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RESUMO: Esse resumo consiste na análise crítica do modelo eurocêntrico da modernidade, 
cujos elementos universalizantes marcaram de tal forma as culturas colonizadas, que, vigorando 
até os dias de hoje, impedem a inserção das mesmas no projeto estrutural da sociedade global. 
O tema é bastante relevante, pois quando se trata de Direitos Humanos, a ideia norteadora é a 
promoção da justiça social e dos direitos de todos os indivíduos como sujeitos contextualizados 
no espaço, no tempo e na cultura. A pesquisa é interdisciplinar e tem natureza qualitativa, 
assume um perfil jurídico-sociológico e tem por característica a pesquisa bibliográfica. Adota-
se como referencial teórico as ideias do Constitucionalismo transformador e do pensamento 
pós-abissal e pós-colonial apresentado por Boaventura de Sousa Santos. Essas ideias têm em 
comum a crítica da visão de mundo adotada pelo modelo ocidental hegemônico. A partir dessas 
considerações apresenta-se uma alternativa para o fecho epistemológico onde se encontram as 
ciências sociais, e uma reflexão sobre o debate do pensamento pós-colonial. A partir de 
Boaventura, entende-se o pensamento pós-abissal como um espaço de pensar e de conhecer a 
sociedade atual no qual o paradigma da apropriação e da produção do saber, a partir do ocidente 
hegemônico possa ser rompido. Tal injustiça cognitiva está refletida na injustiça social, 
observada em termos globais.  Boaventura apresenta mecanismos de pesquisa como a tradução-
intercultural, o cosmopolitismo subalterno e ecologia dos saberes. A tradução intercultural situa 
as experiências dos saberes alternativos como fundamento e complemento de novos conceitos 
como justiça, cidadania, cultura. O cosmopolitismo subalterno surge como elemento alternativo 
à modernidade ocidental, se fazendo atual através de movimentos que constituem a 
globalização contra hegemônica dos saberes. A ecologia dos saberes se baseia na ideia de que 
o conhecimento é interconhecimento, para o qual a tolerância tem efeito integrador. Essas ideias 
sugerem a construção da emancipação social através de uma epistemologia própria, baseada na 
intervenção dos povos colonizados no curso da sua história. Não existe, contudo, uma narrativa 
argumentativa sedimentada o suficiente, para estruturar um pensamento contra hegemônico. É 
preciso se desconstruir os vínculos com as autoridades e com as lealdades que perduram e 
mantém esse estado de coisas. As sociedades que promovem o contrato social serão aquelas 
que irão promover o colonialismo, transferindo para as ex-colônias o seu modelo constitucional, 
no qual o universalismo é a marca ideológica. As lutas pela autodeterminação e por 
reconhecimento assumem um papel transformador. Ante uma realidade de profunda exclusão e 
desigualdade, observadas em países como o Brasil, a Venezuela, a Bolívia e o Equador, o 
princípio do pluralismo igualitário perde a sua razão de ser, pois não consolida a pretensão para 
a qual foi intelectualmente confeccionado. Boaventura ressalta a incompatibilidade entre a 
racionalidade eurocêntrica e as realidades emergentes da América do Sul, pois estas exigem 
uma epistemologia peculiar. Para tanto, o Professor sugere um afastamento crítico das 
premissas sociológicas do paradigma da modernidade. Ele fala de uma “sociologia das 
ausências”, ou seja, de uma racionalidade a serviço das realidades culturais até então excluídas. 
Esse é o grande desafio que se pretende enfrentar. 
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