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Resumo:

Esta comunicação versa sobre alguns dos aspectos considerados mais representativos no

pensamento de José Carlos Mariátegui (1894-1930), intelectual peruano reconhecido por

haver proposto uma saída original, no âmbito do marxismo, para os dilemas da América

Latina. O desenvolvimento do texto proverá com especial importância os temas da Educação,

sugerindo que, a partir das análises mariateguianas sobre a realidade peruana e latino

americana, é possível traçar algumas similitudes epistemológicas entre seu pensamento e as

proposições colocadas pelos autores contemporâneos do campo da decolonialidade.

Mariátegui costuma ser reputado por haver proposto um roteiro heterodoxo para o marxismo

na América Latina, o qual, fundamentado no materialismo histórico, buscou articulações com

raízes das antigas civilizações andinas. Teria sido da experiência européia, vivida

intensamente ao início dos anos da década de 1920, bem como da sua militância em

organizações do proletariado envolvidas na luta por justiça social no Peru das primeiras

décadas do século XX, que consideramos ter emergido um pensamento crítico, calcado

realisticamente nos saberes e na tradição local, que nos autorizariam a qualificá-lo como um

pensador decolonial avant la lettre.

Palavras-chave: José Carlos Mariátegui; Marxismo; América Latina; Educação;

Decolonialidade.



Introdução

José Carlos Mariátegui foi considerado por Florestan Fernandes como o maior

expoente do socialismo da sua geração, a qual abrange os anos 1920 e 1930, não somente no

Peru, como em toda a América Latina. Mariátegui foi, durante toda a sua vida, um autodidata

que arcou com as responsabilidades da sua autoeducação, visando o aperfeiçoamento da sua

vocação literária. De origem social muito pobre, e com as graves limitações físicas de uma

saúde fragilizada por doença crônica, José Carlos Mariátegui destacou-se desde muito cedo no

jornalismo peruano, atuando em jornais limenhos como La Prensa, El Tiempo e La Razón,

este último fundado com seu companheiro de lutas, César Falcón. De claro viés socialista e

mantendo uma sistemática oposição ao ditador Leguia, La Razón foi fechado pelo governo,

tendo sido oferecidos a Mariátegui e a Falcón, uma estadia forçada na Europa. No agitado

ambiente político europeu do pós Primeira Guerra Mundial, Mariátegui manteve residência na

Itália, participando das diversas experimentações culturais que emergiram então no campo das

belas artes. Nessa época, aproveitou a oportunidade de deslocar-se por uma Europa sacudida

pelas revoluções, sendo que o seu roteiro de viagens, momento importante no seu aprendizado

teórico-prático, denunciava desde já, o seu aprendizado do marxismo no calor das lutas, sendo

suas estações de passagem, países sacudidos por eventos revolucionários como a Alemanha e

a Hungria.

No entanto, o fato de haver, juntamente com certas idéias, desposado uma mulher, e ter

com essa um filho, concorreram como um impedimento a que chegasse à Rússia, então

bolchevique. Na Itália tornou-se amigo próximo de Benedetto Croce, e frequentou os

encontros do Partido Socialista Italiano (PSI), tendo comparecido ao XVII Congresso

Socialista do PSI em Livorno, ocorrido em 1921, evento que marcou a fundação do Partido

Comunista Italiano, mediante a iniciativa de Amadeo Bordiga e Antonio Gramsci.

O retorno ao Peru corresponde à fase de maturação das ideias de Mariátegui, momento

no qual atua nas Universidades Populares González Prada (UPGP), e funda a revista Amauta.

Mariátegui contribuiu ainda para que fosse fundado o Partido Comunista Peruano, mas

recusou, de forma inequívoca, o que chamava por materialismo filosófico, justamente o que

Lênin considerava como sendo a filosofia do marxismo, para adotar o materialismo histórico

enquanto método de interpretação da sociedade capitalista, e plataforma para pensar

realisticamente o método de ação revolucionária. Assim considerava ser o materialismo

histórico o maior legado deixado por Karl Marx, e entendia que a educação e a cultura



poderiam fazer progredir as posições ocupadas pelo proletariado urbano e rural nas lutas

revolucionárias a serem travadas no caminho do socialismo. As soluções apontadas sob viés

marxista, em compromisso com os saberes e fazeres locais, fundados portanto em uma cultura

tradicional e de base local, parecem nos autorizar a que classifiquemos o pensamento

formulado por José Carlos Mariátegui como transitando com muitas similitudes pelos

paradigmas mantidos pelo atual pensamento decolonial.

Nas entranhas do ‘monstro’ europeu

José Carlos Mariátegui seja talvez entre os intelectuais latino-americanos da sua época

aquele que ainda hoje, desperte maior interesse no universo daquele que intentam o

surgimento de uma nova ordem mundial, ou para utilizar-mos de uma metáfora mais

conhecida, a crença na qual ‘um outro mundo é possível’. Algumas semelhanças com as lutas

que se defrontou durante sua curta e profícua vida e os desafios do tempo presente talvez

contribuam para essa identificação, e talvez possamos ilustrá-las, obviamente sem a pretensão

de esgotar o elenco dessas prováveis similitudes. Em primeiro lugar, Mariátegui embarcou

para a Europa não pelo motivo de suspirar pelos ares das antigas e movimentadas cidades, não

em busca do lócus civilizatório como era comum entre os intelectuais da tradição latino-

americana, mas para expiar um exílio. Ora, isso o aproxima de uma geração bem posterior ao

seu tempo, que perseguida pelas ditaduras dos anos 1960 e 1970 foram forçadas a essas

migrações, sempre traumáticas.

Outro ponto de identificação a ser ressaltado é que Mariátegui desembarca no

continente europeu destituído da possibilidade de deslumbrar-se diante do que encontra, pois

o que vê é uma Europa destruída pela guerra, convulsionada pela fome e pelo desemprego.

Trata-se de uma terra em ruínas, onde os escombros da antiga civilização jazem ainda

quentes, lado a lado com as intermináveis fileiras das frias cruzes dos cemitérios

improvisados, ambos consequência do festim sangrento da guerra interimperialista, conforme

denunciara Lênin, guerra por mercados e por territórios, comprovação cabal que o

imperialismo seria a fase superior e derradeira do capitalismo. Um diagnóstico que a grande

depressão econômica, iniciada com a crise econômica instaurada pela quebra da Bolsa de

Valores de Nova York (1929) iria endossar.

Um terceiro e decisivo ponto que consideramos ainda deva ser ressaltado, é que

Mariátegui não é recebido no Velho Continente como tradicionalmente haviam sido recebidos



os intelectuais latino-americanos por todo o século XIX e os anos da bélle époque anteriores à

Grande Guerra. Pois o que ele encontra é uma Europa em desalinho, uma sociedade que está

sendo passada a limpo, em um ambiente onde tudo acusa a experimentação e o improviso,

onde nada se encontra dado de antemão e se tem a impressão que os móveis instrumentais da

inexorável aceleração histórica esbarram nos calcanhares dos que estão à testa dos eventos,

ameaçando depô-los do seu protagonismo.

Trata-se enfim, de um espaço aberto às inovações artísticas e aos novos costumes, pois

há anarquistas, socialistas, fascistas e futuristas reunidos em multifacetadas legiões

vanguardistas, pois é um momento de ruptura com as antigas mentalidades, hiato aberto às

incertezas, e portanto, território propício às revoluções. Na estadia  européia de Mariátegui em

solo europeu lhe é oferecido o observatório italiano como ambiente privilegiado. A Itália

encontrava-se entre os vencedores da Grande Guerra, porém fora uma vitória de Pirro, e as

pretensões que haviam feito a Itália alinhar-se com potências como a França e a Inglaterra não

haviam sido alcançadas. Assim, surgia uma oportunidade para aquele jovem peruano

conhecer as entranhas do monstro ocidental, pelos entraves, desencontros e interrogações.

Para Héctor Alimonda, a Itália teria se revelado a Mariátegui “como um gigantesco

palco”. O trecho a seguir, da lavra de Alimonda, merece ser reproduzido:

“as figuras, as forças sociais, parecem reconhecer intuitivamente seu lugar na
história. É assim que os encontra esse amanhecer, no qual ensaiam seus
parlamentos...(...)...Em Turim, os operários da FIAT começaram a se organizar em
conselhos, e um núcleo socialista (Gramsci, Togliatti, Ferracini), que publica um
periódico chamado L’Ordine Nuovo, saúda neles o germe de um novo tipo de
Estado. Enquanto isso, nas estradas lombardas e no Vale do Pó, agitam-se as
primeiras camisas negras dos Fasci di combattimento”. (ALIMONDA, 1983, p. 30)

O envolvimento da Itália na Guerra causara a decepção na classe média, o que acabou

por fazer dessa uma espécie de ‘meio de cultura’ aos interesses do fascismo, tanto pelo medo

da revolução proletária, quanto pelos altos salários e leis sociais que o operariado havia

obtido. Assim, a piccola borghesia italiana formou nos quadros dos fasci di combattimento,

armando e abastecendo o fascismo, possibilitando a esse a destruição de sindicatos e

cooperativas revolucionárias, em uma perseguição truculenta ao socialismo. Na descrição do

próprio Mariátegui, as brigadas fascistas conquistaram Roma com sua fatídica marcha, e em

camisa negra, o verborrágico e teatral Mussolini ascendeu ao governo e corporificou o

esperado ‘Duce’. (Mariátegui, 2005, p. 31-35)

De resto, Mariátegui ainda testemunharia a queda definitiva do marxismo da



Segunda Internacional, com seus dogmas pontuados pelo evolucionismo, determinismo e

mecanicismo que determinavam uma espécie de marcha inexorável da história rumo ao

socialismo. Nas palavras de Leila Escorsim:

“o marxismo da Segunda Internacional era, sobretudo, uma concepção doutrinária
e sistemática da história e da sua dinâmica, assentada num objetivismo grosseiro: o
capitalismo estaria inevitavelmente condenado porque o movimento das forças
produtivas terminaria, por efeito de leis naturais, chocando-se e rompendo com as
relações sociais de produção, com o que o papel do sujeito revolucionário (o
proletariado) terminava por consistir numa paciente e organizada expectativa para,
na oportunidade da implosão da ordem burguesa, assumir o comando da vida
político-econômica. Daí a tarefa da organização revolucionária dirigente da classe
operária, o partido: preparar os trabalhadores para compreender o
amadurecimento da crise e para esperar pelo seu desfecho” (Escorsim, 2006, p.94).

O contato de cerca de três anos de José Carlos Mariátegui com a agitada vida

européia da época acabou rendendo ao jovem peruano alguns dividendos que o

acompanhariam pela vida afora. Ele enamora-se por uma jovem italiana, Ana Chiappe. Na

casa de sua noiva, Mariátegui trava contato com Benedetto Croce, político, filósofo e

renomado historiador, iniciando uma amizade sincera e extremamente proveitosa, em vários

sentidos, para o jovem exilado político. Conforme se expressou Leila Escorsim, a importância

de Croce na vida intelectual italiana foi imensa, durante toda a primeira metade do século XX,

ao inserir Hegel na cultura contemporânea da Itália (2006, p.98). O enlace matrimonial é

avalizado por Croce junto aos Chiappe, e as entrevistas de Mariátegui com Croce acabaram

por oferecer uma outra perspectiva de análise social ao jovem peruano. Pois Croce, profundo

conhecedor da obra de Karl Marx e Friedrich Engels – algumas das quais somente seriam

reunidas e editadas na década dos anos de 1930 – chamará atenção para o papel

desempenhado pela cultura na mudança do curso da história, no que caberia estudar a ação

desenvolvida pelas superestruturas da sociedade, no papel ocupado pela educação não formal,

na tarefa de artes tais como a literatura, o teatro e o cinema, o que contribuiu para que

Mariátegui se desligasse a tempo do estreito percurso proposto pelos quadros de pensamento

da II Internacional. Cabe acrescer que Hegel, revalorizado por Croce, entendia a arte como

algo realmente sério, pois ela seria autoexteriorização e autoconscientização do homem

(Konder, 1967, p.21).

Talvez possa ser sugerido que, se existem aproximações entre as idéias e trajetórias de

José Carlos Mariátegui e Antonio Gramsci, o ponto axial dessas tenha sido o contato, seja

pessoal ou pelo debate político, com as formulações croceanas. Opositor ideológico de

Benedetto Croce, Gramsci não virou as costas ao debate, e mais tarde iria desenvolver

trabalhos que contemplaram o papel da cultura, ao interpelar a ação dos intelectuais,



desenvolvendo formulações de uma teoria literária das mais valiosas, e adentrando na crítica

teatral pelo reconhecimento do valor político contido na proposta revolucionária do teatro

dialético de Bertolt Brecht, para ficarmos nesse exemplo. Ao que parece, e os relatos foram

posteriomente endossados pela viúva de Mariátegui, ele chegou a conhecer Antonio Gramsci

durante o XVII Congresso do Partido Socialista Italiano na cidade de Livorno, em janeiro de

1921. Foi durante esse congresso que ocorreu a famosa cisão entre os socialistas italianos,

tendo sido convocado por Antonio Gramsci e Amadeo Bordiga, um novo congresso levado a

efeito em 21 de janeiro, do qual originou a fundação do Partido Comunista Italiano (Coutinho,

1989, p. 23-27). Essa ao que parece foi a oportunidade para que Mariátegui e Gramsci se

avistassem. O peruano, inferimos, era leitor de Gramsci, pela páginas de L’Ordine Nuovo,

porém, apesar de possuir já alguma projeção política, o italiano era um jovem intelectual de

formação assistemática, aliás se não tão precarizada quanto a de Mariátegui, guardava no

entanto com a auferida por esse, muitas semelhanças. Observemos ainda que por ocasião da

estadia italiana de Mariátegui, Gramsci é assim como ele, alguém que ainda procura libertar-

se do reformismo proposto pela II Internacional. Nessa época, Gramsci ainda escrevia,

juntamente com Amadeo Bordiga, artigos que tematizavam sobre a democracia operária,

sonhando com uma ‘tomada do palácio de Inverno’ em uma sociedade civil já bastante

desenvolvida como a italiana, ao debruçar-se sobre temas que giravam sobre a formação das

comissões internas nas fábricas, das quais deveriam resultar, assim esperava, nos conselhos de

fábrica (Gramsci; Bordiga, 1981). Ora, isso não deve ser tomado em desabono ao grande

pensador que lavrou os Cadernos do Cárcere, tampouco menosprezar os sinceros esforços que

realizava na busca por uma saída ao raciocínio mecanicista da II Internacional. Afinal

devemos lembrar, conforme ressaltou Leandro Konder (1967), que algumas das obras de

Marx e Engels que tematizavam acerca do papel da cultura – como a coleção de cartas que

trocaram por tantos anos – somente ganharam estampa quando já havia raiado o século XX,

em trabalho supervisionado por Franz Mehring, bem como a Introdução à contribuição à

Crítica da Economia Política (inédita até 1903) e publicada finalmente por iniciativa de

Káutski, e mais ainda, os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, que escritos em 1844,

somente foram divulgados para um público maior em 1931. Todos esses escritos abordavam

problemas estéticos, e sendo publicados tardiamente, resultaram em empobrecimento e

“autolimitação do marxismo, que ficou privado de uma teoria estética convenientemente

desenvolvida” (Konder, 1967, p. 11).



De volta ao Peru, a caminho de tornar-se um Amauta...

Doravante, o real valor que deveria ser dado aos aspectos que envolviam a cultura

seguirão a Mariátegui, quando do retorno à sua terra natal, não mais se afastando da sua

práxis política. A revista que cria para, em certo sentido, inaugurar a nova fase do seu

pensamento, chamar-se-á Amauta, nome que identifica na cultura incaica ao homem sábio,

consciente de si e do mundo. É justamente essa conscientização do homem em relação à sua

cultura que de certa forma perspassará todas as iniciativas de Mariátegui quando de volta ao

Peru. Entendemos que em meio a todas suas iniciativas, além da sempre lembrada direção da

revista Amauta, sobejamente tratada em autores como Belloto&Correa (1982), Alimonda

(1983) e Escorsim (2006), cabe dar realce a outras, das quais consideramos como dignas de

nota aos nossos propósitos, o curso oferecido nas Universidades Populares González Prada

(UPGP), entre junho de 1923 e janeiro de 1924, bem como a série de artigos que tematizaram

a educação, publicados no periódico Mundial entre maio e junho de 1925. Cabe esclarecer

que, no tempo presente, Mariátegui tem sido lembrado de forma recorrente pelos chamados

teóricos da decolonialidade, como um dos pensadores que se dedicou a procurar perspectivas

não eurocêntricas para os dilemas da América Latina.

Obedecendo à cronologia, cabe iniciar pela experiência de Mariátegui junto à UPGP.

O projeto de uma Universidade Popular foi uma iniciativa da Federação dos Estudantes

Peruanos (FEP), que tinha à frente nomes como Francisco Valega e Haya de La Torre, que

viria a assumir o cargo de reitor. Contando com escassos recursos financeiros, a primeira

dessas universidades populares funcionava na própria sede da Federação Estudantil, no

Palácio de Exposição, em Lima. Inicialmente fora um fenômeno limenho, mantendo cursos de

Geografia e História Social – conforme esclarece Luiz Bernardo Pericás (2007, p. 25-26). Em

breve seriam criadas unidades em Vitarte, Salvaverry, Barranco, Arequipa e Cuzco. Na tônica

das palestras, predominavam idéias anti-clericais, anarquistas e conspirativas. As aulas

ocorriam no período da noite, sendo os cursos semestrais, completados por atividades

didático-pedagógicas na forma de palestras e conferências. Em seu retorno da Europa, em

1923, José Carlos Mariátegui é convidado por Haya de La Torre para dar aulas na

Universidade Popular González Prada (UPGP) de Lima, logo entusiasmando-se e

comprometendo-se firmemente com a ideia. Assim, Mariátegui alinha o seu Programa de Las

Conferencias em La Universidad Popular, o qual será estampado em Claridad, periódico

limenho, em julho de 1923. Por diversas razões, o programa sofreria substanciais



modificações ao longo do curso. Das palestras constavam temas como a guerra européia (ou

seja, a Primeira Grande Guerra, de 1914-1918), A revolução russa, a revolução alemã, a paz

de Versalhes, a agitação proletária na Europa, o problema das reparações de guerra, a crise da

democracia, a ‘paz de Sévres’ (a guerra entre a Grécia e a Turquia e o ressurgimento turco sob

Mustafá Kemal, etc...), a crise filosófica, a repercussão da crise européia na América e, por

fim, uma síntese da então atual situação européia. Uma parte das conferências proferidas

acabou reunida anos mais tarde no livro intitulado Historia de La Crisis Mundial (cuja

primeira edição veio a lume em 1959), sendo um dos volumes que integram as suas obras

completas (Mariátegui, 1985a).

Quanto à série de artigos publicados em 1925, tendo a Educação como tema central,

ao que nos parece, haveria uma firme convicção da parte de Mariátegui que envolvia a

desconfiança quanto às bandeiras contemporâneas por reformas educacionais, empunhadas

aliás, não somente no Peru, mas em toda a América Latina de forma geral. Assim, em meio a

resoluções governamentais, congressos de professores e intelectuais e os manifestos que

desses surgiam, falava-se sob a forma de um insistente jogral, que a educação deveria ser,

além de gratuita, laica e obrigatória. Observemos que nas três primeiras décadas do século

XX a América Latina, de forma geral, parece ser sacudida por uma onda reformista na área

educacional, e essas reformas tomavam como modelo as iniciativas que vinham sendo

realizadas em países da Europa, mas também nos Estados Unidos da América do Norte,

apontado majoritariamente pela intelligentsia do Sul, como o novo locus das experiências

educacionais bem sucedidas. Pois Mariátegui realizava a sua denúncia quanto à ideologia que

andava nas sombras desse saber, pois nas origens educacionais dos países do Norte europeu,

gênese da educação americana contemporânea, teria havido, pari passu com a execução da

reforma protestante, a criação de um clima histórico favorável ao desenvolvimento do

capitalismo e à impregnação da ideologia liberal, condição para que houvesse por fim, o

completo domínio espiritual da burguesia (Mariátegui, 1985b, p. 19). Ou seja, Mariátegui

alertava para o fato que não se deveria manter nenhum entusiasmo excessivo com a velha

peça do repertório burguês denominada por educação laica, a qual por si só, revelava-se

medíocre, por deixar no vazio as grandes interrogações do espírito. Ao que parece, Mariátegui

denunciava o caráter instrumentalizador da educação formal, que estaria voltada para a

formação do chamado homo faber, indivíduo unilateral pois limitado a satisfazer as demandas

que lhe chegavam pelos interesses da realização do capital, obedecendo com isso a uma

espiral cada vez mais complexa e alienante. E tudo sob os acordes dos mitos contemporâneos



acenados sob os enganosos signos da Democracia, do Progresso e da Evolução.

Mariátegui e o pensamento decolonial

Passadas quase nove décadas do desaparecimento de Mariátegui, poderíamos fazer

coro a Leila Escorsim para, sem muitas ressalvas, concordar com ela quando afirma que esse

Amauta seria nosso ‘contemporâneo’.  Pois, conforme a autora, “o conjunto de problemas

essenciais com os quais ele se confrontou permanece operando, quer sobre a sociedade

ocidental, quer sobre o que ele gostava de designar como Indo-América” (2006, p. 297).

Concordamos ainda com essa autora, pois, está claro desde já, que as referências com as quais

ele contava não existem mais, tais como a alternativa concreta à ordem burguesa, representada

pela revolução do proletariado na URSS, e as novas alternativas que lhe seguiram, tais como

os experimentos na China, em Cuba e no Vietnã, destituídos, a priori, do poder de irresistível

atração, face às suas realidades, por não serem portadores de alternativas exequíveis de uma

expansão socialista visando uma mudança planetária. Por outro lado, a possível identidade

política do proletariado ao que parece, se esvaiu, no desarme da lógica de ação leninista na

qual se estruturavam os partidos comunistas.

Ora, então onde estariam a atualidade do pensamento de Mariátegui para o momento

atualmente vivido? Talvez possamos começar recuperando a fala do próprio Mariátegui na

palestra inaugural que pronunciou na UPGP, a 15 de junho de 1923, intitulada La Crisis

Mundial y El Proletariado Peruano. Naquela noite, após discorrer sobre a crise da civilização

capitalista vivida no pós guerra, ele acrescia ser essa não apenas de caráter econômico, mas

sim uma crise que engendrava a possibilidade de criação de uma nova civilização e cultura. E

o que ele pretendera dizer ao acrescer a palavra cultura? Essa palavra catalizava, naquele

momento, dois aspectos que considerava contraditórios na vida peruana. O primeiro desses

aspectos estava voltado para as reformas educacionais de cunho liberal que parte da

intelligentsia tentava impor ao povo peruano; o segundo aspecto merece um tratamento mais

demorado, e envolve o núcleo-duro da temática proposta no seu trabalho mais conhecido: Os

Sete Ensaios de Interpretação da realidade peruana.

Nessa obra Mariátegui estudou as potencialidades peruanas, confrontando-as com as

vulnerabilidades de um capitalismo periférico, manobrado ao sabor dos interesses do

imperialismo em solo sul americano. Nesse exercício logrou registrar, de forma nunca

anteriormente abordada, algumas relações que para ele estavam umbilicalmente ligadas, e



que envolviam os índios, a terra, a educação e a incorporação assimétrica do Peru ao sistema

mundial capitalista. Assim, para Mariátegui, a questão indígena emergia da economia, e as

suas raízes estariam no regime de propriedade da terra. Segundo ele, historicamente os

espanhóis haviam imposto aos indígenas, durante a fase colonial, um sistema opressivo e

brutal de exploração, representado pelos trabalhos forçados e gratuitos nas minas. A

importação de escravos negros havia servido para reforçar o domínio espanhol, e a esse o

branco mesclara-se, surgindo uma população encontrada na costa, que mantinha grande

resistência ao indígena.

A instauração do regime republicano no Peru, culminação do processo de

independência política que pôs fim ao Vice-Reinado, não elevou a condição do índio, e

converteu o que seria a sua redenção, em especulação demagógica, no que, empobrecendo a

esse, agravara seu abatimento, e exasperara a sua miséria, tendo as leis e decretos que lhes

tinham sido favoráveis, permanecido ‘letra morta’, devido à ausência de governos que as

aplicassem na prática.

Assim, para Mariátegui, a solução do problema do índio deveria ser uma solução

social e econômica, mas que tinha por móvel a cultura, cabendo aos próprios indígenas a

tarefa de realizá-la. Ou seja, a perspectiva na qual Mariátegui concebia a revolução peruana

identificava no índio uma peça chave pela natureza da sua cultura de base comunal, herdeira

das práticas culturais adotadas há séculos pelo império incaico. Assim, para Mariátegui

caberia preparar, o que poderíamos em linguagem gramsciana, denominar por intelectuais

orgânicos, que teriam a tarefa de atuar no seio da massa indígena migrada para as cidades,

para posteriormente estimulá-los a retornar às suas antigas comunidades, e com isso, fazê-los

propagar as idéias socialistas.

Ora, esse seria um exercício tanto teórico quanto prático de desmonte dos saberes

coloniais e eurocêntricos impostos até então. Face a uma proposta dessa natureza, por tratar-se

de uma denúncia formal e contundente da naturalização das práticas propostas pela sociedade

liberal enquanto forma mais avançada e normal da existência humana, conforme escreveu

Edgardo Lander (2005, p. 8), acreditamos que Mariátegui estaria plenamente integrado às

origens daquilo que hoje entendemos por decolonialidade. Ao mesmo passo, essa forma de

resistência elevava as perspectivas de promoção dos saberes não eurocêntricos.

Considerações finais

O conhecimento da dura realidade européia do pós guerra possibilitou a José Carlos



Mariátegui por a teste seus conhecimentos acerca do marxismo sob um crisol de lutas bastante

impreciso, cuja natureza real acabou se revelando com a balança pendente aos regimes nazi

fascistas. Para o Amauta desde então, ficara a percepção cabal que os interesses do

capitalismo não eram obstaculizados pelos regimes totalitários, e se poderia mesmo dizer que

estavam presentes em tais regimes, alguns dos fatores que haviam proporcionado o

surgimento do modelo civilizatório que emergira juntamente com a sociedade liberal, e que

separara o homem da natureza, sistematizando o mundo sob mecanismos, conceitos e

representações construídos pela razão. Ainda que essa racionalidade conduzisse à escravidão,

à morte e ao extermínio nas câmaras de gás.

Essa forma de conhecimento, que na sua origem era muito particular, passou a ser

concebida como de aplicação universal, lógica à qual as diferentes culturas do orbe deveriam

passivamente, aceitar, copiar e adaptar-se. Foi sob esses princípios que terras na América

foram consideradas ‘desocupadas’, e portanto, destinadas à colonização, por haver nelas

povos que não correspondiam aos usos e costumes considerados próprios para uma

agricultura comercial. Pois as nações européias ditas civilizadas haviam elevado o paradigma

de desenvolvimento então criado como cânone a ser seguido por todos, mundo afora. Na

metanarrativa histórica que produziram então, haveriam raças inferiores e superiores, e com

essas, conhecimentos que seriam também superiores, reveladores da ciência ocidental, pois

concebidos a partir de pressupostos considerados na conformidade com a ‘natureza

econômica do homem’, pois entendidos como logicamente formulados e racionalmente

conduzidos, modernos e evoluídos, portanto.

Outras formas de conhecimento seriam doravante consideradas como carentes e

arcaicas, e em termos de comparação com as ocidentais, primitivas ou ainda, pré-modernas.

Assim, retornando ao pensamento de Mariátegui, talvez seja defensável dizer que a sua

estratégia revolucionária preconizava algumas das alternativas postas pelo pensamento

decolonial para a América Latina dos dias atuais, como a desnaturalização das formas

canônicas de construção do mundo, o caráter histórico – e portanto relativo – do

conhecimento científico, mas também da valorização do saber popular em uma perspectiva de

pluralidade epistêmica. Combinados, esses e outros fatores dão ensejo a uma episteme latino-

americana, tais como expressos na teologia da libertação, na pedagogia de Paulo Freire e na

metodologia do Teatro do Oprimido, conforme proposta por Augusto Boal.
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