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Modos de vida, no plural: histórias, temporalidades e “epistemologias do Sul” 
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As bases, os contornos, as hierarquizações e as funções conferidas pelo projeto de civilização 

moderno-ocidental ao campo de conhecimento científico comumente chamado de História, 

com “H” em letra maiúscula, refletem não apenas uma forma estrita de relação com o tempo, 

mas também um modelo muito reducionista e peculiar de modo de vida. A diversidade do 

mundo - que emerge em noções calcadas em perspectivas mais plurais como as 

“epistemologias do Sul”, propostas por Boaventura de Sousa Santos – é farta em exemplos que 

demonstram tanto a parcialidade como o “perigo de uma história singular”, nos termos 

invocados pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie. Para se pensar a “história como 

motor da história”, é preciso, portanto, reconhecer a ampla variedade de temporalidades (não 

tão lineares como supõe o positivismo iluminista) e de cosmovisões distintas que não 

partilham do poderoso ideal de progresso linear. Nesse sentido, a própria concepção algo 

mecânica de “motor” pode ser repensada levando-se em consideração aportes críticos como 

os de Achille Mbembe (“tempos emergentes”), Jack Goody (“roubo da História”) e Partha 

Chatterjee (“tempo heterogêneo”). Esses três autores, assim como o já citado Santos, 

reforçam a relevância, para as ciências sociais, da “reinvenção do passado” em torno da 

heterogeneidade de experiências e saberes. Esse esforço de multiplicação das histórias, no 

plural (associada inclusive a uma ecologia das temporalidades), contribui no sentido da 

desconstrução de paradigmas enviesados e legitimadores de relações de poder cristalizadas 

pelo capitalismo, colonialismo e patriarcalismo. Abre ainda portas para a reconstrução de 

referenciais teóricos e práticos distintos que não se fundam em um único modo de vida que 

promove e reproduz a lógica da mercadoria e dos mercados. Quanto aos aspectos da 

“formação nacional” e dos Estados, sugere-se, principalmente com referência ao contexto 

latino-americano, atenção especial ao fenómeno do colonialismo interno, como um dos 

vetores da colonialidade. 
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