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Este artigo, que foi vencedor do prêmio F. S. Northedge Essay Competition 2012, tem 

como principal objetivo trabalhar com questionamentos acerca dos impasses e possibilidades 

da teoria Pós-Ocidental. Nele, Rosa Vasilaki foca essencialmente no trabalho de Chakrabarty, 

“Provincializing Europe”, e os artigos anteriores que deram origem a este livro.  

Dividido em três seções, o texto oferece um olhar crítico aos preceitos dispostos pelas 

teorias pós- (a exemplo do pós-colonialismo), anti- (anti-ocidente), e de- (decolonial), 



 

 

buscando compreender a origem conceitual das ideias associadas à variedade de projetos 

buscando desocidentalizar, ou descolonizar, a epistemologia das ciências sociais. Para a autora 

é preciso, portanto, situá-los no quadro mais amplo da crítica ao eurocentrismo, que corta nas 

áreas de conhecimento ‘pós’ acadêmico. 

De acordo com Vasilaki, o surgimento da 'pós-ocidental RI' como resultado da 

realização do que foi chamado de “o fracasso das RI como um projeto intelectual” está 

localizado dentro do espaço intelectual que busca se libertar da “camisa de força westfaliana" 

e re-imaginar uma teoria de RI não hegemônica e descentralizada. Nesse sentido, ela argumenta 

que três linhas parcialmente sobrepostas de engajamento teórico podem ser distinguidas dentro 

do novo espaço intelectual de RI pós-ocidental: pluralismo, particularismo e pós-colonialismo. 

“É evidente que essas tentativas se sobrepõem, coexistem e suas extensões lógicas levam umas 

às outras, porque se originam politicamente na mesma fonte: a crítica do Ocidente em ciências 

sociais e humanas.” (VASILAKI, 2012, p.6, tradução minha) 

Resumidamente, a autora compreende pluralismo como uma busca pela 

democratização das RI por meio da abertura de um espaço onde histórias paralelas podem ser 

contadas sem serem pensadas como mutuamente exclusivas e sem fazer reivindicações 

normativas ou éticas absolutas, porém antes de mais nada compartilhando o terreno das IR e 

observando ‘que tipo de configuração a combinação de todos eles produzem’. 

Já com relação ao particularismo ela se refere a um corpo de literatura que tem como 

objetivo diferenciar-se do mainstream das RIs, tendo como prioridade pontos de vistas locais 

ou culturais, ou ainda sistemas de pensamento. Frequentemente representado como uma ‘escola 

de pensamento’ – por exemplo, as escolas Asiática, Africana, Chinesa, Japonesa e Indiana – 

essa literatura compartilha por um lado a crítica da hegemonia ocidental e por outro uma ênfase 

na singularidade de uma determinada região, nação ou cultura e seu papel internacional dentro 

da ordem mundial. 

No entanto, conforme Vasilaki, estas duas linhas possuem problemas difíceis de serem 

absolvidos: no caso das RIs regionais, elas se baseiam na ideia de excepcionalidade 

civilizacional, em que uma determinada civilização teria um lugar especial no mundo e uma 

missão especial, o que faz com que estes estudiosos culminem na produção de suas próprias 

versões de hegemonia e imperialismo; e, em se tratando do pluralismo, ele é responsável por 

juntar os desordenados e tradições não-Ocidentais e os integra em sua própria lógica Ocidental 



 

 

modernista, o que não modifica o resultado do contato com o outro. “O pluralismo opera como 

a ideia de modernidades múltiplas, que aceita a multiplicidade cultural mas não questiona os 

problemas fundamentais da conceitualização de modernidade.” (VASILAKI, 2012, p.7, 

tradução minha) 

Embora Rosa reconheça que o pós-colonialismo foi pioneiro em ligar a crítica da razão 

e progresso com as lutas anticoloniais, é seu objetivo neste artigo demonstrar que a promessa 

pós-colonial leva a um impasse: (1) epistemológico, pois mina um princípio central de todas 

as ciências sociais e humanas, ou seja, a explicação; e (2) ético e político, porque sua lógica 

singularizadora exclui qualquer consideração acerca do outro. 

Assim, após tendo feita uma contextualização teórica geral, a autora destrincha o 

trabalho de Chakrabarty que, conforme Vasilaki, desenvolve seu argumento em três etapas:  

primeiro, estabelece a problemática expondo por que o historicismo – ou, em outros 

termos, o progresso – é um obstáculo para qualquer consideração do Outro como uma 

contraparte real do Ocidente e não apenas como uma instância de curiosidade, 

exotismo ou caridade. Em segundo lugar, desenvolve uma alternativa ou corretivo 

para o historicismo, o conceito de “passados subalternos”. E, em terceiro lugar, sugere 

como substituir o pensamento historicista não é apenas uma forma de recuperar o 

passado em termos não hegemônicos, mas também uma forma de re-imaginar o 

futuro em uma perspectiva igualitária. (VASILAKI, 2012, p.12, tradução minha) 

 

 Ao chegar mais perto da produção de Chakrabarty, Vasilaki vê que o pós-historicismo, 

conforme proposto, parece ter saído de uma desconstrução crítica dos mitos de volta para a sua 

aceitação acrítica. Para ela, os passados subalternos idealizados surgem nesta idealização 

Charbartyana como uma objeção convincente à ideia “de que tudo pode ser historicizado ou 

que se deve sempre historicizar’’. Ainda assim, embora a autora concorde que nem tudo é 

historicizável, ela também argumenta que “o que não pode ser historicizável não pertence à 

narrativa das ciências sociais e humanas: ‘deuses e espíritos’ só são historicizáveis como uma 

crença e esta é sua única lugar em uma epistemologia comprometida com a explicação.” 

(VASILAKI, 2012, p.17, tradução minha) 

 Após estas observações, Rosa Vasilaki conclui que, em termos epistemológicos, o 

esforço para preencher a lacuna entre deuses e espíritos e a política e a ciência modernas pode 

ser paralisante na medida em que as humanidades estão preocupadas com explicações, e tal 

feito não tornaria esta possibilidade muito tangível. Ceder ao pós-secularismo através do 

relativismo cultural como forma de considerar o Outro não-ocidental em pé de igualdade têm 



 

 

também possui implicações desconcertantes e severas. 

Em suma, para Vasilaki, no que tange a epistemologia, o profundo ceticismo pós-

secularista é responsável por minar a capacidade das ciências sociais de produção de 

explicações substantivas “sem cometer um ato de violência contra o objeto da pesquisa e reduz 

toda tentativa de narrar o Outro em termos de uma linguagem compartilhada – a linguagem do 

ciência, por exemplo – em um ato de imperialismo cultural ou epistêmico.” (VASILAKI, 2012, 

p.19). 

A autora finaliza seu texto propondo uma virada ao universalismo, isto é, a um sendo o 

'universal' não fixo ou estabelecido no tempo, mas, antes, como um projeto aberto a ser 

construído de acordo com as circunstâncias históricas dadas por todos aqueles que 

compartilham um compromisso com a subversão das relações de dominação dentro e além das 

Relações Internacionais. 

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

No entanto, gostaria de argumentar que a 

subversão das relações de dominação alvo do 

pós-colonialismo é, em última análise, 

dificultado pela orientação pós-secular 

incorporada na sua epistemologia, pela forma 

como conceitua o nexo de história, 

historicidade e historicismo e, por fim, pelo 

modo como as subjetividades subalternas são 

assumidas e reduzidas as suas crenças 

religiosas. 
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O fato de que todas as abordagens teóricas 

alternativas vêm no formato de ‘pós-’, 'anti-' 

ou 'de-' (como pós-colonial, pós-ocidental, 

anti-ocidental ou o mais recente ou 

desocidentalização) diz muito sobre a forma 

como o Ocidente ainda define os termos do 

debate. 
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Ainda que esse texto não tenha sido uma leitura muito fácil, principalmente pois retorna em 

argumentos de outros livros, ele é interessante para se pensar os limites, bem como as 

possibilidades, não somente do pós-colonialismo, mas da crítica de modo mais amplo. Ele nos 

faz questionar até onde podemos ir na crítica ao status quo sem cair em relativismos anti-

acadêmicos e, em último grau, em epistemologias que não dialogam nem com a produção de 

conhecimento, nem com os demais tipos de produção.  



 

 

 


