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Introdução 

 

A chegada dos colonizadores/exploradores portugueses no século XV 

destinou o Brasil a um rumo até então desconhecido pelos povos autóctones que 

aqui habitavam. Os processos de mudanças que ocorreram a partir deste 

momento foram chamados de colonização. Estes processos se caracterizam pela 

exploração de terras e mão-de-obra indígena, posteriormente africana, a 

implantação de um novo sistema econômico (conhecida como plantation) e a 

imposição de novas culturas e religião (no caso, a católica).  
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Com isso, ao longo da história da formação da sociedade brasileira houve 

uma série de apagamentos de memórias indígenas, latino-americanas e 

afrodescendentes, favorecendo, assim, a visão eurocêntrica. O eurocentrismo, por 

sua vez, é uma visão de mundo centrada em valores europeus, onde a cultura 

europeia é vista como referência e modelo de sociedade. 

 

Colonialidade     

  

Trata-se de conceito introduzido pelo sociólogo peruano Anibal Quijano, no 

final da década de 1980 e início da década de 1990, que significa o desdobramento 

de civilizações a partir de uma perspectiva e práticas Ocidentais. Quando 

pensarmos em Ocidental, devemos ter em mente a civilização europeia que virou 

modelo de sociedade em termos culturais, sociais, econômicos e até tecnológicos, 

entre os séculos XVI e XIX no Brasil.  

Porém, estas práticas não se difundiram de forma natural da Europa para 

outros continentes. Houve, na verdade, uma imposição delas com a justificativa 

de tornar os indivíduos civilizados e modernos. Acontece que, isto resultou em 

uma série de problemáticas que perpassam décadas e persistem até hoje. Analise 

a charge abaixo: 

 

Charge sobre a colonização do Brasil 

 
Fonte: http://www.acaricaturadobrasil.com.br/2020/06/charge-colonizacao.html 

http://www.cafecomsociologia.com/


Blog Café com Sociologia.                                                                                                  cafecomsociologia.com 

 

 

 

 
FERREIRA, Walace; LIMA, Juliana Dias; SILVA, João Matias da. Colonialidade e o pensamento 

decolonial|Blog Café com Sociologia, mai. 2022. 

 

 

3 

 

Desafio aos estudantes: Levando em consideração o que foi lido até o momento 

e a charge, pode-se dizer que somente bens materiais foram retirados dos povos 

originários das terras brasileiras? E em quais problemáticas resultou a 

colonialidade? Discuta com seus colegas. 

 

Pensamento decolonial  

 

Agora que você já sabe o que é colonialidade, vamos te apresentar o termo 

decolonialidade ou pensamento decolonial. Este ainda não possui um 

conceito fechado, mas vem sendo estudado e analisado por diversos pensadores 

com o intuito de fortalecer a luta contra a violência exercida pela dominação de 

povos a partir de uma perspectiva etnocêntrica. O etnocentrismo, diga-se de 

passagem, foi um conceito criado pelo sociólogo norte-americano William Graham 

e diz respeito a um grupo étnico ou povo que considera apenas os valores de sua 

própria cultura ao analisar as demais. 

Pode-se dizer, nesse sentido, que o pensamento decolonial é uma 

corrente teórica latino-americana e americanista que visa o rompimento da forma 

de dominação europeia com relação a outros povos. Nessa relação, apresentam-se 

alguns pressupostos para se entender o processo de colonização, que foi imposto 

pelos europeus a outras populações a partir do século XVI e permanece 

culturalmente até os dias atuais. 

Os estudos do pensamento decolonial têm como precursor o sociólogo 

peruano Aníbal Quijano e é aprofundado pelo grupo de intelectuais que se 

ocupam sobre a M/C/D (modernidade, colonialidade e decolonialidade). De acordo 

com Quijano não há modernidade sem colonialidade, de onde decorre o processo 

de ocultação do controle econômico, da natureza e dos recursos naturais, do 

gênero e da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento. 
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Outros pensadores que se destacam na teoria decolonial: 

 

• Walter Mignolo (Argentina / 1941-) 

• Claudia Miranda (Índia / 1942-) 

• Nilma Lino Gomez (Brasil / 1961-) 

 

Desafio: Você já tinha ouvido falar sobre o pensamento decolonial? E sobre os 

autores citados acima? Discuta com seus colegas e pesquise mais sobre o trabalho 

destes pensadores. 

 

Considerações finais 

 

A decolonialidade tem o propósito de emancipação de todas as formas de 

opressão. Isto significa a liberdade das pessoas para optarem individualmente ou 

coletivamente por suas relações culturais, pela liberdade de produzir, criticar, 

trocar e obter interações culturais e sociais. Refere-se à libertação social de todo 

poder organizado alimentador da desigualdade, da discriminação, da exploração e 

da dominação. 
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