Pensamento pós-colonial
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O PENSAMENTO PÓS-COLONIAL EM PORTUGAL

grosso modo, o pensamento
pós-colonial tem vindo a constituir um dos mais poderosos
factores de transformação
teórica e metodológica do

campo das humanidades e das ciências
sociais. Tal não resulta simplesmente do
modo como esse pensamento oferece
novas perspectivas a um repensar da
história do colonialismo e da situação
das sociedades pós-coloniais. Na verdade,
mais do que isso, ele fornece um modelo
de crítica à modernidade que atravessa transversalmente todo o campo do
conhecimento e incita a um reequacionar
de conceitos e perspectivas que representa

Também em Portugal, onde começam a manifestar presença sobretudo a partir da segunda metade dos anos noventa, os estudos pós-coloniais,
radicados, em boa parte, inicialmente no âmbito dos estudos literários e culturais, têm vindo a influenciar transversalmente os vários campos
das ciências sociais (sobretudo a história, a antropologia e a sociologia) e das humanidades. Um dos seus representantes mais salientes tem sido
Boaventura de Sousa Santos, cujo ensaio “Entre Próspero e Caliban: colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade” (2002) se transformou, a
justo título, num texto de referência. Em ensaios posteriores (incluídos, nomeadamente, em A gramática do tempo, (2006), este autor tem vindo
a aprofundar, em diálogo sobretudo com autores latino-americanos e africanos, uma perspectiva teórica pós colonial radicada nas especificidades
do contexto português.
Outros autores, como Margarida Calafate Ribeiro, Cristiana Bastos, Manuela Ribeiro Sanches, Maria Paula Meneses ou Miguel Vale de Almeida,
para citar apenas alguns, têm vindo a oferecer contributos relevantes. De assinalar também o papel desempenhado por investigadores da área
dos estudos lusófonos radicados em universidades estrangeiras, como Ana Paula Ferreira, Francisco Bethencourt, Paulo de Medeiros ou Roberto
Vecchi. A rede internacional LUPOR – Lusophone Postcolonial Research Network, fundada em 2005, reúne um conjunto amplo de investigadores
dessa área em torno do pensamento pós-colonial.
Do ponto de vista institucional, tem sido crescente a presença dos estudos pós-coloniais no plano do ensino e da investigação universitários.
Algumas universidades incluem desde há anos esta vertente nos seus planos curriculares. De mencionar, em especial, o programa transdisciplinar
de doutoramento “Pós-colonialismos e Cidadania Global” do Centro de Estudos Sociais / Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
iniciado em 2003. Refira-se ainda que na Universidade de Aveiro está em curso o projecto de um Dicionário Terminológico de Crítica Literária
Pós-Colonial.
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