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QUESTÕES DE PARTIDA

□  A colonialidade é conceituada por Aníbal Quijano 
como o padrão de poder criado pelo colonizador 
para controlar a subjetividade dos povos 
colonizados (Quijano, 2005). 

□ Fanon (1979) analisa as formas de violência da 
colonialidade e as reflete em três dimensões: a 
violência cotidiana, pelo racismo e as formas 
de divisão do mundo; a violência do passado, 
que opera sobre a história e os sentidos de 
existência; e a violência do futuro, que aniquila 
as possibilidades de projetos de vida. 



CARACTERÍSTICAS DA 
COLONIALIDADE

○ Expropriação dos recursos e tecnologias dos povos 
colonizados (pilhagem epistêmica) (Freitas, 2016) 

○ Desqualificação e destruição das formas autônomas 
de produção de conhecimento (epistemicídio) (Santos, 
2002). Genocídio epistêmico (Abdias do Nascimento) 

○ Colonização das perspectivas cognitivas dos 
colonizados (escravidão mental) (Cesaire, 1978) 

○ Aterocídio (Mbembe, 2018)
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ALGUMAS CATEGORIAS PARA 
PENSAR A DECOLONIALIDADE 

○ Eu estou em condições de suspeitar serem os negros naturalmente 
inferiores aos brancos. Praticamente não houve nações civilizadas 
de tal compleição, nem mesmo qualquer indivíduo de destaque, 
seja em ações seja em investigação teórica. [...] Tal diferença 
uniforme e constante não poderia ocorrer, em tantos países e 
épocas, se a natureza não tivesse feito uma distinção original entre 
essas raças de homens. Sem citar as nossas colônias, há escravos 
negros dispersos por toda a Europa, dos quais ninguém alguma vez 
descobriu quaisquer sinais de criatividade, embora pessoas de 
baixa condição, sem educação, venham a progredir entre nós, e 
destaquem-se em cada profissão. Na Jamaica, realmente, falam de 
um negro de posição e estudo, mas provavelmente ele é admirado 
por realização muito limitada como um papagaio, que fala umas 
poucas palavras claramente (HUME, 1875, p. 252).



ALGUMAS CATEGORIAS PARA 
PENSAR A DECOLONIALIDADE 

○ Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum 
sentimento que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia 
qualquer um a citar um único exemplo em que um Negro tenha 
mostrado talentos, e afirma: dentre os milhões de pretos que foram 
deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido 
postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que 
apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, ou em qualquer 
outra aptidão; já entre os brancos, constantemente arrojam-se 
aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo 
prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença 
entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em 
relação às capacidades mentais quanto à diferença de cores. 
(KANT, 1993: pág. 75-76)



ALGUMAS CATEGORIAS PARA 
PENSAR A DECOLONIALIDADE 

○ Os negros africanos são o que são: nem melhores nem piores 
que os brancos: simplesmente eles pertencem a uma outra 
fase do desenvolvimento intelectual e moral. Essas 
populações infantis não puderam chegar a uma mentalidade 
muito adiantada e para esta lentidão de evolução tem 
havido causas complexas. Entre essas causas, umas podem 
ser procuradas na organização mesma das raças negríticas, 
as outras podem sê-lo na natureza do habitat onde essas 
raças estão confinadas. Entretanto, o que se pode garantir 
com experiência adquirida, é que pretender impor a um 
povo negro a civilização européia é uma pura aberração 
(RODRIGUES, 1957, p.114).



CARACTERÍSTICAS DA 
COLONIALIDADE

Sueli Carneiro (2005), ao discutir a produção de 
conhecimento na educação brasileira, sinaliza a ideia 
da fundação do ser enquanto afirmação do não-ser do 
outro.  

Invenção da história moderna, como expressão de 
uma noção de temporalidade e espacialidade que 
reafirmam a inferioridade do não-europeu e uma 
suposta  trajetória histórica global que coloca as 
culturas não-européias no passado, e a Europa como 
padrão de progresso e civilização. (Adichie, 2019) 



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ (Benite, Silva, & Alvino, 2017; Cunha Junior, 
2010; Machado, & Loras, 2017; Nascimento, 1996; 
Pinheiro, 2016; Rosa, 2016; Santos, Rodrigues 
Filho, & Amauro, 2016; Verrangia, 2010;Brito, 
2020)  

○ Problematização de nossas bases epistêmicas 

○ Mitos da Modernidade: a primazia da Grécia é um 
deles



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○Uma breve leitura da história nos mostra que o 
Antigo Egito, Kemet (3200a.C - 332d.C) tem origem 
bem anterior à da Grécia antiga (1200a.C – 529 
d.C).



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ No continente africano tiveram muitos reinos: 
Axum, Meroé, Núbia, Numídia, a Terra de Punt, o 
Império de Kush, o Império Ashanti e o Império 
de Gana, dentre outros.



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ Em 295 a.C fundou-se no Egito (Kemet) a 
Biblioteca de Alexandria, considerada a maior do 
mundo antigo.



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ Desenvolvimento da agricultura e da pecuária 
○ A olaria foi desenvolvida a primeira vez no Sahel por 

volta de 9000-8000 a.C.  
○ Desenvolvimento da astronomia 
○ Desenvolvimento da tecelagem 
 e da pintura 
○ Desenvolvimento de bebidas alcoólicas 
○ Desenvolvimento da escrita  
○ Mumificação 
○ Medicina especializada 
○ Avanço nas navegações 
   (Diop, 1983; Machado e Loras, 2017; Nascimento, 1996)



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ Expansão Marítima: O povo de Luzia 



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ Papiro de Rhind (1 650 a.C.), onde um escriba 
de nome Ahmes detalha a solução de 85 
problemas de aritmética, frações, cálculo de áreas, 
volumes, progressões, repartições proporcionais, 
regra de três simples, equações lineares, 
trigonometria básica e geometria.



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

Utilizado essencialmente para realizar contagens 
de número de dias que faltavam  para  caçar,  
os ciclos menstruais da mulher e as fases das luas. 
O objeto matemático mais antigo do mundo  é o 
osso de Lebombo, 35000 a.C.



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA

○ Em Uganda, país da 
África Central, 
encontramos o saber 
antigo dos Banyoro (povos 
do reino Banyoro, um dos 
5 reinos tradicionais de 
Uganda) que já faziam a 
cirurgia de cesariana com 
extrema eficácia. Elxs 
dominavam a técnica de 
assepsia, anestesia, 
hemostasia e 
cauterização.



PEDAGOGIA DECOLONIAL NA 
EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: ERER

○ Perspectivas: 

○ Afro-brasileira 
○ Antirracista 
○ Afrocêntrica
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A SAÍDA É DESCOLONIZAR A 
CIÊNCIA!



A SAÍDA É DESCOLONIZAR A 
CIÊNCIA!



ENQUANTO O LEÃO NÃO CONTAR A SUA HISTÓRIA, A 
GLÓRIA IRÁ SEMPRE PARA O CAÇADOR. 

 
PROVÉRBIO AFRICANO 



REDES

○ Email: soarespinheirob@gmail.com 

○ Instagram: @uma_intelectual_diferentona 

○                     @descolonizando_saberes 

○                     @escolinhamariafelipa 

○ Youtube: Uma Intelectual Diferentona
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