
A descolonização dos direitos humanos 

Por Marcelo Hailer, da Revista Fórum.  

 

1 – Por que é necessário descolonizar os Direitos Humanos?  

 

São vários níveis possíveis de resposta a esta questão. Uma delas é verificar a forma como os direitos humanos são 
tematizados e ensinados nos cursos regulares. A versão hegemônica e efetivamente canônica tem uma preocupação 
geracional: direitos civis e políticos; sociais, econômicos e culturais; depois uma terceira geração; e quiçá uma quarta 
(democracia) ou quinta. Mas esta trajetória é universal, universalizável ou simplesmente oculta trajetórias de lutas por 
direitos humanos contra o próprio projeto de modernização? Recorde-se, apenas, que a Revolução Francesa, tida como 
um momento da consolidação da liberdade, igualdade e fraternidade, não reconheceu direito às mulheres tampouco 
questionou a escravidão da população negra. Foi a revolução do Haiti, em 1804, que se torna, então, a primeira nação 
negra, de escravos iletrados, a se tornar independente e abolir a escravidão e estabelecer, dentre outros, direitos iguais 
para filhos nascidos fora do matrimônio, a possibilidade de divórcio. Direitos que somente muito mais tarde vão ser 
reconhecidos na Europa. Aliás, mesmo um historiador marxista como Hobsbawm não citou este evento na análise da 
“era das revoluções” (1789-1848), a indicar um eurocentramento, que só vai ser rompido, neste ponto, com os 
“jacobinos negros”, de C.L. R. James, um afrocaribenho da ilha de Trinidad. O mesmo pode ser dito da rebelião de 
Tupac Katari (1780-1781) e Bartolina Sisa, na Bolívia, contra o domínio espanhol, que vai determinar uma profunda 
reorganização comunitária e a criação de novas formas de intermediação política e mercantil e que serviu como 
memória reavivada para todos as lutas indígenas do país depois de 1952.  

Outra possibilidade é verificar as distintas modernidades europeias, algo que já foi bem salientado por Dussel: o 
privilégio epistemológico do Iluminismo concentrou todas as atenções na segunda modernidade (Inglaterra, França e 
Holanda), em detrimento do período do Renascimento e de toda a primeira modernidade (Itália, Portugal e Espanha). 
Daí porque a discussão sobre os "direitos do homem" seja salientada, mas a polêmica sobre "quem conta como 
humano" seja esquecida: a disputa entre Sepúlveda e Bartolomé de las Casas (que foi bispo de Chiapas em 1544) sobre 
os direitos dos índios é um bom exemplo. Walter Mignolo mostra, muito bem, como mesmo este debate tinha 
conotações intra imperiais, juntamente com o fato de que a desumanidade dos negros nunca é questionada. Aliás, como 
tampouco o foi com Kant, que é sempre lembrado por seu cosmopolitismo, mas nunca por sua “antropologia 
filosófica”: nela, o autor estabelece uma taxonomia das raças, afirmando que os asiáticos (“amarelos”), os americanos 
(“vermelhos”) e os africanos (“negros”) têm características distintas entre eles, mas são inferiores aos europeus 
(“brancos”), pois não possuem o “dom” ou “talento” natural, a moral e não podem ser mais que escravizados ou 
treinados. Ou seja, de um lado fixa um privilégio epistemológico europeu e, de outro, cria processos de injustiça 
cognitiva. Mas mesmo a produção latino-americana da segunda modernidade é ignorada. Silvia Rivera Cusicanqui, da 
Bolívia, tem trabalhado com o resgate da iconografia de Guaman Poma de Ayala (1535-1616), descendente inca que 
escreveu um tratado sobre o bom governo, em que critica a monarquia; desenvolve novo sistema de governo (mescla de 
seus conhecimentos sobre a sociedade espanhola e a inca) e antecipa a "divisão de poderes".  

Samuel Moyn (“The last utopia”) tem salientado bastante a ilusão teleológica de fazer uma leitura da história da frente 
para trás, como se o consenso sobre direitos humanos hoje existente confirmasse um caminho linear. E, neste ponto, a 
escolha dos precursores é crucial. Recentemente, Saba Mahmood organizou um número temático da “South Atlantic 
Quarterly” e mostra, por exemplo, que existem distintas genealogias para a liberdade de religião e que hoje elas estão 
em disputa, seja nas discussões do “laicismo” na França, seja nos movimentos fundamentalistas religiosos, seja na 
jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. Quando se discutem direitos humanos, a questão do 
secularismo e- mais que isso, sua própria descolonização- é por demais importante, para não ser questionada. E é 
necessário recordar- como faz Fernanda Bragatto- que entre “direitos do homem e do cidadão” e “direitos humanos” 
não há somente continuidades, mas também rupturas.  

Outras narrativas de lutas são necessárias. No século XVII, muitos negros libertos escreveram questionando a 
escravidão, a  "vida de nenhum significado", a necessidade do reconhecimento da dignidade de todos 
independentemente de raça e origem geográfica estiveram disponíveis para estudo, como o fez Ottobah Cugoano, que 
nunca é lembrado como “pioneiro de direitos humanos”. Nascido em Gana e educado na Inglaterra, vai não somente 
apresentar propostas para terminar com a escravidão, mas também para compensar as nações africanas pelos danos 
ocorridos e para legalizar o trabalho, o que só entrou na pauta internacional depois de Durban.. Para ele, os seres 
humanos são iguais e livres "perante outros seres humanos e não perante o Estado".Por que os livros tratam da história 
da França sem considerar a inter-relação com as colônias, mas a história destas é lembrada como dependente da 
metrópole? Daí o surgimento do movimento “Indigènes de la Republique”, com Sadri Khiari e Houria Bouteldja dentre 
outros, depois dos conflitos nos banlieux franceses, combatendo as desigualdades raciais que afetam negros, árabes e 
muçulmanos de modo “análogo ao dos indígenas das antigas colônias”: a marginalização política, estigmatização da 
cultura e religião, brutalidades policiais, etc. A salientar, pois, a manutenção do imperialismo, racismo e colonialismo 
nos dias de hoje.  



Tenho destacado muito, nos últimos tempos, a luta de Sojourner Truth (1797-1883). Em um discurso de 1852, ela 
afirma: “Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem ser 
carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a 
subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma 
mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum 
poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher?” E depois mais ainda: “Daí aquele homenzinho de preto ali disse 
que a mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher! De onde o seu Cristo veio? 
De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher! O homem não teve nada a ver com isso”. Que se tem nesse caso? 
Primeiro, a oralidade de um relato frente à “racionalidade da escritura” de vários textos clássicos do feminismo branco, 
uma oratória aprendida nos púlpitos das igrejas. Segundo, uma mulher negra iletrada que, sem ter uma obra escrita, se 
conecta com as lutas de mulheres negras e contra o racismo. Terceiro, um texto criado a partir de um olhar “desde a 
colonialidade”: ela desconstrói a categoria (hegemônica) de mulher para reivindicar sua própria identidade enquanto 
mulher e negra. A intersecção raça e gênero que é usada para construir as mulheres negras como 'não mulheres” é 
usada, aqui, contra hegemonicamente como categoria inclusiva, invertendo o discurso.  

É neste contexto que também pode ser lida a afirmação de Fanon: “o negro não é um homem”: por um lado, mostrando 
que a articulação “contemporânea do humano está tão plenamente racializada que nenhum homem negro pode ser 
qualificado como humano”; por outro, criticando a masculinidade, uma vez que a figura do negro é feminizada, o que 
sugere “que tanto a masculinidade quanto o privilégio racial reforçam a noção do humano” 

 

2 – Pode-se dizer que a carta dos Direitos Humanos de 1948 é construída a partir do prisma branco-ocidental? 

 

Esta pergunta implica um sim e não, ou seja, um parcial acordo. Deve-se considerar que, à época da Declaração, apenas 
48 votaram a favor, nenhum contra e 8 se abstiveram (África do Sul, Arábia Saudita, URSS, Bielorrússia, 
Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia, Iugoslávia). Hoje em dia, com o Sudão do Sul, são 193 países no sistema ONU. A 
maior parte dos países- e isso, no geral, não se salienta- eram justamente colônias de vários dos países europeus que 
assinaram a Declaração. Tanto que a Declaração deveria ter sido assinada junto com as duas convenções ( os 
denominados pactos de direitos civis e políticos, ao lado de econômicos, sociais e culturais), bem como da relativa ao 
genocídio. Somente o primeiro pacto foi assinado e- no geral, também se esquece- que, apesar do sistema ONU afirmar 
o direito à autodeterminação dos povos, o art. II.2 da Declaração fala em território “sob tutela, sem governo próprio” ou 
“sujeito a outra limitação de soberania”. Porque, de fato, a declaração descolonial será aquela assinada em 1960, que 
inicia o processo de libertação dos povos africanos e asiáticos do domínio europeu ( praticamente, somente a Tailândia 
não foi colônia formal em algum período histórico “moderno”). Mas não se pode esquecer que o exercício de 
autodeterminação invisibilizou, também, os colonizados internos, os indígenas de todos os países, condição que foi 
parcialmente reconhecida pela Convenção 169 da OIT e, finalmente, em 2007, com a Declaração das Nações Unidas 
sobre os direitos dos povos indígenas. E mesma esta declaração é trabalhada pelo signo colonial: a) primeiro, ao não se 
recordar tratar-se de um documento discutido durante mais de 30 anos não somente pelos países, mas, 
fundamentalmente, pelos próprios povos indígenas, o que lhe acarreta um patamar de legitimidade jurídico muito 
superior a vários outros instrumentos internacionais; b) segundo, porque se trata de documento de tipo novo, como 
destacado por Bartolomé Clavero, mais que uma declaração tradicional e pouco menos que uma convenção, ao prever 
nos arts. 38 e 42 mecanismos de supervisão parcial de seus artigos e pela imperatividade, em sua formulação, dos 
direitos enunciados. A manutenção da visão colonial na leitura de um texto descolonial é um ponto a ser ressaltado. E 
vai ser onde será declarada, de forma evidente, o “direito à cultura”. Como recorda Clavero, é necessário que a 
declaração de 2007 afirme, com todas as letras, que os indígenas também tem direitos humanos. Um paradoxo que 
pode-se verificar, por exemplo, tanto na Convenção de Belém do Pará quanto da Lei Maria da Penha, ao afirmar que as 
mulheres tem direitos humanos iguais a todas as pessoas. O que mostra, portanto, não somente um viés colonial, mas 
também eurocentrado, heteronormativo, sexista, masculino do texto. Aliás, em termos de linguagem, a Constituição do 
Equador, de 2009,  será a primeira a citar todos os seus artigos em linguagem não sexista- “os homens e as mulheres”, 
“os equatorianos e equatorianas”, o “presidente ou presidenta”, etc.  

A Declaração de 1948 é, nesse sentido, um signo colonial europeu e aplicado parcialmente ao mundo então existente. 
Trabalhos mais recentes, como a monumental coletânea de José Manuel Barreto (Human Rights from Third Wolrd 
perspective. Cambridge, 2013) tem levantado outras informações sobre o processo de discussão do documento então 
aprovado, mostrando as tensões internas e também a contribuição de países latino-americanos e do Líbano na 
construção do consenso então realizado. Neste sentido, o “rotundo sim” se converte em “parcial não”. Estas outras 
matrizes discursivas foram invisibilizadas com a predominância da presença de Maritain e Eleonor Roosevelt no 
processo ( vide, no livro citado, as contribuições de Glenn Mitoma e de Susan Waltz). E se a Declaração em seus 
“consideranda” destaca os atos bárbaros do nazismo, ela o faz, no mesmo instante, ocultando duas questões vinculadas 
aos alegados campeões de direitos humanos, os Estados Unidos: a) manutenção do sistema de segregação racial, que 
impediria a vigência, na prática e de forma cruel, da igualdade de todas as pessoas “independentemente de raça e cor” ( 
art. II.1); b) a extrema violência que foi, no final da Segunda Guerra, o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. 
Esta ocultação é tão impressionante que, muitas vezes, como me recordou Walter Mignolo, passa despercebida.  



 

 

3- Sempre que meios de comunicação noticiam violações contra mulheres ou LGBT em países africanos e 
asiáticos sempre se levanta a questão da violação dos Direitos Humanos com base na carta de 1948. Porém, esta 
mesma carta não dá conta destes povos, pois ela foi construída a partir de um local que não África ou Ásia. 
Argumenta-se que não se pode intervir em questões de outras ordens culturais, do outro lado, grupos pedem 
intervenções (geralmente ocidental) nestes países. A partir da perspectiva da descolonização, como lidar com esta 
questão? 

 

Richard Falk, num livro escrito em 1981, ainda no período da Guerra Fria, salientava a hiper visibilidade de 
determinadas violações e a invisibilidade de outras. Recorde-se o tempo que ficou ocultada, da cena internacional, o 
caso de Timor Leste, pelas tropas da Indonésia, no período posterior a 1975, um caso em que o país passa de colônia 
portuguesa para colônia indonésia, com violações massivas de direitos humanos. Do mesmo modo, as violações de 
direitos LGBT têm sido salientadas em países africanos e asiáticos esquecendo a própria herança colonial: a legislação 
anti sodomia, ainda vigente na Índia (o art. 327 do Código Penal) foi criada durante o domínio britânico. Aliás, o ato 
contra sodomia, de 1533, somente foi revogado, realmente, pela Inglaterra, em 1967. O mesmo pode ser dito também de 
várias legislações do Caribe, em que a presença do espírito “vitoriano” ainda está presente. E, hoje em dia, a questão 
colonial, no campo LGBT, se cruza com os novos fundamentalismos religiosos, em parte financiados pelos Estados 
Unidos. É importante destacar- e isso tem sido realizado de forma muito vibrante pelos “feminismos islâmicos”- que o 
secularismo, nas colônias, serviu aos propósitos coloniais de submissão da mulher. Joan Scott mostra isso, de forma 
muito interessante, num texto em que ela faz um jogo de palavras- “sexularism”, no auge das discussões sobre o véu na 
França. O que fazem estas feministas? Querem trabalhar, dentro de um referencial islamicamente centrado, novas 
versões inclusivas de direitos das mulheres. Amina Wadud e Asma Barlas, a partir de leituras do Corão, Kecia Ali 
revisitando a jurisprudência dos distintos países, Sadiyya Shaikh recuperando a conexão entre espiritualidade e 
sexualidade nos escritos de Ibn Arabi são algumas destas representantes. A ONG Baobah, na Nigéria, e a Sisters in 
Islam, na Malásia, da mesma forma que Musawah ( “igualdade”, em árabe) conseguiram importantes vitórias 
legislativas e de lutas a favor das mulheres, utilizando um referencial islâmico. A aprovação da Moudawana, o código 
de família do Marrocos, foi uma aliança entre feministas seculares e islâmicas, e toda a fundamentação das diretrizes de 
igualdade entre homens e mulheres está expressa- na apresentação- em termos de jurisprudência islâmica ou do Corão. 
O fato é que, muitas vezes, a injustiça cognitiva também aqui se faz presente. Escolhem-se determinadas interlocuções 
com pessoas que estejam dentro deste olhar colonial, imperialista, sexista que vai olhar africanos e asiáticos, ou mesmo 
russos, como “bárbaros”, não “civilizados”. Diversas lutas têm sido invisibilizadas desta forma. Por isso, o último livro 
de Lila Abu-Lughod tem o significativo título- “Do Muslim Women Need Saving?” (Harvard University Press, 2013).  

 

4- Em recente entrevista a escritora moçambicana Paulina Chiziane declarou que ainda não existe uma 
sociedade civil organizada em seu país, isto por que todos os grupos são financiados por instituições europeias e 
que, para ela, este financiamento pressupõe dar algo em troca, o que configura um novo tipo de colonização. O 
que pensa a respeito disso?  

 

Paulina Chiziane, nesta entrevista fantástica, salienta um mesmo ponto presente em trabalho recente de Boaventura de 
Sousa Santos ( Direitos humanos, democracia e desenvolvimento. Cortez, 2013): a necessidade de uma hermenêutica de 
suspeita em relação aos direitos humanos, no que tange à atuação de parte da advocacia internacional que surgiu no 
período dos últimos 30 anos, no sentido de desinvestir nas prestações sociais do Estado, que passa a ser visto como 
corrupto, ineficiente, predador, falido ( e a observação de Paulina é perspicaz, porque a África foi o celeiro desse 
discurso  de “estado falido”).  Com isso, as atividades estatais foram deslocadas para ONGs locais ligadas a ONGs 
internacionais a tal ponto que: a) 90% das ONGs internacionais surgiram a partir de 1970; b) dois terços da ajuda 
humanitária da União Europeia são canalizados por meio destas ONGs. O que implica, portanto, a necessária crítica em 
relação a determinados parâmetros de ativismo internacional, criação de agendas, etc. Nesse sentido, a reação das 
mulheres Maasai, na Tanzânia e no Quênia, quando da intervenção das ONGs para eliminação da prática de “mutilação 
genital feminina” é muito sagaz: elas insistiram que suas prioridades são terra, subsistência e saúde e, portanto, 
empoderamento político e econômico e não práticas “culturais.” A construção da agenda LGBT no sentido de uma 
“saída do armário” tem sido criticada por vários ativistas, como Joseph Massad, porque ela ignora outras formas de 
lutas e prioridades estabelecidas, localmente, pelos movimentos. Verifique-se, pois, o caso de Singapura, em que a 
comunidade considera que o correto é o 'coming home”, estabelecendo outros vínculos de solidariedade de lutas contra 
dominações. O mesmo pode ser dito do movimento, acima citado, das feministas islâmicas. É necessário lembrar a 
existência de uma “artesania das práticas”, como diz Boaventura de Sousa Santos: “os saberes que dialogam, que 
mutuamente se interpelam, questionam e avaliam, não o fazem em separado como uma actividade intelectual isolada de 
outras actividades sociais” e sim no “contexto de práticas sociais constituídas ou a constituir, cuja dimensão 
epistemológica é uma entre outras, e é dessas práticas que emergem as questões postas aos vários saberes em presença.” 



Recentemente, eu propus um exercício de diálogo entre duas versões distintas do feminismo- a indígena e a islâmica. 
Morna McCleod, que trabalhou a discriminação do traje maia associando-a ao uso do véu islâmico, e Asma Barlas, 
paquistanesa radicada nos Estados e uma das grandes expoentes da “revisão” corânica para os direitos das mulheres, 
estão, atualmente, empenhadas em fazer estas pontes e cruzando saberes, práticas, discursos, experiências e verificar o 
que se aprende e o que invisibiliza nestas questões. A hondurenha Breny Mendoza tem salientado, a partir de uma 
crítica do conceito de “povo” em Dussel, a necessidade de trabalhar a “colonialidade do gênero” também.  

 

5- A rede hoje possibilita uma troca de experiência entre variados grupos de Direitos Humanos ao redor do 
mundo. Acredita que este tipo de troca e experiência pode ser um caminho para o estabelecimento de um novo 
código de Direitos Humanos, que não seja branco-ocidental?  

 

Bom, isso envolve algumas outras discussões. Uma delas é recordar que a aparente possibilidade de troca de 
experiências, pela rede, tem inúmeros filtros. A polêmica com o National Security Agency no governo Obama e a 
discussão do marco civil da internet, no Brasil, são apenas algumas das faces a serem recordadas neste ponto. Outra, 
importante, é recordar que o processo de codificação, tal como reconhecido hoje em dia, tem uma história específica e 
que não é compartilhada por inúmeras outras tradições do mundo. Costumo salientar que se dois bilhões de habitantes 
estão na Índia e na China, algo está errado em se pensar que todas as discussões passam por uma matriz eurocentrada ou 
com foco nos Estados Unidos.  

Mais ainda: nem todas as gramáticas de lutas passam, necessariamente, pelo discurso de “direitos humanos”. Existem 
outras versões disponíveis que não são reconhecidas como “conhecimento”; aliás, venho destacando que o discurso de 
“sujeito de direitos” tem uma conotação colonial, porque parte do pressuposto de que este mesmo sujeito não é um 
“sujeito de conhecimentos” e, portanto, afirma a colonialidade e a injustiça cognitiva no exato momento em que 
estabelece um pretenso reconhecimento.  

Tem-se afirmado que os direitos humanos passam pela noção de “dignidade humana”. E ela mesma precisa ser 
descolonizada. A discussão, fundamental, realizada pela Constituição do Equador asseguram “direitos da Pachamama” 
e todo o conceito de “sumak kawsay” vão nesse sentido; e, por isso, Walter Mignolo tem destacado que está-se 
passando de “human rights” para “life rights”. Recentemente, em conversa com minha querida amiga Rita Segato, eu 
recordei de algo que Agamben salienta no livro “Que resta de Auschwitz” e que passou despercebido por muitas 
pessoas. Aliás, ironicamente, está no texto sobre o “muçulmano”. É que, conforme recorda este autor, “dignitas” indica 
“a classe e autoridade que competem aos cargos públicos e, por extensão, aos próprios cargos” e, no código Justiniano, 
o título “de dignitatibus” preocupa-se com que a ordem das diferentes “dignidades” ( senadores, cônsules, etc) seja 
respeitada nos mínimos detalhes e que “o acesso aos cargos (a porta dignitatis) seja proibido para aqueles cuja vida não 
corresponda à classe alcançada”. E em Kantorowicz a dignidade se emancipa dos seu portador e “se converte em pessoa 
fictícia, uma espécie de corpo místico que se põe junto do corpo real do magistrado ou do imperador, da mesma forma 
como em Cristo a pessoa divina duplica seu corpo humano”. E o código canônico vai construir uma teoria 
correspondente às distintas “dignidades”. Que isso significa, ao fim, também? Que a noção de “dignidade” tão 
decantada em todas as defesas de direitos humanos tem uma origem exclusivista e que não abrange todas as pessoas, 
mas sim somente aquelas que alcançam determinado grau: por isso, Agamben recorda, também, que “dignitatis” é, 
desde o início, também o “aspecto físico adequado a uma condição elevada” e deve estar em “harmonia com a sua 
condição”.  Não é à toa que tenha sido justamente Kant a dizer que o Iluminismo “é a saída  do homem de sua 
menoridade”, com isso criando, de certa forma, o próprio conceito de “minorias”, que acabou por estabelecer um 
patamar de desigualdade para negros, mulheres, indígenas, “pessoas com deficiência”, etc.  

Em sentido similar, o japonês Nishitani Osamu destacou a existência, nas linguagens ocidentais, de 
duas famílias de palavras para designar “ser humano”: a primeira, “human” ou “humanity” (inglês) 
ou mesmo “humanité” (francês); a segunda, “anthropos”. Uma, de origem latina, a outra, grega, 
que, contudo, tiveram utilizações distintas na história. Basicamente, sua tese é da existência de uma 
assimetria entre ambas, de tal forma que “anthropos” é sempre objeto de conhecimento, e 
“humanitas”, sujeito: assim, as variedades de espécies humanas não-ocidentais se tornaram objeto 
de estudo referido como “anthropos” e, desta forma, a antropologia não dizia respeito a ocidentais 
em muitos casos, exceto se associados à “antigüidade”, o período em que o Ocidente ainda não era 
Ocidente. O interesse de estudo dizia respeito àqueles que eram diferentes de “si próprios” (que 
eram os “ocidentais”). Daí o trocadilho do autor: “humanitas” é o objetivo e a realização de 
“humanitas” pelas “humanitas”, ou seja, a coincidência do sujeito que dá nascimento ao 
conhecimento, o objeto daquele conhecimento e o conhecimento a que dá nascimento.  
 

 



6- A pesquisadora indiana Gayatri Spivak, em sua obra  “Pode o subalterno falar?”, afirma categoricamente que 
os subalternos (latinos, africanos e asiático) “não podem falar” e que ainda hoje são silenciados e ou sempre 
representados na voz do outro que é sempre o europeu ou o norte-americano. Por exemplo: sempre se fala dos 
homossexuais enforcados do Irã, mas eles nunca falaram; sempre se fala das “mulheres oprimidas do 
Afeganistão”, mas elas nunca falam e assim sucessivamente.  

 

Rita Segato, recentemente, questionou alguns pontos desta clássica pergunta de Spivak, e sua intervenção pode ser 
encontrada no youtube. Acrescentaria, ainda, alguns outros pontos. A pergunta sobre a possibilidade de o subalterno 
falar esconde outra: pode o não subalterno ouvir? E se ouvir, o que ele entende? O que ele aprende- ou não- com esta 
fala? Além disso, a discussão da subalternidade tem um enfoque no colonialismo britânico e, portanto, no segundo 
processo de descolonização, pós Declaração de 1960; a discussão em Abya Yala parte de outros pontos, como bem 
destacam Walter Mignolo e Aníbal Quijano. É que o discurso de “invenção da América” é contemporâneo da própria 
“invenção da Europa”: Espanha e Portugal não existem como países quando o que se chama hoje em dia América foi 
“descoberta”. E esse ponto de partida representa uma diferença essencial de enfoque: a emergência da ideia de 
“Europa” e de “ocidente” é a admissão de “diferenças com outras culturas”, mas “admitidas antes 
de tudo como desigualdades, no sentido hierárquico”: percebidas como desigualdades de 
natureza, pois somente a cultura europeia é racional e pode conter “sujeitos”, sendo as demais não 
racionais. Desta forma, as “outras culturas são diferentes no sentido de ser desiguais, na verdade 
inferiores, por natureza” e, pois, “só podem ser 'objetos' de conhecimento ou de práticas de 
dominação”. A relação entre a cultura europeia e as demais se estabeleceu e se mantém como 
relação entre sujeito e objeto, bloqueando a relação de “comunicação e de intercâmbio de 
conhecimentos.”  

Venho salientando, nos últimos tempos, que é  preciso que os sentidos (visão, olfato, paladar, tato e 
audição), sejam sentidos (enquanto “sentire”), de forma a darem novos sentidos (enquanto direções) 
para entendimento de direitos humanos. E isso vale para repensar conhecimentos a partir de outras 
comunidades de “intérpretes”.  Afinal, a “descolonização” dos sentidos altera o entendimento e a 
formulação de nossas lutas contemporâneas? E que dizer, por exemplo, de um feminismo indígena, 
assentado numa epistemologia aimará, que, conforme salienta Silvia Rivera, está centrada no 
“escutar” a “Pachamama” (mãe terra) e não mais na “visão”? Talal Asad tem salientado ser 
necessário realizar “etnografias do corpo humano”, pesquisas sobre suas atitudes “em relação à dor, 
danos físicos, decomposição, morte, bem como integridade física, crescimento e prazer”, e também 
“condições que isolam pessoas e coisas entre si ou que as conectam fortemente com outros”. Desta 
forma, portanto, seria necessário perguntar que atitudes particulares e sensibilidades dependem de 
determinados sentidos e como “novas percepções sensoriais tomam corpo e tornam irrelevantes 
velhos modos de se relacionar com o mundo (experiências mais antigas) e velhas formas políticas. 
Uma análise que, segundo ele, envolve um campo teórico de interpretação para “ajudar a identificar 
os sentidos e suas expressões”, sendo certo que os “sentidos, em si mesmos, não necessariamente 
requerem significados”, ou seja, “sem ter que interpretar nada.” Dentro da tradição religiosa 
islâmica, Talal Asad destaca, por exemplo, que os sentidos da audição e da visão, e, pois, ler e 
recitar estão intimamente entrelaçados. Assim, o Corão (que significa “recitação”) é profundamente 
“enraizado em complexas continuidades- inteiramente separadas das maiores escolas de 
interpretação que providenciaram seus significados”, de modo que o “texto antigo, escrita na forma 
textual do sétimo século, tem sido tratado como uma forma de marcação melódica/musical, um 
lembrete para a tradução oral que depende da memorização através da reiteração”. Alain Corbin, 
por sua vez, também vem analisando as mudanças de percepção do mundo apropriadas pelos 
diversos sentidos, sem estarem, inicialmente, vinculadas com interpretações. Ele nota que, no final 
do século XVIII, os perfumes baseados em animais, tais como almíscar, zibeta e âmbar, eram 
usados pelas mulheres, não para mascarar seus odores próprios, mas para enfatizá-los, e passam, no 
século XIX, em função das novas considerações sobre higiene pessoal, a serem desacreditados em 
favor de “disfarçar com habilidade cada vez maior os odores corporais tornados inoportunos”, 
negando o “papel sexual do olfato”, cabendo, a partir de então, “às delicadas exalações da 
perspiração, e não mais aos odores das secreções, pressagiar a ligação íntima”. Uma forma, pois, de 
disfarçar os odores do corpo, ao mesmo tempo que evoca discretas intimidades do feminino. Daí a 



substituição por “óleos essenciais” e “águas de cheiro”, retirados de flores primaveris ( são as águas 
de rosas, de violeta, do tomilho, da lavanda e do alecrim).  Por esse motivo, Talal Asad de que 
“atitudes e sensibilidades são deliberadamente cultivados pelas instituições e movimentos sociais”, 
mas os sentidos são “centrais para a vida pública em que as pessoas participam, para os modos que 
ela promove, se submete, resiste ou permanece indiferente às forças da vida política.” Maria Paula 
Meneses, nos últimos tempos, tem vindo a trabalhar com a pergunta: e se a história fosse também 
uma narrativa de lutas trasladadas por paladares? É que o privilégio da visão faz a gente esquecer 
que “sabor” e “saber” tem a mesma origem etimológica. São inúmeras possibilidades de estratégias 
existentes. Por fim, destacaria, ainda, o trabalho fenomenal da maori Linda Tuhiwai Smith, com sua 
descolonização das metodologias, a partir de um ponto de vista indígena, e também Leanne 
Simpson, com toda a discussão da “extração cognitiva”, retrabalhando outros pontos de justiça 
cognitiva, ou seja, “o direito de diferentes formas de conhecimento coexistirem sem serem 
marginalizadas pelas formas de conhecimento oficiais, patrocinadas pelo Estado” (Shiv 
Visvanathan). Nestes dois casos, são indígenas escrevendo sobre o conhecimento indígena, a partir 
de seu ponto de vista. Muitas tradições acadêmicas têm se pautado em falar “sobre” e não “com” e 
“desde”. E é por esse motivo que tenho dado mais atenção à questão da justiça cognitiva e do 
“sujeito de conhecimento”.  
 
 


