÍA, 2004), a que se seguiu uma avalanche acadêmica 
após a promulgação das constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009), 
que contemplaram a ideia do bem viver – houve um crescimento constante de 
documentos acadêmicos, em nível regional e mundial.

Abordaram o tema revistas acadêmicas recentes como a Íconos, de ciências so-
ciais, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), com sede 
no Equador – no dossiê “En busca del sumak kawsay” (BRÉTON et al., 2014), em 
cuja apresentação Bréton, Cortez e García (2014) traçaram genealogias em torno 
da tradução, com algum consenso, das expressões sumak kawsay (quéchua) e 
suma qamaña (aimará) como bem viver. A publicação da Polis, da Universidade 
dos Lagos, com sede em Santiago (2015), foi intitulada “Buen vivir: ¿alternati-
va postcapitalista?”. Ao prefaciá-la, Fernando de la Cuadra (2015) apresentou o 
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conceito como proposta em construção que reconhece a existência da diversida-
de e da pluralidade culturais que prosperam na convivência cotidiana, além do 
encontro entre formas de viver não reduzidas a grupos ou setores sociais espe-
cíficos, nem a qualquer presunção de fórmula mágica ou adesão a algum credo.

Em 2011, Eduardo Gudynas rejeitou a definição única de bem viver, propondo-
-o como uma plataforma de convergência entre tradições de pensamento. Eu o 
vinculo a outros ressurgimentos: o mitakuye oyasin, o ubuntu, o tikanga maori, 
o satyagraha. O bem viver oferece ao design um terreno frutífero, na confluên-
cia horizontal de ontologias desses muitos grupos humanos, nas quais Gudynas 
(2011) identifica algumas semelhanças: 1) uma ética que reconhece a natureza 
como sujeito de direitos; 2) a descolonização que acolhe a ecologia de saberes 
(SANTOS e MENESES, [2010] 2014), na qual as hierarquias entre conheci-
mentos são conjunturalmente outorgadas aos que garantam mais participação 
e benefícios para os envolvidos em seu desenho, organização, execução e con-
trole; 3) a superação do domínio e da instrumentalização de Outros, incluída a 
natureza; 4) aproximação paritária entre sabedorias; 5) concepções alternativas 
de natureza; 6) comunidades ampliadas de pessoas, não humanos, espíritos e 
artefatos; 7) a superação da base material mediante o realce de vivências e afetos.

O bem viver e os demais ressurgimentos são fraturas “do sul” na matriz colonial 
de poder. Patricio Noboa (2005) a entende como um sistema colonial-imperial 
que molda sociedades e a vida cotidiana, exaltando como dogma o progresso 
linear universal e um desenvolvimento cujo summum é a cultura euro-norte-
-americana e norte-atlântica como modelo inelutável para todos os grupos hu-
manos considerados atrasados por essa mesma lógica.

DESENHOS DO SUL

A matriz colonial do poder fissura-se com a crise do norte dominante e capitalis-
ta enquanto os ressurgimentos de conhecimentos subalternos brotam nos suis. 
Embora no espaço sideral não exista o acima ou o abaixo, nem uma gravidade 
ligada à superfície, nem a sensação de se estar de ponta-cabeça, onde quer que 
prime a percepção científica, moderna, capitalista e ocidental, nos contextos de 
ensino naturalizam-se os mapas nos quais alguns países se situam “acima” e ou-
tros “abaixo” – sendo os últimos de onde provêm os ressurgimentos. 

Com a expressão epistemologias do sul, Boaventura de Sousa Santos apresenta, 
como alternativas ao colonialismo, ao imperialismo e à ocidentalização forçada, 
um conjunto de participações na interação epistemológica que serve para de-
nunciar a supressão de saberes efetuada nos últimos séculos por aqueles que va-
lidaram a epistemologia dominante. Tais participações facilitam a valorização e 
a utilização dos ressurgimentos (SANTOS e MENESES, [2010] 2014).
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A epistemologia dominante acompanha a ontologia de um só mundo e a versão 
única da verdade moderna euro-ocidental que organizou a existência e a reali-
dade sobre dualismos hierarquizados, sem diálogo mútuo: o dominador como 
norte-ocidente-centro e o dominado como sul-oriente-periferia. Arturo Esco-
bar (2012) disserta sobre a persistência de três dualismos: 1) o Ocidente (nós) 
superior ao resto das pessoas (eles), desenvolvidos e subdesenvolvidos etc.; 2) a 
superioridade da cultura conquistadora sobre a natureza conquistável, havendo 
povos “culturais” abusando de povos “naturais”; e 3) a primazia do sujeito sobre 
o objeto encenada como mente sobre corpo, razão sobre emoção etc.

O conhecimento regulador do norte pode ser desestabilizado por meio dos co-
nhecimentos emancipadores do sul. O colonialismo é a ignorância que classifica 
o outro como objeto, negando-se a reconhecê-lo como sujeito e a oferecer-lhe 
solidariedade (SANTOS, [2002] 2003). Onde o poder do norte constitui a co-
lonialidade do mundo único (ESCOBAR, 2012), os suis respondem: não com 
uma lógica de oposição (ser ou não ser), já que o norte pode ser sul, o leste pode 
ser oeste e subir, descer, criar e destruir são questões narrativas, são enunciado-
res e destinatários (GARCÍA, 2014).

O sul é dual: 1) aquele desenhado como inferior ao norte com diretrizes que 
lhe são exteriores, da modernidade ocidental e 2) aquele desenhado em termos 
próprios, com um design com outros nomes e a partir dos ressurgimentos (bem 
viver, ubuntu, entre outros). Sendo assim, a expressão desenho do sul pode abar-
car tudo aquilo que é elaborado, em qualquer sul, como proveniente do sul. No 
pluriverso não há um só sul – há muitos, inclusive designs seguindo o padrão 
capitalista: suis que são nortes ou que pretendem sê-lo – e há designs com ou-
tros nomes. Desenhos do sul, além disso, refere-se ao modo como os suis foram 
desenhados (do mesmo modo que um automóvel é desenhado pelo design). 

O sul, aqui, é um subterfúgio, um “Outro” para cada disposição dada a partir da 
matriz colonial de poder. O sul do design industrial é aquele que nos mapas disci-
plinares tem menos valor ou fica de fora, como é o caso dos artefatos produzidos 
com sabedorias indígenas, não científicas, e que são depreciados como folclore, 
artesanato ou métodos de fabricação primitivos. A própria concepção de sul é 
resultada do design de uma só ontologia de um só mundo que diz existir um só 
design industrial. Na ontologia pluriversal há muitos equivalentes ao design e 
à indústria e alternativas ao desenvolvimento, mesmo que com outros nomes. 
Sem sentido nem rumo, sem orientação, sem “ocidentação”, não há sul. Mas será 
mais do mesmo o que nos suis for pensado a partir de lógicas dominantes. Busco 
interagir nesta incipiente pesquisa com o que se desenha com um design com 
outros nomes.

Do sul, mais que aqueles que vivem abaixo da linha do equador, são todos os po-
vos “desdesenhados”: os gaoxãs em Taiwan, os ainos no Japão, os lapões na Es-
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candinávia, os inuítes no Canadá – minorias surpreendentes para quem crê que 
em Taiwan só habitam chineses, japoneses no Japão, noruegueses na Noruega. 
O sul também abarca os pobres, os homossexuais, os anciãos, os discriminados, 
os enfermos, as mulheres, as crianças, os latinos, os imigrantes, entre outros, 
todos aqueles designados como menos-valias a partir da ordem eurocêntrica. 
Também são os seres vivos ameaçados de extinção ou explorados, além dos arte-
fatos transformados em lixo. Todos eles são “parentes-participantes”, cada um 
deles apresentando chaves para se desenhar de outro modo e com outro nome, 
a partir de desenhos-outros.

Nesta concepção a anciã inuíte (esquimó) do Nunavut canadense, o urso polar 
siberiano e uma embalagem plástica vazia flutuando à deriva no oceano Ártico 
configuram suis, mesmo estando no polo norte do planeta. A ideia é instituir, ao 
redor dos variados suis, significados e aplicações que eles convocam, pois deles 
procedem desenhos que não se chamam assim – e é por isso que são numero-
sos os autores, que auxiliam este texto, que têm acreditado no sul e criado o sul. 
Embora caracterizá-los vá além deste escrito, a teoria do desenho do sul aqui 
proposta, a partir dos lugares subalternizados e para esses lugares, aproxima-se 
da teoria do sul de Raewyn Connell (2014): ela assinala que, do mesmo modo 
que  para os sociólogos, a maioria dos estudiosos do design ou está localizada nas 
metrópoles ou pratica design com base em cânones nelas delineados. Realçar o 
design não metropolitano e desestabilizar os padrões implica considerar quem 
publica, quem lê, quem desenha e para que desenha, além de como e o que de-
senha (ontologicamente) o design por cada quem. Seguindo o conselho de Con-
nell para contrapesar as relações centrípetas que nos subordinam à metrópole, 
viso a desenredar-me da intermediação do saber eurocêntrico e fazer conversar 
os ressurgimentos em busca de desenhos do sul, sejam ou não sejam designs  
com outros nomes.

DESENHOS-OUTROS 

Desenhos do sul e desenhos-outros são duas formas estratégicas para designar 
aqui os mesmos fenômenos. Tentativas de se provincializar o design industrial 
ocidental, para que ele deixe de ser “a norma” e se converta em “normal” (um 
de muitos), elas aludem à produção de artefatos a partir das lógicas do ressurgi-
mento (bem viver, tikanga maori, ubuntu etc.) e a partir de diferentes marcos in-
terpretativos. Os desenhos do sul reconhecem, ainda que subvertam, a estrutura 
cardinal da cartografia geo-histórica. Como mudança da ordem das coisas, estão 
próximos ao conceito de transição paradigmática de Boaventura de Sousa San-
tos ([2002] 2003). Com ela, os ressurgimentos são valorizados como saberes do 
sul e aportam modos equivalentes de configurar materialidades e imaterialida-
des a partir da parte “inferior” (sul) do mapa da profissão.

Os “desenhos-outros” se aproximam à noção de “um paradigma-outro”, de 
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Walter Mignolo (2014). Ele adverte que as divisões leste/oeste e norte/sul não 
são ontológicas, mas fictícias e políticas, já que revelam mais as intenções dos 
cartógrafos (instituições, pessoas e organizações) do que a natureza do que é no-
meado, classificado e mapeado. Para Mignolo ([2000] 2003), esse paradigma-
-outro não seria de transição, mas de disrupção. Os “desenhos-outros” sairiam 
de saberes característicos dos ressurgimentos, aplicados por indivíduos que 
podem reivindicar seu direito de produzir seus mapas – ou deles prescindir –, 
sem a estrutura cardinal habitual e tomando distância da tradição europeia. Falar 
de desenhos do sul ou de desenhos-outros dependeria da situação e da ênfase: 
transicional (mudança gradual) ou disruptiva (ruptura brusca) frente à tradição 
ocidental. É possível conceber transições disruptivas e disrupções transicionais, 
se em conformidade com pensamentos desclassificados (GARCÍA, 2013) e, 
inclusive, lógicas não paradigmáticas: dado que paradigmas-outros podem ser 
importantes no plano acadêmico-político, mas não incidem na perspectiva da 
“construção” que supõe outra especificidade à reflexão e ao pensamento (SA-
M ANAMUD, 2010) – aquela de quem vive os ressurgimentos nas situações 
práticas de sua vida cotidiana. 

Expresso-me em primeira pessoa, pois julgo que, com base nos ditames dis-
ciplinares, aceitar os protocolos expertos é um norte para o qual o sul exige a 
personalização do argumento. Com Mignolo ([2000] 2003), considero que a 
exigência da linguagem impessoal, própria do artigo acadêmico, mascara uma 
ordem na qual pensar bem é fazê-lo conforme regras disciplinares. Na produção 
de realidades pluriversais, todas as macronarrativas são questionáveis e nenhum 
ressurgimento deveria converter-se em uma delas. Com vozes pessoais, os co-
nhecimentos do sul, em outros lugares, são soberanos e não são subjugados: 
existem para ser mais que recursos locais que beneficiem estrangeiros (DOX-
TATER, 2004).  

Nessa via, Thohahoken Michael Doxtater (2004), em seu texto “Indigenous 
knowledge in the decolonial era” (“Conhecimento indígena na era decolonial”), 
critica autores como Eric Hobsbawm, Immanuel Wallerstein e Jared Diamond, 
por tentarem forçar explicações a partir de narrativas únicas, tornando a história 
congruente com um único padrão civilizatório. Para os amantes do paradigma 
do mundo que progride, típico da macronarrativa euromoderna, todo conhe-
cimento externo é uma reação inautêntica e inventada frente a seu paradigma. 

Doxtater (2004) destaca a denúncia feita por Vine Deloria Jr., que em sua obra 
mostrou como os colonizadores ensinaram aos colonizados que o conhecimen-
to lhes chegou com os colonos e que de outra maneira não existiria. Minha in-
tenção é provar que é possível materializar realidades mediante desenhos-ou-
tros, e que há outras formas de concepção a partir dos ressurgimentos. Isso dá 
suporte a debates como os que Hidalgo-Capitán e Cubillo Guevara (2014) rea-
lizaram sobre o sumak kawsay: 1) socialismo, ecologismo ou indigenismo? 2) 
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Pré-moderno, moderno ou pós moderno? 3) Bem-estar, bem viver ou vida em 
plenitude? 4) Desenvolvimentismo, alternativa ao desenvolvimento ou algo 
além do desenvolvimento? 5) Descobrimento, invenção ou recriação/ação? 6) 
Revolução, regressão ou retórica? Já a descrição de Vanhulst para o bem viver 
(sumak kawsay) a partir de três classificações é suscetível a críticas devido a sua 
linearidade histórica e certa adesão à ideia de progresso: 1) por origens, a cor-
rente “indigenista”; 2) por entrada na esfera política, a corrente socialista; e 3) 
por conexão com a esfera acadêmica: a corrente “pós-estruturalista”. Penso que 
se pode desenhar a partir do bem viver e que ele pode superar os alcances das 
dimensões e dos discursos acadêmico, político ou intercultural.

Há que se suspeitar da apropriação do bem viver por parte dos governos de es-
querda do Equador e da Bolívia, já que sua real politik intensifica extrativismos 
e desenvolvimentismos particulares que atropelam comunidades de matriz in-
dígena e africana (BRÉTON et al., 2014). Depois de quinquênios de governos 
progressistas de esquerda na América do Sul, a mercantilização e financeirização 
da natureza se mantém em todo o continente. Sem distinção, em todos os go-
vernos o abuso ambiental tem acelerado (LANDER, 2014).

Walter Mignolo afirma que aqueles que antes eram mapeados (desenhados?) 
por outros estão agora remapeando (redesenhando?) a si mesmos e por si mes-
mos. A desocidentalização dá lugar a um mundo multipolar e a decolonialidade 
traz o que é pluriversal à luz. Para Mignolo (2014), a decolonialidade não é “pós” 
a nada, pois ela engloba respostas não reconhecidas pelos designs globais que 
homogeneizaram o planeta por séculos. Assim, o de em decolonialidade é espa-
cial e flui dentro das fronteiras desses desenhos globais, como uma energia im-
placável de tudo o que é reemergente, e não como algo pós-temporal e unilinear 
que celebre a superação do velho pelo novo. Simpatizo tanto com sua reivindi-
cação do espaço e do contexto ante a primazia temporal do controle quanto com 
o reconhecimento da antiguidade (já que as reemergências não são novas). No 
entanto, tenho receio em relação aos sufixos des e de, cujas raízes latinas expres-
sam negação, excesso, separação, reversão ou remoção. Por que designar as lutas 
negando o atributo do qual tentamos nos livrar? Se a colonialidade é desconvi-
vencialização e a decolonialidade é convivencialização ou, tomando emprestada 
a expressão lakota, mitakuye oyasin (“todos somos parentes”), não poderíamos 
utilizar mitakuyeoyasinação? Forçar-se-ia, assim, a tradução do lakota para o 
português, embora fosse melhor se um nativo americano fluente nessa língua 
“ lakotizasse” o português com seu próprio termo híbrido. Ou um quéchua, ou 
um maori, em suas respectivas línguas.

O assunto é discursivo, na medida em que à oralidade aplica-se a moralidade. 
Conversamos para desenhar e construir materialidade. Krippendorff (2006) 
argumenta que os discursos são próprios de comunidades cujos integrantes os 
empregam para caracterizar o que constitui “a comunidade” e criar o que lhes 
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importa. Não somos totalmente conscientes do quanto falamos, pensamos 
e fazemos: os discursos têm tensões entre conservar e criar e, ocasionalmen-
te, atuam por nós. No pluriverso, na ontologia de vários mundos a partir dos 
quais são feitos desenhos-outros, imagino múltiplas comunidades em mutação. 
Por isso, proponho os termos compluralidade ou comunidade de comunidades 
(GUTIÉRREZ, 2012).

Distanciar-se do design do capitalismo implicaria em convivencializá-lo, resga-
tando-o de sua prisão industrial e buscando alternativas junto a seus equivalen-
tes em diferentes grupos humanos (“algo” deles virá, mas seu nome vem de eti-
mologias que tampouco são chamadas assim). Qualquer sociedade é desenhada, 
mas estamos produzindo violência e colonização epistêmica se ao encontrarmos 
formas de coexistir equiparáveis ao que chamamos de sociedades, chamamos de 
sociedade todas e qualquer uma delas e aplicamos o adjetivo social a outros mo-
dos de viver a partir de línguas imperiais.

Identifico-me com Emmanuel Lizcano (2006), que contesta a expressão imagi-
nário social, procedente de circunstâncias específicas que são generalizadas e que 
por isso acabam por desfigurar realidades diversas com as características especí-
ficas de uma só realidade. Diz-nos Lizcano que a primazia que atribuímos à visão 
em detrimento de outros sentidos nos impede de conceber “imaginários” em 
que morem sons, texturas, sabores e aromas – não somente imagens. De Lizcano 
tomo a crítica aos usos dos termos social e sociedade para se qualificar qualquer 
coexistência grupal humana, seja por serem próprios da coletividade burguesa 
da Europa (norte-atlântica) do século XVII, seja por seu talante antipopular e 
excludente. A ideia de subscrever um fantasioso contrato social, que jamais foi 
assinado ou negociado, agride as culturas orais e, como regra universal humana, 
denota um viés mercantil que subsume todas as formas de convivência a uma 
figurada inter-relação empresarial cujos “sócios” contam com capital para entrar 
no negócio. No entanto, a suposta superioridade da escrita sobre a fala é discu-
tível também no Ocidente democrático, onde as instituições fundamentais da 
sociedade de direito, o Parlamento e a Audiência,9 evocam com seu nome as ações 
de falar e ouvir (RAMÍREZ, [1989] 1992). Ante o exposto, revela-se o processo 
de  imposição de um design total disfarçado de ordem e razão (FRY, 1999).

Inclusive a revinculação do humano com a natureza, um eixo dos enfoques do 
sul (com os desenhos do sul transicionais) ou dos ressurgimentos (com dese-
nhos-outros, disruptivos) é questionável – e não pode ser essencializada. A par-
tir da teoria do interser (mais que existirmos, interexistirmos), Arturo Escobar 
acusa a crença em um indivíduo isolado como uma “consequência durável e no-
civa do racionalismo, o resultado de uma cultura mercantilizada, além de uma 
imposição imperial e seu apoio” (ESCOBAR, 2013, p. 20). A diferenciação entre  
“desenhos do humano” e o “design industrial” poderia ser, então, uma crença? 
Se o design produz quem o produz, a ideia do humano euromoderno irrompeu 
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em situações históricas e geopolíticas específicas, em consonância com huma-
nismos que construíram tecnologias e artefatos para discriminar outros huma-
nos e outras espécies a partir de uma suposta superioridade. 

A modalidade dominante do humano foi desenhada com a mesma lógica que 
a do design eurocêntrico. Os desenhos-outros poderiam realizar outras moda-
lidades humanas, ou de interser, ou outras formas habituais do incomum. Se é 
controverso, então, um “design humano” de priscas eras, comum a toda espécie, 
os ressurgimentos podem tornar-se meios para pôr em escrutínio a produção 
artefatual de um humano legitimado como condição básica de uma hierarquiza-
ção desconvivencializante da existência. 

No número 43 da revista Nómadas, Manuel Roberto Escobar inclui o bem vi-
ver, que eu englobo entre os ressurgimentos, em seu mapa monográfico para 
refutar a separação entre natureza e cultura. Ele manifesta que: “[o] sujeito nar-
rado como externo à natureza orienta sua atividade com vistas a controlá-la e se 
compromete com uma extração perene dos recursos naturais e uma produção 
exponencial de mercadorias” (ESCOBAR, 2015, p. 2). A esse respeito, o filósofo 
Scott Lawrence Pratt retoma o pensamento do intelectual sioux Vine Deloria Jr. 
e explica que o conhecimento científico moderno busca a causação (para contro-
lar) enquanto o conhecimento indígena assume correlações que permitem con-
viver, já que “todos somos parentes” (mitakuye oyasin), e há a escolha e o acaso 
entre agentes humanos, naturais e artificiais – como é o caso de quando, vez por 
outra, queridos amigos brigam (PRATT, 2006). 

Jiovanny Samanamud confronta a ciência ocidental, não com os saberes subal-
ternizados pelo poder hegemônico, mas com a sabedoria indígena (FEDAEPS, 
2012a), apontando que o encontro entre ambas trará transformação recíproca. 
Também convida à refutação da abstração científica que exclui a espiritualida-
de e o infinito – ela permite manipular, mas não necessariamente conhecer. 
Samanamud, além disso, censura a tendência da ciência ocidental (capitalista e 
moderna), dada a sua necessidade de reduzir o outro a fórmulas manejáveis, de 
expor em seus próprios termos realidades que a eles não condizem: verbi gra-
tia, buscando converter o bem viver a paradigma (FEDAEPS, 2012b). Em última 
análise, todos os paradigmas, como todos os equivalentes ao “design” e todas as 
“sociedades” só são modernos porque assim são designados.

Samanamud (2010) se aproxima de Deloria Jr. ao defender que a identidade 
cultural não deveria “justificar-se”, identificando-se com os “artefatos” de sua 
cultura. Mais importantes são as maneiras pelas quais a vida em cada cultura é 
facilitada, como forma de ser, a partir de “objetos” (que em sentido simbólico e 
em grande parte da visão indígena, são objetos vivos).

Aceitá-lo dilui as fronteiras acadêmicas de profissões instituídas para a socie-
dade capitalista e também para os socialismos reais (TICONA, 2011): somos 
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nossas interações e todos somos indígenas quando nos revinculamos ao lugar 
como onde ocorre a interação entre humanos e não humanos, afirma Daniel R. 
Wildcat, pensador da nação Creek de Oklahoma (PRATT, 2006). Derivamos ao 
sul, já que, segundo o título do livro de Jean e John Comaroff, “o mundo todo 
evolui em direção à África”, isto é, as nações centrais estão indo em direção às 
periféricas. Como consequência de um processo do qual os suis aprenderam de 
si mesmos, todas as nações terão que aprender com o sul, de modo que o olhar 
do norte revalorize elementos pouco considerados e relegados (CALDERÓN, 
2015). Para desmantelarmos o modelo capitalista, é preciso mostrar como a 
partir dos vitalismos podem ser desenhados artefatos convivenciais; e desmen-
tir, por meio do mitakuye oyasin, a indústria publicitária que nos vende auto-
móveis, computadores e telefones celulares como amigos fiéis, mas nos incita a 
abandoná-los – mas que bela amizade! – tão logo apareçam outros mais jovens e 
melhores. 

Illich rejeita a classificação das pessoas segundo a idade de seus objetos em uma 
economia de produção extrema de bens e serviços, na qual somente os abastados 
desfrutam as parafernálias de última geração: “cada um [...] reconhece e classifica 
o outro segundo a idade de seus instrumentos, de seu material doméstico ou do 
equipamento de seu escritório” ([1973] 1978). Para perpetuar-se, o capitalismo 
não somente faz o design de produtos (quase todos inúteis) e de trabalhadores, 
mas também o de consumidores sempre insatisfeitos, graças à institucionaliza-
ção do crédito e da obsolescência programada, denunciada pelo decrescentista 
Serge Latouche (AZKARRAGA et al., 2012).

Mostrar casos pontuais de “designs que não se chamam assim” é um trabalho 
futuro, embora seja possível ilustrar alguns processos alternativos de resistên-
cia ao projeto hegemônico do design eurocêntrico: o primeiro surge das cida-
des em transição (transition towns) concebidas por Rob Hopkins em Kinsale, 
na Irlanda (2008) e pela primeira vez materializados em Totnes, na Inglaterra 
(2006), como uma reação contra o modelo difundido em vários países e nas-
cido em sociedades capitalistas hiper-industrializadas. As cidades em transi-
ção buscam a resiliência como habilidade para se adaptar rapidamente e sem 
grandes perturbações a qualquer escassez de combustível ou alimento; além de 
uma relocalização que as libere da sobredependência da economia global, utili-
zando seus recursos internos humanos, naturais e financeiros para abastecer a 
maior quantidade de bens, serviços, comida e energia requeridos (HOPKINS, 
2008) – tudo isso mediante à diminuição de toda sorte de intermediários e com 
o aumento da qualidade das conexões entre os integrantes da comunidade. 
Essa ideia inspira o movimento chamado “desenhos de transição” (transition 
design), entre outras coisas incumbido de desenhar artefatos convivenciais de 
modo participativo, a partir da compreensão da interconexão dos sistemas (so-
ciais, econômicos, políticos e naturais) para revalorizar os conhecimentos indí-
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genas, o agora, o lugar e a vida cotidiana por meio da reconcepção de estilos de 
vida (IRWIN et al., 2015). 

Um caso de desenho do sul é apresentado pelo australiano Kevin Murray (2015). 
Ele explora o objeto como um agente de valor social, capaz de convocar e orien-
tar comportamentos mediante à revalorização do conhecimento indígena. Isso 
implica recuperar os valores de regulação social dos quais os artefatos, reduzidos 
a bens de consumo, foram desapossados pela colonização. Muitos grupos indí-
genas possuem fetiches que compelem aqueles que se relacionam com eles, por 
exemplo, a dizer a verdade (algo também evidente no juramento legal sobre a 
Bíblia), assim como há também traços de magia objetal em artefatos como as 
guirlandas havaianas de boas-vindas. Murray, além disso, é um dos impulsores 
do projeto Amuleto: joya viva a través del Pacífico, no qual artistas e designers 
da Austrália, México, Nova Zelândia e Chile criam amuletos da sorte contem-
porâneos. Que tal revestir todos os objetos de uso cotidiano com as dimensões 
mágicas dos artefatos das compreensões indígenas? 

No Equador, o projeto FLOK Society (sociedade livre e aberta) acaba de lançar 
seu livro sobre o bem conhecer (sumak yachay), que aproxima o bem viver das 
iniciativas de produção interpares. Parte do texto se ocupa do design aberto e 
da fabricação distribuída, denunciado o dano que a regulação da propriedade 
intelectual causa à inovação efetiva. Além disso, apresenta alternativas basea-
das no conhecimento compartilhado e em novas formas de produção e dis-
tribuição dos bens materiais (VILA-VIÑAS, 2015). Na Colômbia, o designer 
Julio Rodríguez Bernal (2015) valoriza o lixo como matéria-prima preciosa e 
impulsiona o projeto Error 3.14, voltado ao reuso de resíduos sólidos (garrafas 
plásticas) em uma abordagem focada mais no intercâmbio de saber do que na 
venda de mercadorias. Na Finlândia, outra designer colombiana, Andrea Bo-
tero (2015), conduz sua carreira a partir da sensibilização ante o Outro, atual-
mente estudando o resgate da fralda de pano: os saberes da criação infantil a ela 
relacionados se perderam durante décadas, em gerações de mães que cuidaram 
de seus filhos sob a égide do império contaminante e consumista da fralda des-
cartável.

Embora se trate de pontos de fuga em relação ao design industrial eurocêntrico, 
são iniciativas que conservam sua familiaridade nominal e somente tocam tan-
gencialmente os ressurgimentos. Pois será mais longa a viagem para encontrar 
modos distintos de fazer design (com outros nomes) de tudo aquilo que é dife-
rente.

DESENHAR COM O DESIGN QUE NÃO SE CHAMA ASSIM

A educadora indígena maori Linda Tuhiwai Smith comenta, em seu livro Deco-
lonizing methodologies: research and indigenous peoples (Metodologias decolo-
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niais: pesquisa e povos indígenas), que a história que nos é narrada é aquela sobre 
como os poderosos assim se tornaram, usando seu poder para manter posições a 
partir das quais puderam continuar dominando os Outros. Os que desenvolve-
ram o Estado e o mercado foram os que desenharam o modernismo e o capitalis-
mo: economistas, cientistas, burocratas e filósofos, homens de certa classe e raça 
que o faziam de forma “natural” – pois naturalmente possuíam a razão e a ciência 
para ditar e impor a todos os demais modos de viver e de socializar. Pessoas de 
outras cores, gêneros e idades eram apenas figurantes do seu filme existencial 
(SMITH, 2012).

Manuel Callahan (2012) ressalta a importância de nossas maneiras de refletir so-
bre o momento atual. As formas a partir das quais lemos a “crise” determinam 
os modos pelos quais podemos resolvê-la. De ressurgimentos falam Alvarado 
e Pineda (2014), mencionando a ativação dos movimentos indígenas no mun-
do, no início do século XXI. Eles acrescentam que quando a história parecia um 
caso encerrado, aquilo que era ocultado por conquistadores e colonizadores re-
tornou falando línguas há muito tempo silenciadas. Abandonamos “a busca por 
reconhecimento global e passamos ao reconhecimento global de nossas buscas” 
(HOSIE, 2009, p. 57). 

Todos somos indígenas na compluridade com todas as comunidades de seres 
de um lugar. O que temos em comum nos permite a diferença, e a partir do mi-
takuye oyasin não podemos nos manter em isolamento: somos parcialmente 
as outras coisas na medida em que compartilhamos atributos com elas. Para os 
lakotas da América do Norte, nós, humanos, somos pessoas – mas também o são 
as rochas, a terra, os rios, os ecossistemas, os animais, as plantas e os artefatos 
(PRATT, 2006). Presumivelmente o desenho do sul serve para intensificar rela-
ções com essas pessoas e, no lugar de controlar objetos imateriais, assumir todos 
como parentes em interação (mitakuye oyasin).

Quais seriam os equivalentes da indústria e do design em outros modos de viver 
com as coisas? Apenas começo a avistá-lo. De todo modo, quando ressurgem 
também os violentos fundamentalismos (funda mentalismos?), surpreende-
-me encontrar tantos adversários do capitalismo e da modernidade combaten-
do-os empunhando as mesmas armas de fogo por eles desenhadas. Se querem 
prescindir das palavras do colonizador, por que não também de seus artefatos? 
O que acontece, então, quando desenhamos com designs com outros nomes, 
a partir de ciências que não o são, para gerar alternativas ao desenvolvimentos 
em indústrias que são outra coisa? Confrontam-nos velhas línguas que de novo 
escutamos e epistemologias que pedem por outro nome. Os desenhos do sul e 
com outros nomes estão aí. Sempre estiveram, mas nós que vivemos marcados 
pela matriz colonial do poder apenas começamos, nesta era convivencial de res-
surgimentos, a percebê-los. Leva tempo para reconhecê-los. E para começar a 
desenhar com eles e se deixar desenhar por eles.
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1 Este trabalho faz parte de minha 
pesquisa de tese iniciada em 2014 no 
Doutorado em Design e Criação da 
Universidade de Caldas de Maniza-
les. Complementa o texto “El sur del 
diseño y el diseño del sur”, apresen-
tado no Colóquio Internacional de 
Epistemologias do Sul, em Coimbra 
(Portugal), levado a cabo entre 10 e 12 
de julho de 2014.

2 Este artigo foi originalmente 
publicado em espanhol, sob o título 
“Resurgimientos: sures como diseños 
y diseños otros”, no periódico Nóma-
das (ISSN 0121-7550), n. 43, outubro 
de 2015, p. 113-129, Universidade 
Central, Colômbia. Agradecemos pela 
gentil e rápida liberação para a tradução 
(Nota dos Editores [N.E.]).

3 No original em espanhol, o autor 
utiliza as palavras “diseño”, “diseñar” 
e “diseñado”, essenciais para seu 
argumento e de difícil tradução para 
o português. Como a palavra inglesa 
“design”, diseño faz referência, por 
um lado, a atividades como planejar, 
organizar, propor e desenhar (quando 
necessário), no mais das vezes rela-
cionadas a fins utilitários, à produção 
de objetos materiais e à articulação de 
conjunto amplo de imaterialidades 
(símbolos, códigos, linguagens). Por 
outro, à área de conhecimento e ao 
campo de atuação profissional (que no 
Brasil são geralmente nomeados como 
design) que abarcam tais atividades. 
No entanto, em português, na maioria 
das vezes desenho nomeia o resultado 
de ações usualmente voltadas a uma 
representação gráfica: é o caso de 
“desenho a nanquim” e “desenho de 

observação”. Outras vezes há imate-
rialidades, como “desenho de sites”, 
“desenho de equipes” e “desenho de 
interfaces”, por exemplo; e materia-
lidades, como o “desenho urbano” e 
o “desenho técnico”. No entanto, há 
também o “projeto arquitetônico” e 
o “projeto urbano”, para complicar a 
equação! No vocabulário profissio-
nal, em expressões como “desenho 
industrial” e “desenho de interiores” 
progressivamente tem se trocado dese-
nho por design – não somente devido 
a um anglicismo esnobe, mas também 
refletindo mudanças tecnológicas na 
área: quase não se desenha mais à mão 
e a palavra inglesa parece se contrapor a 
essa limitação. Ante tamanha comple-
xidade, minha tradução não usou uma 
única palavra para os vários sentidos de 
diseño no artigo, variando entre design 
e desenho e jamais utilizando projeto. 
Lancei mão de design ou “fazer design” 
quando o texto parecia se referir à área 
de conhecimento ou ao campo profis-
sional atravessados pela racionalidade 
técnico-instrumental da modernidade, 
tão criticada pelo autor. Também usei 
“design industrial” e “design aberto”, 
por exemplo, para manter coerên-
cia nas especificidades desse design 
hegemônico. Porém quando Alfredo 
Gutiérrez Borrero propõe alternativas 
a partir de outras formas de conheci-
mento, julguei melhor nomeá-las “suis 
como desenhos”, “desenho(s) dos suis” 
ou “dos suis” e “desenhos-outros”  – o 
uso do português, inclusive, sendo um 
aceno à decolonialidade. Finalmente, 
quando o autor observa que muitas 
destas alternativas não são, mas se 
assemelham, a atividades da área e 



283

do campo hegemônicos, optei por 
“design(s) com outros nomes”. Agra-
deço aos designers brasileiros Daniel 
Brum e Ramon Martins e aos arquite-
tos venezuelanos Oswaldo Freitez e 
Sergio Roca, por debaterem comigo es-
sas difíceis questões, ajudando-me nas 
decisões finais dessa tradução (Nota do 
Tradutor [N.T.]).

4 O autor faz referência à expressão 
“mundos y conocimientos de otro 
modo”, utilizada em vários textos 
do antropólogo colombiano Arturo 
Escobar para designar alternativas à 
modernidade, ao desenvolvimento, ao 
capitalismo etc. (N.E.).

5 “Sentipensamiento” é um termo que 
o sociólogo colombiano Orlando Fals 
Borda tomou de ribeirinhos por ele 
chamados de “hombres-hicotea”, em 
referência a uma espécie de tartaru-
ga encontrada no Rio São Jorge, na 
Colômbia. Foi recentemente retomado 
por Arturo Escobar e outros intelec-
tuais e, grosso modo, designa a não 
separação entre o pensamento (razão) 
e o sentimento (emoção): ser racional, 
aliás, seria uma decisão emocional 
(N.E.).

6 No original, “proyecto” (N.T.). 

7 Diferentes autores com base na deco-
lonialidade ou nas epistemologias do 
sul, como Arturo Escobar, Boaventura 
de Sousa Santos, Zulma Palermo e 
Walter Mignolo usam “pluriverso”, 
“pluriversal” e “pluriversalidade” 
como contrapontos a “universo”, 
“universal” e “universalidade”. No plu-
riverso, não haveria a imposição de um 

pensamento único (seja conservador 
ou revolucionário), mas a convivência 
de inúmeras opções de modos de viver 
(N.T.).

8 Tendo como um dos principais 
expoentes o ambientalista uruguaio 
Eduardo Gudynas, trata-se da defesa da 
Natureza como um sujeito de direitos, 
não mais mero objeto de exploração 
humana. É indissociável das lutas pelo 
buen vivir, já que o Equador deu garan-
tias constitucionais a Pachamama e na 
Bolívia aprovaram-se leis de proteção à 
Mãe Terra (N.E.).

9 “Parlamento” vem da palavra 
francesa “parler” (“falar”) e o radical 
latim “audïre”, relacionado à escuta, 
está presente na “Audiencia” a que se 
refere Gutiérrez-Borrero no original 
em espanhol. Na Espanha, a Audiência 
Nacional é uma instituição semelhante 
ao brasileiro Superior Tribunal Fede-
ral, mas o dicionário da Real Academia 
Espanhola aponta que audiencia 
aplica-se a qualquer tribunal colegiado. 
No Brasil, não chamamos de audiência 
um colegiado de juízes, mas o fazemos 
para as sessões de julgamento – razão 
por conta da qual optei por essa tradu-
ção literal (N.T.).
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ARQUITETURA E DECOLONIALIDADE: 
ALGUMAS IDEIAS SOBRE A ESCOLA DE 

ARTES PLÁSTICAS DE RICARDO PORRO1

TRADUÇÃO 
Leo Name  

YASSER FARRÉS DELGADO
Universidade São Tomás, 

Villavicencio, Colômbia

INTRODUÇÃO

As Escolas Nacionais de Arte (ENA) constituem um dos conjuntos 
arquitetônicos paradigmáticos do chamado “período romântico” da 
arquitetura da Revolução Cubana – “romântico surrealista”, segundo 
Roberto Segre (2003. p. 32). Esse período, que pode ser delimitado en-
tre 1959 e os primeiros anos da década de 1970 – quando começam a 
ser notados, na arquitetura e na cidade, “os efeitos da mesma política 
cultural rígida e impositiva que prejudicou o pensamento, a literatura, 
o teatro e outras manifestações intelectuais e artísticas”, como indicou 
Mario Coyula (2007, p. 361) –, foi marcado pela busca de novas arquite-
turas, apropriadas às circunstâncias do país: um estado pós-colonial do 
Terceiro Mundo. O conjunto, composto por cinco escolas e projetado 
por três arquitetos,2 foi declarado Monumento Nacional em fevereiro 
de 2013 (JUVENTUD REBELDE, 2013), pondo fim a uma polêmica 
sobre seu valor que se estendeu por cinco décadas, durante as quais foi

“satanizado/demonizado; seus autores, rotulados como “ intelectualóides” eli-
tistas e, sua influência, considerada perniciosa para um jovem estudante de ar-
quitetura. Este conjunto de obras, o mais divulgado do período revolucionário, 
foi crucificado precisamente por cumprir o que teria sido desde o início pedido 
a seus arquitetos: fazer as escolas de arte mais bonitas da América Latina. Seus 
oponentes, afiliados a um pragmatismo tecnocrático, estavam dispostos a sacri-
ficar a beleza para conseguir construções tecnicamente impecáveis e na grande 
quantidade que requeria o país” (COYULA, 2007, p. 363).
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Apesar de construídas com tecnologias tradicionais, as cinco escolas possuem 
estéticas inovadoras que dotam a arquitetura de significados radicalmente no-
vos, do ponto de vista semiótico, cultural e social. Mas a Escola de Artes Plásti-
cas se destaca de modo particular: nela, Ricardo Porro deu continuidade a uma 
busca estética que teve início com suas obras da década de 1950, em oposição ao 
racionalismo dominante, e que marcaria seu posterior trabalho no exílio – uma 
experimentação marcada pelo barroquismo, o simbolismo e a analogia biomór-
fica. Na Escola de Artes Plásticas, o autor apresenta uma recuperação da tradição 
afro-cubana mediante uma organização dos espaços que lembra a das aldeias 
africanas, ao mesmo tempo em que rende tributo à mulher por meio de analo-
gias antropomórficas. O valor estético desta proposta tem sido muito debatido. 
No entanto, a abordagem ética a ele subjazida não parece esgotada: sob novos 
olhares, seu valor se multiplica.

O presente trabalho avaliará a Escola de Artes Plásticas de Ricardo Porro a par-
tir de uma perspectiva decolonial, enfoque que vem permeando as análises das 
ciências sociais, das humanidades e da crítica de arte, mas não as da arquitetura. 
Desse modo, contribuir-se-á não só ao conhecimento da obra, mas também à 
crítica arquitetônica enquanto disciplina. O argumento a se defender é o seguin-
te: a recuperação da tradição afro-cubana que dá suporte à conceituação da Es-
cola de Artes Plásticas é muito mais que um fato anedótico e pontual; representa 
um exercício de justiça cultural no qual se podem encontrar vislumbres de uma 
descolonização arquitetônica no questionamento à hegemonia do patrimônio 
arquitetônico moderno e “ branco” de Cuba. Como essa hegemonia ainda persis-
te, a proposta de seu arquiteto mantém total atualidade. Em seu apoio, desen-
volver-se-á uma análise hermenêutica que contempla três etapas: 1) explicação 
da inovação e da validade da perspectiva decolonial como marco teórico para 
analisar a produção arquitetônica; 2) apresentação do marco histórico em que 
se projetam e começam a construir as ENA, relacionando-o com os programas 
construtivos do momento e o trabalho precedente de Ricardo Porro e 3) avalia-
ção da obra a partir de uma perspectiva decolonial.

A PERSPECTIVA DA MODERNIDADE/COLONIALIDADE,MARCO TEÓRICO PARA ANALISAR A 
ARQUITETURA

ALGUNS APONTAMENTOS HISTÓRICO-CONCEITUAIS SOBRE A COLONIALIDADE 

Convém iniciar a análise esclarecendo que se falará indistintamente de “pers-
pectiva da modernidade/colonialidade”, “crítica decolonial” ou “perspectiva 
decolonial”, já que não há um consenso sobre como denominar esta linha de 
pensamento crítico que vem ganhando força nas Américas e em outras partes do 
mundo. Por exemplo: se Arturo Escobar (2003) faz uma proposta generalista, 
referindo-se a um “programa latino-americano de investigação da modernida-
de/colonialidade”, ao mesmo tempo em que Santiago Castro-Gómez e Ramón 
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Grosfoguel (2007) falam de uma “teoria crítica decolonial” (p. 33) e, antes, Nel-
son Maldonado-Torres (2006) propõe o conceito de “giro decolonial”, mais re-
centemente Eduardo Restrepo e Axel Rojas (2010) nomeiam esta linha como 
“inflexão decolonial”. Convém esclarecer, também, que não há acordo sobre os 
termos “(des)colonial”, “descolonial” ou “decolonial”, que são diferenciados 
por Catherine Walsh (2013, p. 24), mas dos quais só os dois últimos têm se 
difundido. Como costuma ocorrer na historiografia das ideias, é provável que 
seja preciso mais tempo para que se venha a assumir uma convenção – ainda que 
talvez isso não seja necessário, já que, apesar de tudo, está claro que as distintas 
denominações referem-se ao mesmo fim: desvelar o lado obscuro da moder-
nidade, a colonialidade. Por último, vale a pena antecipar que existe ainda uma 
grande confusão quando se fala desta interpretação da modernidade e de sua ge-
nealogia. Nessa direção, são esclarecedores os citados textos de Castro-Gómez e 
Grosfoguel (2007) e de Restrepo e Rojas (2010), por trazerem uma história dos 
acontecimentos acadêmicos que levaram à criação e à expansão dessa perspecti-
va. Ambos ressaltam o caráter fundacional das análises de Aníbal Quijano. Faz a 
mesma apreciação o texto de Yasser Farrés Delgado e Alberto Matarán Ruiz, que 
assim resume a questão: 

“A perspectiva da modernidade/colonialidade, ou “crítica decolonial” vem se confor-
mando a partir dos apontamentos feitos pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano (1991), a 
partir da noção de “colonialidade do poder”, à teoria do sistema-mundo moderno” antes 
proposta pelo sociólogo estadunidense Immanuel Wallerstein (1974, 1979). Trata-se de 
um enfoque que põe em relevo o papel fundamental da expansão colonial hispânica na 
conformação epistêmica da modernidade e que desvela o eurocentrismo do projeto civili-
zatório globalizado. Essa proposta foi formalmente validada quando esses autores uniram 
seus pontos de vista (Quijano e Wallerstein, 1992). De fato, o próprio Wallerstein (1997, 
2006) continuou a desenvolvê-la.” (FARRÉS DELGADO  e M ATARÁN RUIZ, 2014, p. 
334).

Sobre os aportes de Quijano ao conceito de “colonialidade”, Grosfoguel es-
clareceu, em uma entrevista concedida a Luis Martínez Andrade (GROSFO-
GUEL e M ARTÍNEZ ANDRADE, 2013), que as feministas chicanas empre-
gavam essa palavra antes de Quijano, e que a ideia também estava presente 
nas formulações e nos pensamentos africano e negro das Américas, embora 
usando outros termos.3 A inovação introduzida por Quijano foi a utilização 
da ideia de “colonialidade do poder” para oferecer uma nova forma de deno-
minar a articulação entre a noção de “raça” e outras relações de poder, assim 
ajudando a entender e distinguir “colonialismo” de “colonialidade” (ibid., p. 
43-44).

De fato Quijano distingue “colonialismo” e “colonialidade”. Define o primeiro 
como uma relação política e econômica na qual a soberania de uma nação ou 
povo repousa no poder de outra nação, convertendo a última em império; e a 
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segunda como um conjunto de padrões de poder de longa duração que emergi-
ram com o colonialismo, mas que definem a cultura, as relações intersubjetivas, 
a distribuição do trabalho e a produção de conhecimentos para muito além dos 
limites das administrações coloniais. Sobre tal distinção, Nelson Maldonado-
-Torres tem adicionado o fato de que a colonialidade se mantém tão viva nos 
livros, nos critérios para o desempenho acadêmico, nos padrões culturais, no 
senso comum, na autorrepresentação das pessoas, nas aspirações do “eu” e em 
tantos outros aspectos da experiência moderna que, como sujeitos modernos, 
“respiramos colonialidade por todo o tempo e a cada dia” (M ALDONADO-
-TORRES, 2007, p. 243). Castro-Gómez (2007), por sua vez, especifica que a 
colonialidade se articula por uma estrutura triangular entre a “colonialidade do 
ser”, a “colonialidade do poder” e a “colonialidade do saber” (p. 79-80). Essas 
três arestas operam de modo indissociável, e é por isso que urge decolonizar o 
poder, o saber e o ser ao mesmo tempo, isto é, romper com a hegemonia im-
posta pela suposta universalidade da racionalidade do sujeito moderno, que na 
realidade responde a um sujeito específico e local:  o homem branco, capitalis-
ta, militar, patriarcal, heterossexual e de tradição judaico-cristã e que é descrito 
por Grosfoguel (2006). Dito de outro modo: frente à lógica da modernidade/
colonialidade, surge o horizonte epistêmico da transmodernidade/decolonia-
lidade.

Os conceitos de decolonialidade e transmodernidade – que surgiram nesta or-
dem nas reflexões coletivas da rede de pensamento decolonial – destacam-se 
como categorias centrais da proposta filosófica decolonial, mas articulam outras 
noções, como “pensamento fronteiriço”, “pluriversalismo” ou “diversalida-
de”.4 Sobre tais relações, resume Grosfoguel: 

“A transmodernidade é o projeto utópico do filósofo da libertação latino-americano En-

rique Dussel para transcender a versão eurocêntrica da modernidade (DUSSEL, 2001). 

Em oposição ao projeto de Habermas de que o que é necessário fazer é completar o projeto 

incompleto da modernidade, a transmodernidade de Dussel é o caminho para completar o 

projeto de descolonização, inconcluso e incompleto no século XX. No lugar de uma só mo-

dernidade centrada na Europa e imposta como um desenho global para o resto do mundo, 

Dussel advoga por uma multiplicidade de respostas críticas decoloniais à modernidade eu-

rocentrada, a partir de culturas subalternas e do lugar epistêmico dos povos colonizados 

em todo o mundo. Na interpretação que Walter Mignolo faz de Dussel, a transmodernidade 

seria equivalente à “ diversalidade como projeto universal”, a qual é resultada de um “pen-

samento fronteiriço crítico” que é uma intervenção epistêmica a partir dos diversos subal-

ternos (Mignolo, 2000). As epistemologias subalternas poderiam proporcionar, seguindo 

a redefinição que faz Walter Mignolo (2000) do conceito do pensador caribenho Édouard 

Glissant, uma “ diversalidade” de respostas aos problemas da modernidade, o que conduzi-

ria à transmodernidade” (GROSFOGUEL, 2006, p. 40).



293

A COLONIALIDADE NA PRÁTICA PROFISSIONAL DA ARQUITETURA

A hegemonia epistêmica ocidental reflete-se também na reprodução dos mode-
los urbanos e territoriais promovidos no “norte global” e que tem lugar no sul 
global. É esse o sentido do conceito de “colonialidade territorial”, formulado 
por Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2012) e que alude ao “conjunto de padrões 
de poder que servem na práxis territorial para estabelecer hegemonicamente 
uma concepção do território sobre outras, ‘ inferiorizadas’” (p. 152). Esses pa-
drões se sustentam em uma estrutura triangular (Figura 1) entre a “colonialida-
de do ser territorial” (hegemonia do “ser urbano” sobre o resto das formas de 
existência humana não urbanas), a “colonialidade do saber territorial” (práticas 
profissionais nas quais certos saberes dominam hegemonicamente as decisões 
sobre como conceber e habitar o território, a cidade e a arquitetura) e a “colonia-
lidade do poder territorial” (âmbito da intersubjetividade no qual certo grupo 
de pessoas define o que é territorialmente correto e, portanto, ostenta o poder 
de enunciação) (p. 152-153).

Se considerarmos a arquitetura, a cidade e o território como manifestações em 
distintas escalas de uma categoria de maior generalidade (o ambiente construído), 
podemos proceder de forma análoga a Farrés Delgado e Matarán Ruiz (2012) e as-
sim definir a “colonialidade arquitetônica” como a hegemonia de uma concepção 
de arquitetura sobre outras, que se articula a partir da “colonialidade do saber 
arquitetônico”, a “colonialidade do poder arquitetônico” e a colonialidade do ser 
arquitetônico”. E fazer o mesmo em termos urbanos. A relação da colonialidade 
nas distintas escalas de trabalho pode ser explicada com o esquema da Figura 2.
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Por razões de espaço, é impossível esgotar aqui as três arestas da colonialidade 
na escala arquitetônica (a que pertence a obra em estudo). Por isso, é interessante 
explorar uma em específico: a colonialidade do saber arquitetônico. A esse res-
peito, aceitando a divisão do saber arquitetônico em dois grupos, o “saber prá-
tico” e o “saber teórico”, muito embora os dois não estejam totalmente desvin-
culados (cf. FARRÉS DELGADO e MICHEL, 2003, p. 61-63), pode-se afirmar 
que há dois grandes grupos de hierarquias: 1) com respeito a “saber produzir 
objetos arquitetônicos” (o saber prático); e 2) com respeito a “saber avaliar ob-
jetos arquitetônicos” (o saber teórico). No primeiro grupo estão as hierarquias 
relacionadas a “saber representar”, “saber projetar”, “saber construir”, “saber 
pensar” e “saber aprender”, mencionadas pelo arquiteto e professor colombiano 
Alberto Saldarriaga (1996); e no segundo, a hierarquia que envolve o “saber ver” 
defendido por Bruno Zevi (1948) ou, dito de outro modo, o “saber apreciar” 
que abrange o “saber estético” (ou simplesmente a estética).

No que tange à colonialidade do saber arquitetônico, interessa dar atenção a 
uma manifestação diretamente relacionada com a ética: a questão estética. Nes-
sa direção, vale a pena lembrar que, como descreve Grosfoguel (2009), no sis-
tema mundo moderno/colonial há uma “hierarquia estética global pela qual 
se privilegiam as formas de beleza e gostos ocidentais e se inferiorizam as for-
mas de beleza e gostos não ocidentais” (p. 14); e, que, como assinala Joaquín 
Barriendos (2011), há uma “colonialidade do ver” nos regimes da visualidade 
impostos pelo Ocidente. Levando em conta essas duas ideias e o fato de que a 
arquitetura é um componente particular do sistema das artes visuais (embora 
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não se esgote na noção de arte), pode-se afirmar que também existe uma “co-
lonialidade do ver arquitetônico”5, imposta pela modernidade arquitetônica e 
que nega todas as tradições precedentes. Uma data representativa da consolida-
ção dessa moderna colonialidade do ver arquitetônico pode ser 1908, quando 
Adolf Loos “criminalizou” o uso do ornamento no seu ensaio “Ornament and 
crime”. Foram necessárias várias décadas para que se começasse a questionar 
a autoproclamada universalidade da modernidade arquitetônica. O questiona-
mento veio das periferias do sistema-mundo, especialmente de certos arquite-
tos latino-americanos que deram origem ao que Kenneth Frampton chama de 
“regionalismo crítico” (FRAMPTON, [1980] 2005, p. 318-332).

Se, por um lado, em termos filosóficos a modernidade é um projeto univer-
salista e imperial eurocêntrico, que nega a validade de toda a experiência não 
ocidental, ou a subordina a seus interesses criando “linhas abissais” (cf. SAN-
TOS, 2009, p. 31-38) entre a “mesmidade” e a “alteridade”, com vistas a que 
a última não possa existir; a arquitetura moderna, por outro lado, é um refle-
xo material dessa lógica. Não esqueçamos que, como exposto por Josep María 
Montaner (1999), os arquitetos modernos mais influentes fizeram uma con-
veniente apropriação do conceito historicista de Zeitgeist – o espírito (Geist) 
da época (Zeit) – para justificar “uma falsa afirmação anti-histórica: construir 
uma própria genealogia moderna às custas de negar os precedentes históricos 
e apropriar-se do sentido da história ao mesmo tempo o negando” (ibid., p. 
35). Os promotores do movimento moderno respaldaram essa afirmação por 
meio de uma estrutura historiográfica que reduziu a história da arquitetura a 
grandes obras cuja importância histórica e o esplendor eram atribuídas à ação 
do movimento moderno. Assim se justificou “a atuação dos arquitetos van-
guardistas, apresentando-os esplendidamente isolados de tudo que os prece-
deu, como se fossem heróis míticos que enfrentavam o inimigo da decadência 
academicista”, o que também legitimou “os valores de uma nova moralidade 
de efeitos pedagógicos, regeneradores e higienistas” (ibid., p. 35). Essa atitu-
de moderna levou a arquitetura a um distanciamento em relação às realidades 
culturais pré-existentes (costumes, saberes, tecnologias, concepções estéti-
cas e espaciais etc.). E que continuará se reproduzindo na pós-modernidade, 
período no qual os arquitetos – e as poucas arquitetas – do star system glo-
bal seguem impondo “arquiteturas de autor” que são bastante independentes 
dos contextos locais. Desse modo, a arquitetura e o urbanismo pós-modernos 
confirmam a afirmação decolonial de que a globalização é uma radicalização da 
modernidade.

No caso da modernidade arquitetônica latino-americana (décadas de 1950, 
1960 e 1970, aproximadamente), havia uma intenção de se reterritorializar 
os modelos modernos europeus, mas essa busca não deixou de ser uma crítica 
eurocêntrica ao eurocentrismo da arquitetura moderna. Na realidade, mesmo 
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quando as propostas se inseriam nos discursos nacionalistas que reinterpreta-
vam os modelos arquitetônicos e urbanos coloniais em resposta à lógica impe-
rial/ocidental, não contemplavam uma avaliação das possibilidades que pode-
riam oferecer as tradições originárias ou as tradições africanas, seja em termos 
estéticos ou de uso do espaço.6A modernidade latino-americana dá continui-
dade à atitude do ecletismo burguês e branco de décadas anteriores. 

MARCOS HISTÓRICO E ARQUITETÔNICO DAS ESCOLAS NACIONAIS DE ARTE DE CUBA

A ARQUITETURA ESCOLAR NOS PRIMEIROS ANOS DA REVOLUÇÃO

O arquiteto cubano Heriberto Duverger (1988), parafraseando uma definição de 
Shakespeare sobre o teatro, descreve a arquitetura escolar dos primeiros anos da 
Revolução Cubana como “o espelho em que se reflete o desenvolvimento do senti-
mento estético de uma época” (p. 26). Sua descrição não poderia ser mais acertada: 
a arquitetura escolar é o abrigo por excelência da utopia central do processo revo-
lucionário, a criação do “homem novo”; e, por isso, está carregada de conteúdos 
que se prestam a múltiplas leituras políticas e sociológicas. O autor também está 
certo em afirmar que “os pontos mais altos da arquitetura cubana foram desenvol-
vidos pela construção escolar” (p. 25), já que o desenvolvimento desse programa 
refletia as grandes contradições do processo revolucionário, que existiam não só 
por se tratar de “um estado socialista ancorado no mar das Antilhas à entrada do 
Golfo do México e a noventa milhas da maior agressividade que pode ser levada a 
cabo por um inimigo poderoso” (p. 26), como insiste o autor. Essas 
contradições se devem também – e, talvez, sobretudo – ao fato de que 
o ambicioso projeto socioterritorial proclamado pelo estado cubano 
nunca teve uma base econômica sólida, que se baseasse no desenvol-
vimento real das capacidades econômico-produtivas do país: desde 
muito cedo evidenciou-se que ele dependia das regalias oferecidas 
pela União Soviética (URSS). De fato, se entre 1959 e 1989 o estado 
cubano construiu inúmeras instalações educativas (Tabela 1) e rea-
lizou enormes investimentos em outros programas, essa transfor-
mação do ambiente urbano só foi possível por conta da participação 
de Cuba nas políticas de “vitrines simbólicas” (cf. GROSFOGUEL, 
2003) estabelecidas pela URSS e os EUA como estratégias de hege-
monia global em meio à Guerra Fria. Mais recentemente, algo mais 
se esclareceu: foram enormes os fluxos de capital e recursos que che-
garam ao país provenientes do bloco soviético, mas também o foi a 
dívida (que ainda se mantém).7

Essa problemática marca a origem, o longo processo construtivo e a 
situação posterior das ENA (1961-1964). Do mesmo modo que a Ci-
dade Universitária José Antonio Echeverría (CUJAE) (1961-1969), 
uma espécie de alter ego seu, elas evidenciam tanto o fértil campo de P

ró
xi

m
a 

p
ág

in
a:

 F
ig

u
ra

 3
 (

ac
im

a)
. 

P
ro

je
to

 a
rq

u
it

et
ôn

ic
o 

de
 S

er
gi

o 
B

ar
on

i,
 V

it
to

ri
o 

G
ar

at
ti

 e
 H

u
go

 D
ac

os
ta

 [
el

ab
or

aç
ão

 p
ró

p
ri

a]
. F

ig
u

ra
 4

 
(a

ba
ix

o)
. P

ro
je

to
 a

rq
u

it
et

ôn
ic

o 
de

 Ja
vi

er
 G

u
ti

ér
re

z 
[e

la
bo

ra
çã

o 
p

ró
p

ri
a]





298

experimentação que representou o programa construtivo educacional durante a 
primeira década da Revolução quanto as dificuldades econômicas e burocráticas 
a serem superadas para desenvolver explorações arquitetônicas distantes do dog-
matismo do Estado, que logo se impôs. Sejam as ENA, explorando ao máximo 
as possibilidades criativas de uma tecnologia artesanal baseada em argila (tijolos, 
lajes cerâmicas etc.), seja a CUJAE, com sua busca homóloga por tecnologias mais 
industrializadas (concreto e aço), viram-se invadidas pelo “maniqueísmo dogmá-
tico que apaga sistematicamente as diferenças e sufoca a individualidade” (COYU-
LA, 2007, p. 362) e, que, em última instância, foi o responsável pela padronização 
generalizada das instituições escolares a partir dos anos de 1970 – das quais só se 
destacarão alguns casos excepcionais.8

Tabela 1: Instalações educativas produzidas pelo governo cubano entre 1959 e 1989

Variável
Anos

1959 1989

População (milhões de habitantes) 6,0 10,0

Centros de educação primária (unidades) 7.679 13.034

Centros de educação secundária (unidades) 81 2.149

Sedes universitárias (unidades) 3 35

Fonte: Elaboração própria, com base em Segre (2003).

Para compreender as particularidades que afetaram o processo de projetação e 
construção das ENA, deve-se considerar sua ocorrência em meio a um comple-
xo contexto sociopolítico e econômico. Definido no início do bloqueio comer-
cial, econômico e financeiro promovido pelos EUA a Cuba (1960), ele afetará as 
políticas estatais, no que lhes tangem os modelos arquitetônicos a serem execu-
tados.9 Como indica Segre (2003), a arquitetura dos anos de 1960, condicionada 
por essas circunstâncias econômicas, responderá a três tendências cujos limites 
“não são nítidos”: 1) a continuidade das tipologias tradicionais; 2) o trinômio 
integralidade-criatividade-sensibilidade social e 3) o expressionismo figurativo. 
Sobre as obras e autores representativos do momento (ver Figuras 3 e 4),10 o 
autor assinala: 

“Em cada uma delas há inflexões e alternativas identificadas com a personalidade dos cria-
dores. A primeira corresponde ao grupo de profissionais que levam a cabo administrativa-
mente as construções seriadas; na segunda, Fernando Salinas se destaca pela exploração 
da integralidade artística e pela personalização da massividade, Antonio Quintana pelo 
racionalismo estetizado com a natureza e Juan Tosca pela criatividade tecnológica; e a ter-
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ceira é identificada pelo expressionismo escultórico de Ricardo Porro e pelo naturalismo 
orgânico de Walter Betancour” (ibid., p. 361).

RICARDO PORRO: TRAJETÓRIA E PRECEDENTES DA ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS

Ricardo Porro (Camagüey, Cuba, 1925-Paris, França, 2014) graduou-se como 
arquiteto pela Universidade de Havana em 1949. No ano seguinte fez seu pri-
meiro projeto, a Villa Armenteros, para um burguês bastante endinheirado. Mas 
o próprio autor prefere esquecer desse assunto:

“Antes de me formar, eu me esforcei para conseguir um cliente que me permitiu fazer-lhe 
uma casa, minha primeira obra: a casa Armenteros. Hoje preferiria que todo mundo se es-
quecesse dela. Eu tinha como influência quem muitos de nós tínhamos naquela época: Mies 
Van der Rohe. Era uma casa muito miesiana, com alguns detalhes um pouco mais pessoais. 
Atualmente está bastante alterada e francamente prefiro esquecê-la. Depois pude ter alguns 
clientes menores, mas é preciso dizer que naquela época davam aos jovens arquitetos com 
certo talento obras menores, pequenas casinhas. Os clientes que consegui eram da peque-
na e média burguesia, salvo Armenteros, que era da alta burguesia” (PORRO e MORALES, 
2004, p. 14).

Nesse mesmo ano, ele viaja à Europa para continuar seus estudos. Vive na França 
até 1952 e ingressa no escritório de Le Corbusier, onde trabalha como seu esta-
giário durante pouco tempo: 

“Eu queria trabalhar com Le Corbusier, fui vê-lo e ele me disse: “Muito bem, trabalhe co-
migo”. Em seguida ele me perguntou por quanto tempo eu queria ficar; eu lhe disse que um 
ano, ele me respondeu que um ano não, ou cinco ou nada, ao que respondi que aceitava os 
cinco anos. Mas depois comecei a ver o que eram os estagiários, e que mais ou menos o que 
faziam era copiar o chefe, falar e elaborar croquis... E meu espírito de revolta, de ser eu mes-
mo, meu individualismo, me tirou dali. Decidi não voltar mais a seu escritório e me formar 
por mim mesmo. Minha preparação foi na Sorbonne, o estudo da filosofia, o estudo das hu-
manidades em geral, o que me interessava muito mais do que trabalhar em um escritório de 
arquitetura onde iria aprender à maneira do seu dono. Preferia outra coisa. E a Europa me 

deu uma mentalidade” (PORRO e FERNÁNDEZ, 2005, p. 5).

Durante esse período, Porro estuda na Sorbonne e no Instituto de Urbanismo 
de Paris. Também participa dos cursos do CIAM em Veneza, Itália, onde teria 
recebido a influência de Ernesto N. Rogers, Ignazio Gardella, Franco Albini e 
Bruno Zevi (PORRO e MORALES, 2004, p. 14). Em Paris, conhece Picasso, que 
o recebe com frequência:

“Eu era um garoto que fazia perguntas idiotas, mas Picasso se esforçava em me dar respos-
tas que eu pudesse entender. Foi o primeiro que me falou de símbolos e da falta de símbo-
los de muitos arquitetos e artistas do século XX. Picasso considerava a si mesmo como um 
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artista do símbolo, e para mim isso foi uma revelação, isso me abriu o mundo” (PORRO e 

FERNÁNDEZ, 2005, p. 8).

De volta a Cuba, constrói a já citada Villa Armenteros e em seguida projeta e 
constrói uma série de residências para clientes da pequena e média burguesia: 
a Villa Ennis (1953), a Villa San Miguel (1953), a Villa Villegas (1953), a Casa 
García (1954), a Casa Abad-Villegas (1954) e a Casa Timothy Ennis (1957), 
atualmente reconhecidas como algumas das obras mais importantes do movi-
mento moderno em Cuba (PORRO e MORALES, 2004).

No entanto, a década de 1950 é um período convulsivo: em 10 de março de 
1952, Fulgêncio Batista perpetra um golpe de Estado que lhe permite go-
vernar até 1954. Em seguida, apesar de ser derrotado nas eleições presiden-
ciais, continua no poder até 1958, situação que só terminará em 1° de janeiro 
de 1959, com o triunfo revolucionário encabeçado por Fidel Castro. Nesse 
contexto, conspirará contra o ditador uma parte da juventude universitária, 
entre os quais se contam, de modo especial, certos grupos da Faculdade de 
Arquitetura.11 Porro também se envolve na questão e precisa se exilar na Ve-
nezuela, onde receberá o apoio do arquiteto José Raúl Villanueva, para in-
gressar no corpo docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de Caracas. Nessa instituição, ele encontra um espaço apropriado 
para se desenvolver (MORALES, 2004, p. 14-15). Em Caracas, terá contato 
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com o pintor cubano Wilfredo Lam – que realizara em 1957 um dos mu-
rais da Cidade Universitária – e conhecerá Vittorio Garatti e Roberto Gotardi 
(PORRO e MORALES, 2004). Permanece na cidade até agosto de 1960, ano 
em que regressa a Cuba para trabalhar com planejamento urbano (PIZARRO, 
2013, p. 26). É quando ele então recebe o convite da arquiteta Selma Díaz 
para atuar como coordenador geral do projeto das Escolas Nacionais de Arte, 
que seriam construídas em terrenos do bairro de Cubacán, na periferia de 
Havana. Porro estende seu convite a Garatti e Gottardi. Entre 1961 e 1965, 
trabalha no projeto e na construção das escolas de Artes Plásticas e de Dança 
Moderna, até que se vê forçado a emigrar para a França em 1966 (PORRO e 
MORALES, 2004).

AS ESCOLAS NACIONAIS DE ARTE

O conjunto das Escolas Nacionais de Arte se localiza nos terrenos de golfe do an-
tigo Havana Country Club, na zona oeste de Havana. Fidel Castro propôs fazer 
ali “os edifícios mais novos e belos que pudessem se construir no mundo” (MO-
RALES, 2004, p. 16). No momento de sua projetação, já havia se instalado o blo-
queio econômico dos Estados Unidos a Cuba (abril de 1961), com a consequen-
te escassez de certos materiais de construção, especialmente o aço e o cimento, 
por conta do qual se pediu aos arquitetos que não usassem “aço ou concreto, mas 

materiais e mão-de-obra artesanais” (M AR-
TÍN, 1996, p. 46). É por essa razão que se 
decide empregar a argila como o principal 
material e a abóbada tabicada12 como técni-
ca construtiva – dois pontos que, somados 
ao princípio da integração com a paisagem, 
darão unidade ao conjunto arquitetônico. A 
capacidade criativa dos arquitetos concre-
tizará uma nova expressividade à abóbada 
tabicada (PIZARRO e RUEDA, 2013). Em 
1964, quando os arquitetos começavam a 
ser questionados e suas obras estavam para-
lisadas, o arquiteto, artista e crítico cubano 
Hugo Consuegra (1965) comentou: 

“O forasteiro que visita as escolas de arte, inde-
pendentemente do que goste ou não – e o que é 
mais frequente é que se entusiasme com elas – tem 
uma sensação de excesso e grandiloquência, e isso 
naturalmente se presta a críticas, sobretudo en-
tre aqueles arquitetos formados em postulados de 
uma arquitetura mais direta e menos espetacular. Fi
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Mas cabe perguntarmos, também: não é grandiloquente nosso momento 
histórico? [...] Se a cultura cubana – em qualquer de suas manifestações – 
aspira refletir a revolução, estimo que deve fazê-lo com plena consciência 
de certa exorbitação, quero dizer, sendo voluntariamente indiscreta e tre-
mendista” (ibid., p. 15).

Em defesa das obras, Consuegra identificava três coincidências 
conceituais “que são altamente interessantes para o crítico” e que 
“mesmo que nunca tenham sido formuladas pelos seus autores, [...] 
provêm de uma tremenda realidade exterior a eles”. A primeira está 
relacionada com as características dos arquitetos, e seria a cisão entre 
o criador e seu meio: 

“Os arquitetos destas obras, não importa se são cubanos ou estrangeiros, 
são, devido a sua formação e a suas projeções, verdadeiros “aristocratas” 
da cultura: arquitetos humanistas, produtos de todo o complexo cultural 
contemporâneo. Sabemos que esses “aristocratas” são fiéis à revolução, 
que marcham ombro a ombro com as pessoas até o corte da cana e montam 
guarda de fuzil na mão, mas enquanto arquitetos são solitários. Sua obra é, 
pois, compreendida parcialmente, saboreada somente por seus iguais, delí-
cias dos conhecedores de seus detalhes, arte de requinte espacial que sequer é 
totalmente valorizada por todos os arquitetos – só pelos “arquitetos requin-
tados”. Frente a esta arte, o homem médio reage favoravelmente lisonjeado, 
vale dizer até “encantado”, mas sem o domínio real de seu critério, impres-
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sionado tão somente pelo espetáculo. Essa desproporção entre a qualidade da obra – que, 
com certeza, não é somente espetáculo – e a capacidade normal de se avaliá-la está presente 
em toda a arte contemporânea, sendo válida essa equação inclusive para os países de mais 
alta cultura. Mas num país subdesenvolvido como o nosso, a ferida se faz verdadeiramente 

dolorosa” (ibid., p. 15).

A segunda condição é a vontade comum de desintegrar a unidade espacial, pre-
sente na estrutura dos pavilhões isolados, “com sua cobertura independente nas 
escolas de Artes Dramáticas, de Balé e de Artes Plásticas, articulando-se segundo 
ritmos assincopados – ritmos inesperados, é importante precisar, que nos dão 
uma visão aditiva, nunca total” (ibid., p. 16). A terceira, a angústia espacial ou a 
hipertensão espacial, que se consegue com “a agudização extrema dos contras-
tes, as angularidades dinâmicas ou as superfícies rotacionadas, [...] a vontade de 
permanecer em desequilíbrio, [...] em perpétuo movimento” (p. 16). Na opinião 
do autor, estas três condições voltavam-se às escolas maneiristas, mais que as 
barrocas, argumento que também era o de Porro.13 

CONCEITUAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS

As escolas de artes, reconhece Porro, foram um salto mortal do arquiteto. Cons-
ciente da oportunidade, ele fez nelas convergir os conteúdos de muitas influên-
cias culturais. Em uma entrevista concedida a Juan Luis Morales, ele falou sobre 
a Escola de Artes Plásticas (Figura 5):

“Quando comecei a analisar a Escola de Artes Plásticas, logo pensei na tradição, mas não 
quis dar o enfoque que fizera antes. Quer dizer, não era a arquitetura aristocrática que me 
interessava, mas como conseguir dar uma expressão a algo que nunca tivera arquitetura: o 
lado negro de Cuba. Havia uma aristocracia católica e um povo com uma mistura de reli-
giões africanas em sincretismo com a católica – e isso é Cuba. Os que triunfaram foram os 
africanos, mais que os padres católicos: a aristocracia se foi e ficou o povo. Quis fazer uma 
arquitetura que expressasse isso. Como fazê-la? Não havia precedente. Havia uma música 
e uma dança extremamente sensuais e eróticas, e um sentido religioso por trás disso tudo. 
Tinha o Lam... Como ele expressa o lado negro? Lam vai no que é “a não limitação do ser” 
nas civilizações mágicas. (...) É um mundo no qual um homem pode ser tigre, serpente, ou 
pode se transformar em árvore – os limites do ser não estão fixos. (...) Eu decidi me referir a 
outra imagem, a uma imagem antiga: a deusa da fecundidade. Concebo um edifício como 
Eros, e lhe dou seios. É a imagem da Diana de Éfeso, que sempre me impressionou com seios 
em todo o torso. É o ponto de partida da minha Escola: pode ser Gaia, a deusa grega da fe-
cundidade, e também pode ser Oxum. O conteúdo em geral era o Eros e, certamente, o Eros 

que herdamos da África” (PORRO e MORALES, 2004, p. 15).

A alegoria da mulher está também na planta arquitetônica do conjunto, com 
sua distribuição inspirada no aparato reprodutor feminino (Figura 6). Esse se 
expressa, sobretudo, na fonte do pátio central: um mamão papaia que emanava 
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um jato de água (Figura 7) – e que, como assinala John A. Loomis (1999), foi 
desligado por ordens do partido comunista, por considerá-lo obsceno (p. 123). 
Que se leve em consideração que em Cuba o papaia é conhecido como “fruta-
-bomba”, nome que provém do termo iorubá “embomba”, que faz referência 
à vagina, como comenta Guillermo Cabrera Infante. Esta referência sexual está 
amplamente ancorada no imaginário popular. Nesse sentido,considera-se que 
Wilfredo Lam foi o primeiro a explorar na pintura o significado sexual desta fru-
ta (CABRERA INFANTE, 1992, p. 12) e tomando em conta a estreita relação 
entre Lam e Porro, é possível pensar que a decisão do arquiteto estivesse media-
da tanto pela interpretação popular quanto pela influência de seu amigo pintor.

O outro componente da conceituação dessa escola é a vontade de que a arquitetu-
ra se faça cidade, evidente na centralidade dos espaços coletivos e nas galerias ar-
cadas, que lembram a tradição colonial de Havana – A cidade das colunas da qual 
pouco depois falará Alejo Carpentier (1970) –, ao mesmo tempo em que também 
quer ser aldeia (Figuras 8, 9 e 10). Como comentou Porro: “[é] uma imagem da 
cidade e uma aldeia. É uma aldeia, já que as únicas coisas que fiz foram uma entra-
da, uma via estreita e uma praça, mas é imagem de cidade” (PORRO e MORALES, 
2004, p. 17). Cidade e feminilidade são as duas ideias centrais do recinto: 

“Eu tratei de fazer um edifício que fosse feminilidade, mas que também (porque eu vinha influen-
ciado do que era o urbanismo de Veneza) fosse cidade, mas uma cidade que se convertesse em 
Eros, uma cidade que fosse amor. Então, como a interpretei? Fazendo com que todos as suas au-
las, todos os diferentes ateliês fossem como um teatro arena, que por sua vez parecia um ovo ou 
parecia um seio, ovo que é a origem do mundo, origem da vida e seio que também tem a ver como 
o que é iniciático: amamenta o que nasce. Eu me dava conta de que fazendo isso, concebia de uma 

forma pura e simples o eterno problema do homem: o Eros” (PORRO e FERNÁNDEZ, 2005, p. 6).

POR UM OLHAR DECOLONIAL SOBRE A ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS

A MODERNIDADE ARQUITETÔNICA COMO COLONIALIDADE: PERSISTÊNCIA NA PRIMEIRA DÉCADA DA 
REVOLUÇÃO CUBANA 

Pode-se afirmar que a modernidade arquitetônica cubana, que tem o auge na 
década de 1940, mas alcança seu máximo esplendor nos anos de 1950, vinha 
reproduzindo a colonialidade arquitetônica imposta pelo ecletismo burguês e 
branco das décadas anteriores, quer dizer, em geral reproduzia as pretensões da 
arquitetura ocidental. Essa tendência continuou dominante no início dos anos 
de 1960. À exceção do “expressionismo figurativo”, caracterizado pelo forte 
enraizamento local outorgado pelo emprego de materiais e tradições construti-
vas e a busca conceitual por imaginários locais, as outras duas tendências men-
cionadas por Segre, “a continuidade das tipologias tradicionais” e “o trinômio 
integralidade-criatividade-sensibilidade social”, continuaram inscritas em um 
“desenvolvimentismo abstrato” que era congruente com o “universalismo abs-
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trato” da filosofia da modernidade (SEGRE, 2003).14 Esse desenvolvimentis-
mo/universalismo abstrato priorizará materiais e técnicas inovadores,15 assim 
como certas estéticas funcionalistas que, se deixaram edifícios de uma qualidade 
superior àqueles construídos a partir dos anos de 1970, também assentaram a 
crença de que o desenvolvimentismo e a industrialização eram a única saída para 
responder às demandas arquitetônicas e urbanas do Terceiro Mundo. Dessa for-
ma, ficaria estabelecida certa colonialidade do saber arquitetônico em detrimen-
to das próprias tecnologias tradicionais não convencionais. Pois se as primeiras 
obras dos anos de 1960 incluíram “pesquisas sobre materiais de construção com 
recursos do país e sistemas de pré-fabricação flexíveis” (CÁRDENAS, 2000, p. 
128), finalmente acabou impondo-se “a pré-fabricação pesada trazida de países 
euro-orientais, onde o frio era uma razão para produzir elementos dessa ma-
neira”; sendo assim, “perdiam-se, de início, as melhores qualidades do concreto 
in situ, seu monolitismo e sua capacidade de adotar uma variedade de formas” 
(COYULA, 2007, p. 375).

A persistência dessa mentalidade desenvolvimentista se esgarça com o imaginário 
racionalista dominante. Mesmo quando a maioria dos profissionais que estava em 
exercício antes de 1959 emigrou, os jovens que ficaram continuaram as concepções 
de seus mestres. Nesse sentido, cabe destacar uma importante diferença em relação 
ao que ocorreu na URSS: se por lá o academicismo do realismo socialista freou a 
concepção moderna, por considerá-la burguesa, em Cuba a modernidade assumiu-
-se como paradigma para a nova arquitetura, teorizada especialmente pelo arquiteto 
Fernando Salinas, em seu ensaio “La arquitectura revolucionaria del Tercer Mundo” 
(1967). Se na URSS o movimento moderno, representado pelo construtivismo, foi 
visto como influência capitalista “estrangeirizante” e os arquitetos tradicionalistas 
aproveitaram essa crítica para mudar o rumo da arquitetura (CÁRDENAS, 1998, p. 
70-73), em Cuba se assumiu uma posição diametralmente oposta: inverteram-se 
os termos burgueses da modernidade arquitetônica16 para pô-la a serviço das classes 
populares. Isso ocorreu não só porque os jovens arquitetos haviam sido ao mesmo 
tempo “vanguarda política entre os estudantes de arquitetura e confrontada reso-
lutamente pela ditadura de Batista” (COYULA, 2008, p. 568), mas porque, além 
disso, o compromisso social já existia em uma parte do corpo docente”.17

A ESCOLA DE ARTES PLÁSTICAS: UMA ARQUITETURA DECOLONIAL? 

O que pode ser uma arquitetura decolonial? Atendendo aos aspectos indicados, 
seria aquela oposta às visões hegemônicas, às colonialidades do saber arquitetô-
nico, do poder arquitetônico e do ser arquitetônico. Parafraseando a definição do 
semiólogo argentino Walter Mignolo sobre o decolonial, seria decolonial aquela 
arquitetura cujo ponto de origem se encontre nas concepções espaciais subalter-
nizadas. Frente aos antecedentes descritos, pode se dizer que a Escola de Artes 
Plásticas talvez não seja decolonial, mas que, sim, voltou-se a isso, ao estabelecer 
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uma ruptura com dois pontos: com a colonialidade do saber arquitetônico e com 
a colonialidade do ser arquitetônico. 

Sobre o primeiro, aprecia-se na escola uma vocação transmoderna e decolonial 
tanto em sua forma quanto no seu conteúdo, manifestada na intenção de va-
lorizar “concepções espaciais-outras”, isto é, concepções sobre como habitar o 
espaço coletivo pensadas a partir da alteridade, a partir da exterioridade da mo-
dernidade. Porro, considerando válidos os esquemas ancestrais de organização 
tribal nas aldeias, concebe a escola como uma série de recintos independentes 
em torno de uma praça central, cujos componentes arquitetônicos carregam 
referências formais bastante figurativas e explícitas – que relacionam o edifício 
com a importância da mulher nos esquemas não patriarcais: claras referências 
antropomórficas a seios, vaginas, ovários que resultarão de cúpulas, gárgulas, 
fontes e do traçado em planta. Esta arquitetura não pretende ser uma “máqui-
na de habitar” com significação abstrata, mas um espaço nutrido de significados 
concretos, reivindicações e justiça cognitiva. 

É certo que a obra não emerge propriamente da epistemologia afro-cubana, mas 
está mediada pelo filtro de um arquiteto que pretende ir mais além da epistemo-
logia ocidental: há uma abertura ao diálogo interepistêmico com as concepções 
espaciais excluídas pela tradição arquitetônica moderna, uma abertura impensá-
vel dentro das lógicas funcionalista, desenvolvimentista e abstrata dominantes 
na arquitetura cubana dos anos de 1950 e 1960, assim como na maioria da ar-
quitetura desse momento. O conceito manejado tampouco se inscreve na lógica 
pós-moderna ou kitsch, pois não banaliza as formas do passado. Pelo contrá-
rio, trata-se de um exercício intelectual crítico, com vocação intercultural e alto 
conteúdo simbólico: suas abóbadas catalãs, que remetem diretamente a uma 
tradição construtiva espanhola, guarnecem uma organização tribal que é clara 
referência à tradição espacial africana. Estas intenções fazem com que a Escola de 
Artes Plásticas seja uma obra autêntica, digna de comparação com as explorações 
que contemporaneamente ocorriam em outras manifestações da arte, como as 
pinturas de Wilfredo Lam ou, se assim quisermos, a poesia de Nicolás Guillén. 
A construção representa uma síntese produzida a partir do posicionamento em 
uma cultura específica (a afro-cubana), projetada para a universidade.

Em sintonia com isso está a intenção de descolonizar o ser arquitetônico, presente 
na medida em que os espaços promovem uma forma de ser/estar em relação com 
os demais e com o entorno alheia aos mecanismos próprios da arquitetura escolar 
precedente, marcada por seu caráter fechado e uma distribuição espacial funcional 
ao exercício da vigilância. A liberdade espacial da escola reflete um conceito de li-
berdade de habitar os espaços. Não é uma arquitetura de controle, mas da liberda-
de, que contém as ideias românticas do momento. 18 Curiosamente, aqueles que 
representavam a busca pelo “homem novo” e ostentavam o poder de enunciação 
chamaram as Escolas de Artes, e particularmente Porro, de elitistas e burgueses.



1 Este artigo foi originalmente pu-
blicado em espanhol, sob o título 
“Arquitetctura y decolonialidad: 
al- gunas ideas sobre la Escuela de 
Artes Plásticas de Ricardo Porro”, 
no periódico Aisthesis (ISSN 
0568-3939), no 60, outubro 
2016, p. 167-190, Pontifícia 
Universidade Católica do Chile. 
Agradecemos a autorização da 
tradução (Nota dos Editores).

2 O arquiteto cubano Ricardo 
Porro projetou as escolas de Artes 
Plásticas e de Dança Moderna; 
o arquiteto ita liano Vittorio 
Garatti, as de Música e de Balé; e o 
também arquiteto cubano Rober-
to Gottardi, a de Artes Cênicas.

3 Para Mignolo (2013), as bases 
históricas da decolonialidade 
estão na Conferência de Bandung 
de 1955, que reuniu 29 países 
da Ásia e da África, “no mesmo 
momento em que a divisão em 
três mundos se desmoronava e se 
celebrava o fim da história e uma 
nova ordem mundial” (p. 8-9).

4 De fato incluem outras ideias 
produzidas fora do contexto lati-
no- americano, como a de “pen-
samento heterárquico”, definida 
pelo sociólogo grego Kyriakos 
Kontopoulos (1993).

5 Barriendos considera que “a 
colo- nialidade do ver, como a co-
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CONCLUSÕES

Neste trabalho, analisamos a obra de um arquiteto a partir de um en-
foque novo, que tenta contribuir com a renovação da crítica e da histo-
riografia disciplinar, ao se localizar fora da modernidade arquitetônica. 
Assim, expomos que na conceituação e construção da Escola de Artes 
Plásticas há uma intenção de dar forma arquitetônica a uma concepção 
socioespacial subjacente em parte da cultura nacional cubana (a que pro-
cede das culturas africanas). Essa busca faz com que a obra transcenda a 
essência universalista e abstrata da arquitetura moderna para se localizar 
na antessala da arquitetura decolonial ou, por assim dizer, da descoloni-
zação arquitetônica. Nesse sentido, torna-se importante indicar que a 
descolonização arquitetônica não se esgota na intenção de Ricardo Por-
ro, pois implica decolonizar tanto o saber arquitetônico (desmontar os 
critérios hegemônicos sobre como fazer e avaliar a arquitetura), quanto 
o ser arquitetônico (diversificar as formas de habitar o espaço arquitetô-
nico, de relacionar-se com ele) e o poder arquitetônico (assumir a arqui-
tetura como construção coletiva e não como um desígnio pessoal) – o 
último não esteve na proposta de Porro, cujo método seguiu centrado 
no trabalho do criador independente.
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lonialidade do poder, do ser e do 
saber e do poder, mas constituin-
do uma forma específica de saber.

6 Não por acaso, fala-se do “mode-
lo europeu de cidade na América 
Latina” (cf. SEGRE e VÉLEZ, 
2000).

7 No curso da queda da URSS, o 
governo russo reclamou o direito 
de cobrar a dívida. Em julho de 
2014, a Duma (parlamento russo) 
decidiu perdoar 90% dela. Ver, 
por exemplo, “La jugada de Putin 
de perdonar la deuda en Cuba”, 
publicado pela BBC em 11 de 
julho de 2014. Disponível em: 
https://bbc.in/2BpW08S.

8 Duverger apresenta de maneira 
precisa esses casos excepcio-
nais – como a Escola Vocacional 
“ V. I. Lenin”, em Havana, e sua 
homóloga “Máximo Gómez”, 
em Camagüey –, que consegui-
ram explorar certa flexibilidade 
do sistema construtivo “Girón” 
(com o qual se construíram de 
creches a centros universitários), 
ao mesmo tempo em que tiveram 
seus espaços personalizados por 
meio da comunicação visual e do 
design dos ambientes. A padroni-
zação homogeneizadora também 
ocorreu no restante dos progra-
mas arquitetônicos de caráter 
social (moradias, hospitais etc.).

9 Sobre o tema, ver os textos de 

Eliana Cárdenas (2000), Mario 
Coyula (2007) e de Yasser Farrés 
Delgado e Roberto Segre (2013).

10 No concurso nacional para o 
pavilhão de Cuba na Exposição 
Universal de Montreal, de 1967, 
foram representadas as diferen-
tes tendência arquitetônicas. O 
projeto ganhador foi o de Sergio 
Baroni, Vittorio Garratti e Hugo 
Dacosta, enquanto que Javier Gu-
tiérrez recebeu uma das menções.

11 Em 13 de março de 1957, 
José Antonio Echevarría, líder 
nacional da Federação Estudantil 
Universitária e estudante de Ar-
quitetura, comanda o grupo que 
tentará executar Batista invadin-
do o Palácio Presidencial.

12 Também chamada de abóbada 
catalã (por ter sido muitíssimo 
utilizada por Gaudí), trata-se de 
um tipo de abóbada autoportan-
te construída sem a armação da 
cimbra, mas por tabiques, isto é, 
paredes horizontais delgadas e 
com curvaturas, feitas de tijolos 
leves e gesso de secagem rápida. 
À semelhança da parede auto-
portante, não concentra e dissipa 
as cargas, assim evitando vigas e 
lajes (Nota do Tradutor.). 

13 Escapa a este artigo esgotar as 
particularidades de cada escola, 
mas uma consulta a esse respeito 
pode ser feita no livro do arqui-
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teto e historiador estadunidense 
John A. Loomis (1999). Sobre a 
ideia do barroquismo na obra do 
Ricardo Porro, ver Kaup (2009).

14 Sobre o “universalismo abs-
trato” na filosofia moderna, ver 
Grosfoguel (2008). Esse univer-
salismo tomará corpo na “retirada 
do real”, na negação da tradição, 
que experimentarão as artes e a 
arquiteturas modernas no século 
XX.

15 Nesse momento, o concreto 
armado e a pré-fabricação ainda 
eram inovadores.

16 Recorde-se que em 1923 Le 
Corbusier afirmava, em Por uma 
arquitetura: “A sociedade está 
cheia de um violento desejo de 
algo que talvez se obtenha, talvez 
não. Tudo se radica nisso; tudo 
depende do esforço realizado e da 
atenção prestada a estes sinto-
mas alarmantes. Arquitetura ou 
revolução. A revolução pode ser 
evitada”(p. 243).

17 Em 1949, o arquiteto e urba-
nista Pedro Martínez Inclán já 
advogava por melhores condições 
e localizações para os conjuntos 
residenciais operários, como 
consta no texto conhecido como 
Carta de Havana.

18 Cabe assinalar que este prin-
cípio está presente também no 
restante das escolas.
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RESENHA





‘AUTONOMÍA Y DISEÑO’,  

DE ARTURO ESCOBAR

O livro Autonomía y diseño: la realización de lo comunal, do antropó-
logo colombiano Arturo Escobar, nascido em 1952, é de grande rele-
vância aos campos que declaradamente atuam construindo diseños, 
como  Arquitetura, Urbanismo e Design – mas também àqueles que  
mesmo atuando na criação de diseños, ainda não se reconhecem como 
produtores dos mesmos. Sendo um dos mais lembrados nomes envol-
vidos com a teorização de uma perspectiva decolonial, Escobar reside 
e trabalha, há muitos anos, nos Estados Unidos – motivo que o levou a 
escrever esta obra em inglês. Apesar disso, garantiu com que fosse tra-
duzida e publicada primeiramente em espanhol, pela Universidade de 
Cauca e em 2016, com tradução de Cristóbal Gnecco1. Essa resenha está 
embasada precisamente nesta primeira edição da obra em espanhol, pu-
blicada em 2016. 

Uma das principais contribuições do livro recai sobre as complexidades 
que Escobar adiciona ao debate do que se estava fazendo até então acerca 
do diseño – e ele o faz, especificamente, assumindo sua dimensão polí-
tico-ontológica. Isso significa não apenas reconhecer que o diseño não é 
neutro, mas também encará-lo como uma construção que cria versões 
de realidade específicas, relacionais e intrinsecamente situadas ao con-
texto cultural e à cosmovisão pelos quais cada diseño foi criado. Encarar 
um enfoque político-ontológico do diseño implica, também, considerar 
as influências e relações “globais” externas ao contexto de determinada 
comunidade. Considerar essas questões permitiriam a definição de me-
didas que garatissem seu poder de escolha e tomada de decisões com 
base em princípios de autonomia.

MARCOS VINÍCIUS BOHMER BRITTO
Laboratório Urbano, 

PPG-AU/UFBA
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Um importante ponto para a compreensão da obra é o de que o termo hispânico 
diseño possui uma multiplicidade semântica maior que suas possibilidades de 
tradução para o português: “desenho” ou “projeto”. Diseño significa, sobretudo 
no sentido que o livro traz, a produção de representações ontológicas sobre o 
real. Nesse sentido, quase tudo pode ser encarado como um diseño: um desenho 
é um diseño, um projeto é um diseño, as instituições são diseños, nossas relações 
interpessoais são diseños e até mesmo a forma como concebemos o mundo é 
um diseño. 

Essa noção de diseño é utilizada por Escobar para desenvolver seu argumento de 
que el diseño diseña, a partir da retomada do termo “diseño ontológico”, ante-
riormente proposto por Terry Winograd e Fernando Flores na década de 1980. 
O diseño ontológico surge a partir da observação de que quando diseñamos fer-
ramentas, estamos criando formas de ser. Essa lógica é então ampliada para pen-
sar em diferentes tipos de ferramentas para além de objetos, como estruturas, 
políticas, sistemas, discursos, narrativas, cosmovisões e concepções de mundo. 
Essa percepção traz consigo a compreensão de que todos diseñamos nosso mun-
do e que, ao fazê-lo, nosso mundo nos diseña. Um diseño com orientação onto-
lógica reconheceria que todo diseño cria “um mundo dentro do mundo”, e que 
somos, simultaneamente diseñados e diseñadores.

 Escobar utiliza essa noção como base teórica para a crítica ao diseño moderno, 
desenvolvimentista, que tem sido fundamental para a criação sistemática da eli-
minação de futuros-outros. Através de um ampla revisão crítica sobre estudos – 
tanto do Sul Global quanto no Norte Global – que se acercam ao tema do diseño, 
Escobar tecen uma base teórica que o permite, mediante questões chave (“Para 
qual mundo diseñamos?”, “qual diseño?” e “que real?”), desestabilizar a narra-
tiva do diseño moderno e desvelar sua natureza ontológica.  A desneutralização 
do diseño moderno é apresentada também se apontando as diversas crenças que 
esse diseño evoca, como a crença no real, a crença no indivíduo, a crença na ciên-
cia e a crença na economia. Escobar utiliza esse raciocínio para analisar as concep-
ções que formulam a base cultural e filosófica desde as quais surgem as práticas 
do diseño nos campos de Arquitetura e Urbanismo. Mas ele também incita as 
interconexões que o campo da Antropologia possui com o diseño, a partir de 
autores como Tunstall, Whitemayer, Laurel, Clarke e Gunn et al., por exemplo, 
que constroem uma Antropologia orientada ao diseño. 

Isso ajuda a demonstrar de que forma áreas aprioristicamente fundamentadas 
dentro do diseño moderno – como, por exemplo, a Arquitetura – são estrutu-
radas em torno dos dualismos que constituem as relações de natureza/cultu-
ra, ocidente/não ocidente, artificial/natural, entre outros. Ele afirma que essa 
formação onto-epistêmica e social diseña a maneira como a vida cotidiana das 
pessoas se articula com suas culturas por meio de práticas específicas. Essa crítica 
põe em evidência a maneira como as práticas de diseño influenciam diretamente 
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os processos básicos de produção de realidade e sua articulação com as formas de 
poder. Fazendo isso, Escobar esboça formas para se pensar uma redefinição das 
práticas de diseño e do próprio entendimento do diseño em si.

A despeito do contexto moderno vigente que cria diseños, os universaliza e os 
diz conformadores de realidade, Escobar aponta para uma convergência de ini-
ciativas dentro da percepção ontológica do diseño. Essas iniciativas, acadêmicas, 
mas também indígenas, ativistas e de outros movimentos, estariam fomentan-
do a aparição de um campo ontológico-político que questiona estes dualismos 
de uma maneira nova, através de uma perspectiva relacional. A ideia de relacio-
nalidade implicaria necessariamente em adotar uma postura pautada na ideia 
de multiplicidade de relações, desconstruindo os dualismos que simplificam as 
relações da vida e percebendo a ampla gama de ações associadas possíveis, inclu-
sive não humanas. A relacionalidade implica em encarar a multiplicidade de ma-
neiras pelas quais o mundo é diseñado, e perceber que essas maneiras coexistem 
e podem ser relacionadas.  Dentro da ideia de relacionalidade, o diseño ontológi-
co é colocado na base das propostas para uma mudança ou transição à uma nova 
época, uma transição da hegemonia da ontologia moderna de um só mundo a 
um pluriverso de configurações sócio-naturais. Essa transição ao pluriverso, di-
señada por Escobar com base numa ideia de relacionalidade vinculada ao diseño 
ontológico, implicaria na manutenção de um modo relacional de existência – 
não apenas entre as pessoas, mas também com a terra, o mundo sobrenatural e a 
produção, conhecimento e práticas de criação de plantas e animais.

O caminho apontado por Escobar para essa mudança ou transição ao pluriverso 
estaria precisamente nos Discursos de Transição (DT). Diferentemente da ideia 
de revolução, que pressupõe uma mudança abrupta e radical de um sistema por 
outro, os Discursos de Transição conformariam vários diseños situados que, re-
lacionados ou interconectados, teceriam mundos locais, diversos e plurais. Estes 
vários mundos coexistiriam e conviveriam com as diferenças entre as várias co-
munidades que os diseñaram; e a mudança aconteceria pela perda da hegemonia 
de um discurso em relação aos outros e, junto a isso, a garantia de autonomia 
para cada comunidade. 

Os Discursos de Transição partem da noção de que todas crises ecológicas e so-
ciais contemporâneas são inseparáveis do modelo de vida social que se tornou 
hegemônico nos últimos séculos, categorizado como industrialismo, capitalis-
mo, modernidade, neoliberalismo, antropocentrismo, racionalismo, patriarca-
do e secularização. Nesse contexto, os diseños que criam Discursos de Transição 
conformariam possibilidades reais de uma transformação cultural e institucio-
nal para o pluriverso. Escobar explora essa nova cultura de diseños, fazendo um 
levantamento de diversos exemplos de discursos de transição que aparecem 
tanto do Norte Global quanto no Sul Global; e expondo o contexto político-
-cultural no qual fazem parte uma grande gama de práticas de diseño pluriversal. 
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Escobar defende que, como já existem casos em curso, essa proposição de tran-
sição a um mundo pluriversal se coloca como possibilidade real, e não apenas 
como um produto da imaginação intelectual. 

Algumas das principais diferenças entre os DT do Norte global e os do Sul Glo-
bal estão nas orientações de suas pautas. No Norte Global, as pautas estão cen-
tradas em torno do decrescimento, da ideia de commons, da convivialidade e da 
ecologia, entre outros; no Sul Global, aparecem as pautas centradas em alterna-
tivas ao desenvolvimentismo, à crise do modelo civilizador, no buen vivir, nos 
direitos à natureza, nas lógicas comunais e nas transições civilizatórias. Através 
de uma revisão das narrativas e discursos sobre transições culturais e ecológi-
cas no Norte Global e no Sul Global, Escobar defende que esses imaginários de 
transição poderiam constituir o marco mais apropriado para uma reformulação 
ontológica do diseño.

Uma característica importante a ser considerada sobre os DT está relacionada 
à necessidade de autonomia das sociedades em produzir o seu próprio diseño. 
Essa noção de diseño autônomo, como um enfoque do diseño ontológico e em 
sincronia com a perspectiva de diseños de transição, é inspirada na leitura sobre 
a autonomia biológica e a autopoiesis de Humberto Maturana e Francisco Varela. 
Essa ideia parte do pensamento de que cada comunidade deve ter autonomia 
para praticar o diseño de si mesma. A ideia de autonomia implicaria também que 
o entorno externo a uma comunidade não ditaria sua relação com a sociedade. 
Essa determinação seria atribuída pela organização da própria unidade, ou seja, 
seu sistema de relações que estabeleceria a sua interação com o entorno. 

Isso também implicaria na criação de condições que permitam a garantia de au-
tonomia na mudança de normas e tradições dentro de suas próprias convicções, 
para a defesa de algumas práticas e transformação de outras, assim como tam-
bém a invenção de novas práticas. Quando as comunidades deixam de ter suas 
próprias propostas, ou seja, quando deixam de exercitar sua autonomia, passam 
a negociar as propostas dos demais, as propostas globais. Para Escobar, quando 
isso acontece, eles já não são eles mesmos, e se convertem em parte do sistema 
global de organização. Garantir a autonomia dessa relação com o exterior seria 
uma resposta à conjuntura de destruição dos mundos em comunidade por parte 
da globalização neoliberal.

O objetivo dos movimentos autônomos não seria então, mudar o mundo, mas 
criar novos mundos. A criação de novos mundos seria o que traria a mudança, 
constituindo também uma nova forma de mudar. Nesse sentido, Escobar de-
fende também que não se poderia chegar à autonomia por meio de uma captura 
desses movimentos pelo Estado, mas pela criação de campos de ação autônomos 
ao Estado, em conjunto com novas percepções institucionais com esse propósi-
to. Ao libertar-se da forma-Estado, as comunidades autônomas podem exercer 
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sua auto-organização, bem como criar relações com outras comunidades através 
de relações interculturais, formando uma pluralidade de mundos. Para Escobar, 
a ideia de autonomia também deveria atuar em outras dimensões da vida so-
cial, como alimentação, trabalho, formas de apropriação do território, apren-
dizagem, habitação, mobilidade etc. Isso não significa, no entanto, confundir a 
ideia de autonomia como uma pretensão de diseño universal de relações entre 
comunidades. É preciso entender essa ideia como um projeto de interexistência, 
fundamentado no respeito às diferenças – que, inclusive, passaria pela sua capa-
cidade em se coordenar com outras comunidades de diferentes escalas, com vis-
tas à manutenção de sua autonomia e de sua existência enquanto comunidade.

Um aspecto fundamental do diseño autônomo apontado pelo autor é a neces-
sidade da reconfiguração da ideia de “comunidade”. Nesse sentido, Autono-
mía y diseño tenta cumprir este papel, assumindo o compromisso de pensar a 
viabilização da conformação de comunidades dentro da lógica autônoma, com 
enfoque no diseño ontológico. Novamente, o termo em espanhol “comunal” 
imprime vários sentidos, como o de comunidade, das lutas pelo que é comum, 
a relação popular/comum, o comunitarismo, entre outros. Nesse livro, Escobar 
utiliza “lo comunal” para conseguir abarcar toda essa gama de conceitos relati-
vos às noções abstratas comuns a diversos indivíduos. 

Os antecedentes históricos desse “retorno ao que é comum” são muitos, e Esco-
bar sobre eles não entra em detalhes, nem sobre as críticas a esses movimentos 
como, por exemplo, aos “romantismos” que eles evocam ou à ideia de “retorno 
ao passado”. A comunidade é posta por Escobar como talvez a possível condição 
para ser comunal. Ela evoca a ideia vinculada à lógica de tramas comunitárias, à 
multiplicidade de mundos humanos que provam e diseñan mediante diversas 
normas de respeito, colaboração, dignidade, amor e reciprocidade. Estes mun-
dos não estariam completamente submetidos à lógica de acumulação de capital, 
ainda que sempre imbricados a elas.

As comunidades conformariam espécie de microgovernos, e suas lutas não te-
riam como objetivo a tomada de poder.  A proposição de um sistema comunal, 
nestes termos, implicaria necessariamente num descentramento da economia 
capitalista, bem como um descentramento da democracia representativa e o es-
tabelecimento de mecanismos de pluralismo cultural com base na intercultura-
lidade entre os diversos sistemas culturais. Optar por um sistema comunitário 
não implicaria em negar os avanços e conhecimentos tecnológicos da sociedade 
liberal, mas escolher o que se quer e o que não se quer dele. Não como uma pro-
posta de uma nova hegemonia, mas pelo fim da hegemonia de qualquer sistema. 
Isso implicaria, finalmente, em abandonar os universos da modernidade para 
entrar no pluriverso da interculturalidade, um universo com relações simétricas 
entre diferentes culturas. A ideia de comunidade também ultrapassa o sentido 
mais usual, sendo considerada também para se referenciar aos grupos que não 
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se percebem pertencentes a uma específica comunidade, mas que se sentem 
pertencentes a cultura urbana “global universal”. Escobar argumenta que esse 
imaginário seria uma “verdade parcial”, e que já vivemos em uma espécie de 
pluriverso, pois vivemos em comunidades formadas por grupos aos quais nos 
relacionamos e nos identificamos.

O livro traz um poema do argentino Atahualpa Yupanki, que expõe um mundo 
onde as pedras têm vida tanto quanto as outras formas de vida. Em ressonância 
a esse pensamento, Escobar traz o pensamento para uma transição que já se en-
contra em curso, presente nas comunidades que habitam o mundo desde uma 
ontologia relacional. Essas experiências constituiriam possibilidades de diálogos 
interepistêmicos com as narrativas de transição e o diseño para a transi-
ção. Escobar defende que é preciso também construir pontes entre o di-
seño para transições no Norte Global e no Sul Global. Esse movimento 
incitaria a imaginação de práticas ontologicamente futurizantes a partir 
de uma criação relacional entre mundos e novos tipos de possibilidades 
de diseños futurizantes – não em uma proposição utópica ou fantasiosa, 
mas através da observação de um movimento que já existe em diferen-
tes partes do planeta. 

Escobar termina o livro apontando incertezas e pontos que não foram 
bem desenvolvidos no livro, deixando algumas perguntas em aberto 
que reposicionam o caráter de hipótese de suas formulações: (1) Existe a 
possibilidade de haver mudança significativa no mundo moderno, uma 
vez que “é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim da modernida-
de”? (2) Seria ingênuo pensar que a ciência técnica poderia se adaptar a 
essa nova proposição de diseño, na medida em que a própria natureza de 
diseñar é antropocentrada, uma vez que são sempre seres humanos que 
criam instrumentos para outros humanos? (3) A proposição de diseños 
futurizantes não seria posta como uma formulação moderna, uma vez 
que a ideia de futuro implica numa perspectiva temporal linear? O que 
seria pensar em outras temporalidades múltiplas para o diseño, que não 
sejam cumulativa? (4) A universidade e o campo de ação acadêmico se-
ria capaz de superar a cultura da profissionalização do conhecimento e 
apoiar visões convivenciais com outras formas de pensamento? 

O livro traz contribuições profundas para o pensamento acerca do pro-
jeto de Arquitetura, na medida em que traz a perspectiva que cada ativi-
dade de diseño deveria começar com a premissa de que toda pessoa ou 
todo coletivo são praticantes de seu próprio saber e, desde aí, examinar 
como entendem sua realidade. No entanto, contém imbuído, no dis-
curso de Escobar, uma multiplicidade de questões que por algum mo-
tivo ele foge e não desenvolve. Por exemplo, no discurso sobre a inter-
-relação entre comunidades autônomas, parecem não ser consideradas 



as relações de tensão que haveria entre elas, fazendo quase uma apologia a um 
mundo sem disputas. Por outro lado, as questões não expostas por Escobar in-
citam à imaginação: numa perspectiva pluriversal, as disputas conformariam 
novas maneiras de criação de mundos?

Estes temas e outros que o livro incita, trazem inúmeras camadas de complexi-
dades possíveis de serem mais bem exploradas em uma análise pormenorizada 
que o diseño dessa resenha não dá conta de abordar. Apesar de ainda não haver 
tradução da obra para o português e de ser um livro pouco explorado nos cur-
sos que produzem diseño no Brasil, recomenda-se a leitura dessa obra, inclusive 
para diseñar outras percepções sobre ela.
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1  Essa informação é encontrada em 
diversos locais e por essa razão não 
será aqui detalhada. Ela está referen-
ciada, por exemplo, na conferência 
e apresentação do livro da coleção 
Territorios del saber, disponível 
em vídeo, no Youtube, mediante o 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=3xrLM7fP6UU (acesso em 
março em 2020).
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