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O outro não existe: essa é a fé 

racional, a crença incurável da razão 

humana. Identidade = realidade, 

como se, afinal de contas, tudo tivesse 

de ser, absoluta e necessariamente, 

um e o mesmo. Mas o outro não se 

deixa eliminar; subsiste, persiste; é o 

osso duro de roer onde a razão perde 

os dentes. Abel Martín, com fé 

poética, não menos humana que a fé 

racional, acreditava no outro, na 

“essencial heterogeneidade do ser”, 

como se disséssemos na incurável 

outridade que o um padece. 

 

Antonio Machado  
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INTRODUÇÃO 

 

O OBJETIVO do presente trabalho, como seu 

título indica, pretende ser a elaboração de uma teoria 

filosófica que bem possa vir a situar-se no interior da área 

denominada “Metafísica”, como se lhe ocorreu chamá-la a 

Andrónico de Rodes, ou “Filosofia Primeira”, como 

gostava de a definir Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.). 

Metafísica ou Filosofia Primeira que tem como 

ponto de partida a realidade latino-americana e, por 

conseguinte, se insere em um determinado modo de 

filosofar: o filosofar latino-americano contemporâneo. 

Filosofar latino-americano entendido não apenas como o 

exercido por latino-americanos, nem simplesmente o feito 

“em” Latino-América, mas, sobretudo, o feito “desde” 

Latino-América, latino-americanamente. Feito “desde” 

Latino-América e compreendido e expresso, segundo o 

inspirador do nosso tema, Enrique Domingo Dussel 

Ambrosini (1934), como “Filosofia da Libertação”. 

Filosofia da Libertação que tem como núcleo 

articulador, segundo nossa investigação, o que o próprio 

Enrique D. Dussel chama de “Metafísica da Libertação 

Latino-americana”, em contraposição a uma Ontologia da 

opressão, fundamentalmente, eurocêntrica. Quer dizer, 

ante a lógica da Totalidade ou da Mesmidade proposta por 

uma tal Ontologia, se insurge uma Metafísica da 

Libertação constituída desde a lógica da Alteridade ou 

Exterioridade a semelhante Ontologia; a qual, 
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precisamente pelo conteúdo que comporta, também se 

denomina “Metafísica da Alteridade ou Exterioridade”. 

Metafísica da Alteridade ou Exterioridade que, de 

nenhuma maneira, surgiu por geração espontânea ou por 

inseminação artificial; mas é fruto da aventura e 

experiência humanas vividas dentro de um longo processo 

histórico latino-americano. Daí que o desenvolvimento do 

CONTEÚDO de nosso trabalho o tenhamos dividido em 

duas partes – uma, especificamente, de caráter histórico e 

outra com perfil, estritamente, filosófico – que, por sua 

vez, se encontram subdivididas em quatro capítulos cada 

uma. 

Em sua Primeira Parte, abordamos a História da 

Filosofia Latino-americana, não só desde que “chegou” a 

Filosofia ao nosso Continente, já pronta na cabeça de 

soldados e missionários europeus – a qual, 

verdadeiramente, se apenas assim o fosse, devia-se 

denominar, mais bem, História da Filosofia “na” América 

Latina −, senão fazendo um esforço de enraizá-la nas 

culturas indígenas anteriores à invasão da América (12 de 

outubro do 1492), e procurando descobrir em seu já longo 

desenvolvimento histórico, ao mesmo tempo que seus 

saltos qualitativos, a férrea vontade de produzir uma 

filosofia de “Nossa América”,  autóctone, peculiar, 

original. 

Filosofia de “Nossa América” que descobre nessa 

História Latino-americana sua realidade, necessidade, 

possibilidade e sentido. Necessidade, possibilidade e 

sentido manifestos na emergência de uma consciência 

histórica que se articula em um discurso filosófico que 
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define à Filosofia Latino-americana, simplesmente, como 

“Filosofia da Libertação”. 

Filosofia da Libertação cujo conteúdo nos 

permitimos expor na Segunda Parte de nosso trabalho. 

Desde logo, nem todo o corpus philosophicum que 

constitui a Filosofia da Libertação, nem suas ramificações 

temáticas (como poderiam ser a Erótica, a Pedagógica, a 

Política, a Arqueológica ou a Econômica), senão apenas 

aquilo que nos parece ser seu núcleo articulador e/ou 

coluna vertebral que o próprio Enrique D. Dussel batizou 

com o nome de “Metafísica da Libertação Latino-

americana”. 

Metafísica que, segundo nossa compreensão, 

constitui o que há de estritamente filosófico no 

pensamento de Enrique D. Dussel (não devemos esquecer 

que, além de filósofo, ele é também teólogo e historiador); 

por isso que, à nossa Segunda Parte, denominamos de 

“Filosófica”. 

Filosófica, que se interessa primordialmente por 

dar luz à experiência humana latino-americana do “Ser”. 

Por isso, Metafísica “desde” Latino-América. Metafísica, 

porém, que leva em conta não só a dor e o sofrimento 

secular causado por uma filosofia da dominação 

manifesta, praticamente, mediante uma Ontologia da 

opressão, senão também, dialeticamente falando, o 

ancestral esforço de libertação dessa situação opressora. 

Esforço de libertação que não apenas se concretiza 

em um exercício teórico de tinte filosófico, senão que se 

realiza em uma práxis concreta de libertação dos 

oprimidos como esperança de futuro humano. De forma 
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tal que, interpretada Latino-América, filosoficamente 

falando, como Alteridade ou Exterioridade, a “Metafísica 

da Libertação Latino-americana” adquire, na “Metafísica 

da Alteridade ou Exterioridade”, a identidade concreta de 

um rosto indignado e iracundo de uma “rebeldia da 

Alteridade” ante a tradicional negação e dominação 

exercida por uma Ontologia da opressão, cujas categorias 

centrais, no dizer de Enrique D. Dussel, são Totalidade e 

Mesmidade. 

É por isso também que, ao ser nosso trabalho o 

esforço de elaboração coerente e sistemática da 

“Metafísica da Libertação Latino-americana”, seguimos 

um MÉTODO de construção que bem poderíamos 

denominar de “método indutivo”, pois, ao “ir do particular 

ao universal”, pretende mostrar a construção filosófica de 

Latino-América ao interior de um discurso que pretende 

um posto de tal envergadura. 

Por conseguinte, em nosso trabalho, de início, 

partimos não só da História da Filosofia “em” Latino-

América como tal, senão, principalmente, enquanto 

reflexo teórico da realidade histórica que pretende dizer. 

Nesse sentido, descobrimos que tal filosofia, em vez de 

ajudar-nos a revelar nosso ser, o oculta, nega ou oprime; 

isto é, leva em suas entranhas sua condição eurocêntrica 

colonial. Por outras palavras, perverte seu caráter 

filosófico ao funcionar como aparelho ideológico do 

sistema imperial vigente. 

Dessa escandalosa constatação, de fato, provém a 

urgente tarefa que se apresenta para o filósofo latino-

americano: a de desocultação imediata do ser de Latino-
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América, através da construção de uma Filosofia Latino-

americana, entendida em seu estrito sentido original. Ou 

seja, como um exercício intelectual que pensa uma 

determinada realidade, a realidade latino-americana, e que 

a articula em um corpo teórico que, em contraposição a 

uma Filosofia Latino-americana, feita apenas “em” 

Latino-América, se define como uma Filosofia Latino-

americana feita “desde” Latino-América ou, melhor, 

latino-americanamente. 

Filosofia Latino-americana feita “desde” Latino-

América e comprometida, não apenas com a secular 

denúncia crítica da, também, secular negação do ser 

latino-americano, senão com a afirmação enérgica do que 

seja esse “Ser” latino-americano. 

Daí que a constituição filosófica de Latino-

América, cujo ponto de partida é essa realidade histórica 

particular chamada América Latina, a qual alcança 

universalidade nos conceitos de Exterioridade ou 

Alteridade, adquira, no desenvolvimento de nosso 

trabalho, a forma de uma espiral − se é visto e percorrido 

do princípio ao fim −; ou de um redemoinho − se é visto e 

percorrido no sentido inverso −, que se afunda 

generosamente nessa “América profunda” e que adquire 

força, vigor e consistência quanto mais afunda nessas 

“veias abertas da América Latina”. 
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Portanto, definida Latino-América, no presente 

trabalho, como Exterioridade frente à Totalidade, ou como 

Alteridade frente à Mesmidade, consideramos que o 

esforço de esclarecimento de tal estatuto e dignidade 

JUSTIFICA, por si mesmo, o exercício filosófico que 

empreendemos; mas, também, e ao mesmo tempo, nos 

exige compromisso e seriedade no trato discursivo que lhe 

dispensamos. Cientes da responsabilidade do que tudo isso 

significa, damos início ao nosso labor. 
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PRIMEIRA PARTE: HISTÓRICA. 

AMÉRICA LATINA: UMA LONGA VIAGEM 

ATÉ SI MESMA 

 

Nesta PRIMEIRA PARTE do nosso trabalho 

vamos expor, ainda que de forma breve, o devir daquela 

que poderíamos denominar: História da Filosofia “em” 

Latino-América. E vamos fazê-lo, não por mera 

curiosidade erudita, senão como um intento de enraizar o 

tema que nos ocupa e, assim, descobrir seu sentido e valor 

ao interior dessa mesma história. 

Porém, de entrada, ao falar de História da Filosofia 

“em” Latino-América, nos assalta uma pergunta prévia, 

uma vez que a Filosofia se supõe universal: É possível 

uma Filosofia  Latino-americana? e, por conseguinte, é 

possível uma História da Filosofia Latino-americana? 

Nós nos atrevemos a responder que sim, ao longo 

desta Primeira Parte. Não porque desconheçamos ou 

neguemos o valor universal da Filosofia, senão porque, ao 

falar de História da Filosofia “em” Latino-América, 

consideramos que neste lugar antropogeográfico do 

planeta se hão dado, embora que dialeticamente, algumas 

ideias de caráter filosófico. Trata-se, pois, em princípio, de 

investigar e, a seguir, expor a história dessas ideias. 

Ideias que, sem margem de dúvidas, acompanham 

a própria História dos Povos Latino-americanos e que, ao 

historiá-las, a historiografia ad usum as apresenta sob três 

pontos de vista: 1.- clássico ou tradicional; 2.- crítico; e 3.- 
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criador. O primeiro organiza-se como um mero reflexo da 

“cultura imposta”. O segundo elabora-se já desde o que se 

denominou como uma “cultura aceita ou admitida”. E o 

terceiro vai começar a se construir a partir do que se há 

dado em chamar de “cultura discutida ou criticada”. 

Pois bem, a travessia por esses três pontos de vista 

qualitativos da historiografia filosófica latino-americana, 

ao mesmo tempo que nos permitirá conhecer e entender a 

História da Filosofia “em” Latino-América, nos ajudará a 

contextualizar, situar e compreender tanto a consciência 

emergente de originalidade latino-americana, assim como 

sua expressão filosófica no tema central que nos ocupa 

neste trabalho, o qual desenvolveremos na sua Segunda 

Parte.     
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CAPÍTULO 1 
 

AMÉRICA LATINA EM BUSCA DE SUA 

HISTÓRIA FILOSÓFICA 

 

Se partimos, por uma parte, do fato, pacificamente 

aceito por todos os filósofos, de entender a Filosofia como 

a tomada de consciência que o homem faz de sua realidade 

e, por outra parte, do fato de que essa tomada de 

consciência da realidade, de forma privilegiada, se 

expressa através da linguagem, da palavra, do conceito; 

então, para dar cabal satisfação ao propósito declarado de 

nosso primeiro capítulo, quer dizer, a busca da História da 

Filosofia “em” Latino-América − cujo processo oculta e 

oprime uma História da Filosofia propriamente Latino-

americana −, devemos ir até a tomada de contato com o 

primordial homem americano, isto é, dito com palavras de 

Darcy Ribeiro, “os Povos Testemunho”. 

Isto é assim, porque, se reconhecemos ser verdade 

o que proclama a Antropologia Filosófica de que o ser 

humano é “Homo Sapiens” e de que, graças a essa 

característica específica, ele se distingue do animal, então 

a História da Filosofia Latino-americana – em aberta 

oposição a uma mera História da Filosofia “em” Latino-

América − parte do reconhecimento humano da América 

Indígena e decreta, junto com Hegel1, que “todo o humano 

                                                           
1 HEGEL. G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

Epítome. Volume I. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 69. 
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é humano por e tão somente por ser produzido pelo 

pensar”. 

Expressado na cultura universal, pois, mediante 

vários conceitos (Nous, Logos, Ratio, Cogito), o caráter de 

“animal racional” ou “Homo Sapiens”, referido 

especificamente ao “ser humano”, indica, entre outras 

coisas, que o homem possui um privilégio ontológico que 

o constitui e o distingue de todo outro ser da Natureza, ao 

mesmo tempo que se manifesta no poder que o homem 

tem de transformar o caos indeterminado em cosmos.  

É, pois, a partir dessa característica antropológica 

fundamental, que nos atrevemos a fazer a seguinte 

pergunta: Quem pode negar que, pelo menos nos “Povos 

Testemunho” da América Indígena, se conseguiu 

racionalizar o caos, convertendo a indeterminação da 

realidade (Realität) em cosmos (Wirklichkeit)? Quem pode 

negar que nas Antigas Culturas Pré-Colombianas 

funcionou, para dizê-lo com as palavras de Claude Lévi-

Strauss, um “pensamento selvagem”? Evidentemente, em 

sã consciência, ninguém. Máxime, quando sabemos que 

em nossos dias se iniciam esforços de recuperação de tal 

pensamento, por exemplo, com obras como a de Paul 

Rodin, intitulada: “O homem primitivo como filósofo”; e a 

de Miguel León Portilla, intitulada: “A Filosofia Náhuatl”. 

Pois bem, é a começar de obras como as antes 

citadas, que nos atrevemos a dizer, em vocábulos já feitos 

proverbiais, que o homem indígena americano realizou “o 

passo do ‘mito’ ao ‘logos’” e, com isso, o que poderíamos 

chamar, à semelhança do grego, “o milagre americano”. 

Quer dizer,  
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[...] enquanto que o homem se considera 

produto de algo exterior à Natureza, está 

imerso no terreno da religião; porém, 

quando se questiona a existência de tudo e 

busca suas raízes no autodevir da 

Natureza, por mais que busque nomes 

próprios para denominar essas forças, está 

deixando de lado esse campo e 

incursionando no fecundo universo da 

filosofia.2 

 

Uma vez que dá esse passo ou consegue fazer essa 

distinção, podemos afirmar que o homem manifesta sua 

especificidade, tomada de consciência de sua realidade e 

ocupação do seu lugar no cosmos. 

É evidente que as cosmogonias e teogonias 

antropomórficas que constituem a rica mitologia 

ameríndia, pelo grau de desenvolvimento dos povos que 

lhes deram origem, nem nos oferecem, nem se pode 

exigir-lhes uma rigorosa análise lógico-abstrata teórica dos 

problemas e desafios que lhes apresentava sua realidade; 

sem embargo, “como antessala da Filosofia [nos diz Pablo 

Guadarrama González3] ofereceu uma cosmovisão na qual 

o homem ocupava um digno lugar e, portanto, merece ser 

destacada na história do pensamento latino-americano” 

Ainda que não concordando de todo com Pablo 

Guadarrama, pelo fato de colocar ainda o pensamento 

indígena americano como simples “antessala da 

Filosofia”, e redimindo-o desde já de tal incorreção, nós 

                                                           
2 GUADARRAMA GONZALEZ, Pablo. Valoraciones sobre el 

Pensamiento Filosófico Cubano y Latinoamericano. La Habana: 

Política, 1985, p. 121. 
3 Ibid., p. 145. 



- 21 - 

afirmamos que, precisamente com tal pensamento se dá 

origem à História da Filosofia Latino-americana, 

propriamente dita. Inclusive ou apesar de ser acusado de 

conservar, todavia, uma forma mitológica ou 

antropomórfica; pois sabemos bem que “em seu primeiro 

período, a Filosofia conserva, todavia, em grande parte a 

forma mitológica e antropológica”4. Basta, para isso, ler as 

belas páginas escritas pelos filósofos chamados Pré-

Socráticos. 

Assim sendo, desde Latino-América pensamos que 

não se pode continuar admitindo, como uma verdade total 

e absoluta, que “nossos” primeiros filósofos sejam os 

gregos, senão, entre outros, os “Tlamatinime”, isto é, os 

antigos pensadores originários náhuas ou os “Amautas”, 

antigos pensadores incas. Como tampouco é verdade de 

tudo, em seu estrito sentido, que “a pré-história da 

filosofia latino-americana e o antecedente imediato de 

nosso pensar latino-americano” sejam a crítica à dialética 

hegeliana e a crítica à ontologia heideggeriana – como o 

pretende mostrar, inadvertidamente, Enrique D. Dussel. 

Mais bem, nossa pré-história filosófica, se quer ser 

encontrada, deve ser procurada nessa América de raízes 

profundas que nos legaram “os Povos Testemunho”. 

Porém, o que foi que aconteceu com esses “Povos 

Testemunho” e com as demais comunidades indígenas do 

Continente Americano? Bem o sabemos, depois de 33 dias 

de navegação (8 de setembro a 12 de outubro) por mares 

desconhecidos, entre presságios e naufrágios, quase por 

                                                           
4 FRAILE, G. Historia de la Filosofía I. Madrid: Edit. Católica/BAC, 

1976, p. 142. 
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azar, o homem do Velho Continente descobre em 1492 um 

Novo Mundo, ao qual, por equívoco, começa a chamar 

“Índias Ocidentais” e, mais tarde, “América”. Assim, a 

partir do 12 de outubro de 1492, dia em que Rodrigo de 

Triana gritou, desde a gávea da nave almirante: “Terra!”, 

acontecimento registrado como “Descobrimento da 

América”, em realidade, se inicia a invasão da América e a 

paulatina destruição das Índias. Como nos disse Dee 

Brown5: “Tudo começou com Cristóvão Colombo, o qual 

deu ao povo o nome de ‘Índios’”. 

É lógico que, nem a invasão da América, nem a 

destruição das Índias se deram, obviamente, de forma 

pacífica. Tanto a chamada história tradicional, quer dizer, 

a que reflete o ponto de vista eurocêntrico dos vencedores, 

assim como a feita desde a “visão dos vencidos” dão conta 

de uma história cruenta. De parte dos indígenas, por 

exemplo, nos diz Oliva de Coll6 que “a oposição foi 

encarniçada e sistemática a partir do momento em que, 

passada a surpresa e a confusão do encontro, a crença na 

chegada dos supostos deuses anunciados pelas tradições é 

substituída pela consciência sobre a natureza terrena dos 

invasores”. 

De toda maneira, e apesar da valente resistência 

indígena ante a conquista, uma vez vencidos, se 

desencadeia um processo brutal de colonização e de 

“conquista espiritual” cujas consequências chegam até 

                                                           
5 BROWN, Dee. Enterrem meu Coração na Curva do Rio. Índios 

Contam o Massacre de sua Gente. São Paulo: Melhoramentos, [entre 

1970 e 1980], p. 19. 
6 OLIVA DE COLL, Josefina. A Resistência Indígena, Porto Alegre: 

L & P M Editores, 1986, p. 9 
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nossos dias. Conquista e colonização que, naquele 

momento, obrigam o natural habitante americano a 

perfilar-se dentro de uma mestiçagem de raças e culturas 

estranhas ou a perder-se em minorias étnicas desde as 

quais contemplará sua história de liberdade interrompida e 

se verá violentado a viver em outra história que já não lhe 

pertence, pois é a história oficial da dominação. Quer dizer 

que os indígenas, ao serem vencidos pelos conquistadores, 

de fato, perderam o direito à História. A partir daí, a única 

história humana que há, e que deve ser aprendida, é a 

história europeia, a da civilização ocidental cristã que é 

apresentada como “a História Universal”.  

Em consequência, pelo que se refere à História da 

Filosofia Latino-americana, alienadamente, os estudiosos 

e historiadores de nosso pensamento farão arrancar a esta, 

a partir do que o argentino Gregório Weinberg chama 

“cultura imposta”, isto é, dizendo, por exemplo, que “o 

período filosófico começa a meados do século XVI com a 

instalação dos ‘Estudos Gerais’ organizados por algumas 

ordens religiosas e pela criação das três primeiras 

universidades em Santo Domingo (1510), Lima (1553) e 

México (1553)”7 Ou, como no caso do Brasil, 

identificando seu começo com a chegada dos Jesuítas (29 

de março de 1549):  

 

A presença civilizadora dos Jesuítas 

utilizava a Filosofia para seus fins 

educacionais e para o estabelecimento dos 

baluartes da Contrarreforma em nosso 

                                                           
7 QUILES, Ismael. Filosofía Latinoamericana en los Siglos XVI a 

XVIII. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1889, p. 7. 
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país [nos diz Ernildo Stein8]. Mas, mesmo 

assim [continua ele], temos que 

reconhecer que a Filosofia trazida por eles 

representa “nosso começo”, e com a 

progressiva presença universal do 

catolicismo e filosofia tomista penetrou 

em todas as instituições de ensino, como 

também em toda reflexão e justificação 

das atividades humanas, servindo, muitas 

vezes, precisamente aos mais diversos 

fenômenos de exploração e consolidação 

da dominação dos conquistadores. 

 

Marcado, então, de forma violenta e arbitrária, 

pelas razões que já sabemos, o começo de nossa história 

filosófica a partir da época da colonização europeia no 

Continente, olvidando ou ignorando todo o pensamento 

indígena americano; sem dúvida é a partir desse momento 

que a historiografia filosófica clássica ou tradicional 

reconhece o começo de um processo ou vida filosófica em 

nosso Continente. Vida filosófica sem a qual, é claro, 

ainda que defectiva por seu caráter colonial, conquistador 

e de imposição e importação; não nos seria possível 

historiar, periodizar e nem sequer falar de uma História da 

Filosofia “em” Latino-América; muito menos descobrir 

em suas entranhas uma História da Filosofia propriamente 

Latino-americana.  

Pois bem, uma vez que nosso intento neste 

primeiro capítulo é o de localizar, textualmente, as 

primeiras obras de uma História da Filosofia “em” Latino-

América, cabe perguntar-nos: quando se começa a 

                                                           
8 STEIN, Ernildo. Paradoxos da Racionalidade. Caxias do Sul: PYR 

Edições, 1987, p. 89. 
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historiar a vida filosófica na América Latina? Quem são os 

primeiros a levar a cabo essa nobre e inadiável tarefa? 

A respeito, nos diz Arturo Andrés Roig9, “um dos 

documentos mais antigos, com o qual se inicia esse tipo de 

historiografia, é o trabalho do cubano José Manuel Mestre 

‘De la Filosofía en la Habana’, de 1865”. Por sua parte, 

Isabel Monal chega a ver, por exemplo, na obra do 

brasileiro Luís Pereira Barreto, e até na “Oração Cívica” 

do mexicano Gabino Barreda, “uma tentativa de 

periodização filosófica para nossos países”10, segundo a 

“lei dos três estados” esboçada por Augusto Comte. E há 

até quem indique a obra de Antonio León Pinelo: 

“Epítome da Biblioteca Oriental e Ocidental, Náutica e 

Geográfica” (Madrid, 1629), como “uma importante 

contribuição à história das ideias em Latino-América”11. 

Por nossa parte, observando o título específico dos 

trabalhos, corroboramos os resultados da investigação 

feita por Arturo Andrés Roig, antes citada, e o seguimos 

quando diz que, depois da obra de José Manuel Mestre, 

“em 1878, apareceu o livro ‘A Filosofia no Brasil’ de 

Sílvio Romero; em 1885 e 1886 se publicam, 

respectivamente, as obras ‘A Filosofia na nova Espanha’ 

                                                           
9 ROIG, Arturo Andrés. Interrogaciones sobre el pensamiento 

filosófico. Em: América Latina en sus Ideas (coordinación e 

introducción por Leopoldo Zea). México: UNESCO/Siglo XXI, 1986, 

p. 52. 
10 MONAL, Isabel. Las Ideas en la América Latina. Primera Parte. 

Tomo1. La Habana: Casa de las Américas, 1985, p. 19. 
11 DAVIS, Harold Eugene. La historia de las ideas en Latinoamérica. 

Em: Ideas en Torno de Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 

1986, p. 670. 
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de Augusto Rivera e ‘Apontamentos Históricos sobre a 

Filosofia em México’ de Emetério Valverde Tellez” 12. 

Como se vê, os primeiros estudos sobre História da 

Filosofia “na” América Latina são de caráter nacional. 

Mas “em 1908 [nos diz Roig13], o peruano Francisco 

García Calderón dá início a um novo tipo de historiografia 

com seu escrito: ‘Les Courants Philosophiques dans 

L’Amérique Latine’, o primeiro em seu gênero por seu 

caráter geral” 

Depois dessas primeiras obras, fundadoras da 

História da Filosofia em Latino-América,  

 

[...] a primeira década do século XX viu 

aparecer, ainda, os estudos iniciais sobre o 

desenvolvimento do pensamento na 

Argentina, com o ensaio de Alejandro 

Korn, “Influencias Filosóficas en la 

Evolución Nacional”, aparecido entre 

1912 e 1915, o de José Ingenieros “Las 

Direcciones Filosóficas en la Cultura 

Argentina”, de 1914.14 

 

Sem haver abrigado, em nenhum momento, a 

altíssima pretensão de ser exaustivo na busca de nossa 

história filosófica; mas apenas a de destacar algumas obras 

representativas dela, as quais nos sirvam de apoio para a 

conquista do objetivo que pretendemos, passamos, nas 

                                                           
12 ROIG, Arturo Andrés. Interrogaciones sobre el pensamiento 

filosófico. Em: América Latina en sus Ideas (coordinación e 

introducción por Leopoldo Zea). México: UNESCO/Siglo XXI, 1986, 

p. 52. 
13 Ibid., p. 53. 
14 Ibid., p. 53. 
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páginas seguintes, a indicar a periodização em que 

dividem seu conteúdo interno, assim como algumas 

características que nos permitam, neste primeiro capítulo 

de nosso trabalho, denominá-la: História da Filosofia “em” 

Latino-América, feita desde um ponto de vista “clássico” 

ou “tradicional”. 

Segundo Jaime Rubio Angulo15,  

 

[...] a “cronologia clássica” 

compreenderia os seguintes períodos, 

desde o ponto de vista da História da 

Filosofia: 

1. Escolástica Americana: 1540-1750 

(aproximadamente). Abrange o ensino da 

Filosofia, desde a criação das 

universidades até o aparecimento da 

Ilustração. 

2. Ilustração Americana: 1750-1830 

(aproximadamente). Compreende o 

estudo dos principais autores ingleses e 

franceses que, de algum modo, influem na 

independência. O ano de 1830 é a época 

na qual se começam a formar os Estados 

latino-americanos. Estende-se até 1870 

com o chamado “pragmatismo latino 

americano”. 

3. O Positivismo: 1870-1920 

(aproximadamente). Florescimento e 

aplicação de uma das filosofias mais 

influentes em todo o Continente. 

 

Rubio Angulo acrescenta à periodização anterior as 

etapas que ele chama de “Os Fundadores: 1920-1956 

(aproximadamente)” e “Período Contemporâneo: 1950-)”. 

                                                           
15 RUBIO ANGULO, Jaime. Historia de la Filosofía 

Latinoamericana I. Bogotá: USTA/CED, 1979, p. 38. 
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Mas, como nós temos dividido a Historiografia da 

Filosofia Latino-americana em três momentos qualitativos 

(clássico ou tradicional, crítico e criador), pareceu-nos 

bem nos determos no período do “Positivismo”, uma vez 

que as obras historiográficas que antes citamos, assim 

como seus autores, abrangem até a primeira década de 

1900 e, também, porque consideramos que o período de 

“Os Fundadores” inaugura o salto qualitativo 

historiográfico – que vai florescer a meados do século XX 

e que temos denominado ponto de vista crítico.  

É verdade que não ignoramos que se diz também 

que “a periodização clássica contempla as seguintes 

etapas: ‘Descobrimento’, Conquista, Colônia, 

Independência e Época Atual”16; ou que a maioria de 

histórias da filosofia latino-americana “dividem o tempo 

americano em três grandes períodos: Colônia, Época 

Moderna, Época Atual”17. Sem embargo, consideramos 

que, de nenhuma maneira, tais observações alteram os 

momentos qualitativos em que dividimos nossa 

historiografia; pois, além de saber que se continuam 

escrevendo histórias da filosofia latino-americana no estilo 

clássico ou tradicional, nossa periodização se orienta e 

corresponde à História da História da Filosofia “em” 

Latino-América, sem abandonar, por suposto, a História 

da Filosofia Latino-americana propriamente dita. 

Assim sendo, só nos resta colocar algumas 

características que nos permitam identificar, sem intenção 

                                                           
16 RUBIO ANGULO, Jaime. Historia de la Filosofía 

Latinoamericana I. Bogotá: USTA/CED, 1979, p. 38. 
17 Ibid., p. 38. 
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de ser dogmático, o que chamamos de “historiografia 

filosófica clássica ou tradicional” em América Latina. Ao 

respeito, poderíamos apontar, entre outras, as seguintes: 
 

a) Ser predominantemente o estudo e a 

periodização de uma história filosófica 

nacional. 

b) Apesar da característica anterior, sem embargo, 

não dá espaço ao pensamento pré-colombiano. 

c) Acusa uma “certa defasagem temporal como 

consequência de um atraso no começo e 

determinação de cada um dos períodos, fato 

que tem levado a dizer que o pensamento 

latino-americano é assincrônico com respeito 

ao europeu”18. 

d) As sucessivas etapas em que é dividida tal 

história não correspondem, em realidade, “a um 

processo imanente senão exógeno”19. 

e) Praticamente ninguém, de maneira explícita, 

tenta estudar e estabelecer os nexos necessários 

entre a produção da filosofia e o 

desenvolvimento econômico-social do 

Continente; muito menos fazer uma História da 

Filosofia “em” Latino-América a partir da luta 

de classes. 

f) E, enfim, “outro traço histórico que tem muita 

repercussão na estrutura e sentido de nosso 

                                                           
18 ROIG, Arturo Andrés. Esquemas para una Historia de la 

Filosofía Ecuatoriana. Quito: Ediciones de la Universidad Católica, 

1977, p. 24. 
19 Ibid., p. 24. 
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pensamento: Trata-se do fato de que a filosofia 

começou em nós desde zero, isto é, sem apoio 

em uma tradição intelectual vernácula, pois o 

pensar indígena não foi incorporado ao 

processo20. 

 

Possivelmente, a consciência desse “começo desde 

zero”, historicamente falando, de nossa filosofia, junto 

com seu caráter exógeno, tenha provocado um anelo 

criativo em favor de um pensamento próprio latino 

americano. Anelo criativo expresso na chamada “Geração 

dos Fundadores” ou “Geração dos Patriarcas” como assim 

gosta de chamá-la Francisco Miró Quesada. 

Precisamente, nos diz Germán Marquínez 

Argote21, “por este anelo que eles não puderam realizar, se 

lhes reconhece com o nome de ‘fundadores’ da filosofia 

de nosso século”. Assumindo, pois, a preocupação deles 

com relação à criação de um pensamento latino-

americano, nos permitimos abrir as portas para entrar no 

seguinte capítulo. 

  

                                                           
20 SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de Nuestra 

América?. México: Siglo XXI, 1976, p. 14. 
21 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 

11. 
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CAPÍTULO II 
 

AMÉRICA LATINA: UM PROJETO 

HISTÓRICO EXÓGENO 

 

Se levamos em conta que a chamada “Geração dos 

Fundadores”: 

a) “É a dos nascidos até 1870”22. 

b) “Irrompem como escritores, que tratam de 

impor suas novas vigências, em oposição à 

geração positivista estabelecida, cujo 

predomínio entra em crise ao finalizar o 

século”23. 

c) “Caracteriza-se essa geração pela reação e 

rejeição aos dogmas do positivismo puro, nos 

quais haviam sido educados; como volta ao 

humanismo e à metafísica; como aspiração a 

uma filosofia da liberdade e do espírito; como 

anelo criativo de um pensamento próprio, 

latino-americano”24. 

d) “A primeira década do século XX é a de sua 

consolidação como pensadores influentes”25. 

 

                                                           
22 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 

11.  
23 Ibid., p. 11. 
24 Ibid., p. 11. 
25 Ibid., p. 11.. 
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E, por outro lado, que “grande parte da filosofia 

latino-americana contemporânea tem sua origem na reação 

contra o positivismo”26, então se torna necessário 

contextualizar tal atitude para entendê-la de forma cabal. 

Sabemos que, antes de 12 de outubro de 1492, o 

Continente Americano se encontrava habitado por um 

mosaico cultural de povos ameríndios. 

Também sabemos que os antigos povoadores do 

Continente Americano, sobretudo aqueles que pertenciam 

aos grandes núcleos de civilização (Astecas, Maias e 

Incas), uma vez invadidos e conquistados, viram como 

iam caindo a seus pés suas instituições, seus templos, suas 

cidades e, em geral, sua cultura. Pode dizer-se que, ao cair 

o “índio” na batalha pela defesa de sua liberdade, estava 

caindo com ele seu mundo: o mundo indígena. Esse 

mundo indígena, por suposto, não só compreendia sua 

extensão geográfica ou física, mas também, o mundo vital 

do homem que o habitava (Lebenswelt): o mundo humano 

(Wirklichkeit) com sua totalidade de sentido 

(Weltanschauung). “O mundo no qual passaram os 

espanhóis, os europeus, é o ‘mundo’ dos índios, é uma 

totalidade de sentido, um horizonte de compreensão”, nos 

diz Enrique D. Dussel27. 

                                                           
26 FRONDIZI, Risieri. Introducción a GRACIA, Jorge J. E. –  

FRONDIZI, Risieri. El Hombre y los Valores en la Filosofía 

Latinoamericana del Siglo XX. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1981, p. 11. 
27 DUSSEL, Enrique D. História da fé cristã e transformação social 

na América Latina. Em: Fé Cristã e Transformação Social na 

América Latina. Encontro de “El Escorial”, 1972. Petrópolis, Vozes, 

1977, p. 65. 
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Esse mundo do homem no qual se entendia e 

compreendia o natural habitante americano, era o mundo 

que caía ante a espada e a cruz. Caíam seus deuses: 

“Tonatiuh” (o deus-sol, asteca), “Huitzilopochtli” (o deus 

da guerra, asteca), “Tláloc” (deus da chuva, asteca), 

“Pachamama” (a deusa-terra, Inca), “Quetzalcóatl” (o 

deus-homem de pele branca e longas barbas, de 

Teotihuacán), “Viracocha” (o deus homem civilizador, 

inca), etc. Caíam suas instituições: “Teocalli” (templo-

pirâmide dos sacrifícios, asteca), “Calmecac” (escola da 

nobreza asteca), “Tepochcalli” (escola do povo asteca), 

“Calpulli” (unidades habitacionais, asteca), “Ayllu” 

(unidades habitacionais, inca), etc. Caíam seus idiomas 

“Náhuatl”, “Maya”, “Quechua”, “Aymara”, “Guarani”, 

etc. Caíam suas autoridades: “Tlatoaní” (máxima 

autoridade asteca), “Inca” (máxima autoridade Inca), 

“Zipa” (máxima autoridade chibcha), “Tlamatinime” 

(filósofo asteca), “Tlacaeletl” (teólogo asteca), “Amauta” 

(filósofo Inca), etc. Em definitivo, caía o índio e suas 

obras: Ameríndia. 

Os sobreviventes à hecatombe serão introduzidos a 

um “Novo Mundo”: o mundo do século XVI europeu, 

exportado pelos espanhóis (12 de outubro de 1492) e 

portugueses (a partir do 22 de abril de 1500). Porém, dado 

que foram vencidos militarmente, os indígenas americanos 

não serão introduzidos como homens livres, senão como 

prisioneiros de guerra, como escravos, como objetos para 

usar ou destruir. Esses homens originários americanos, 

portanto, entrarão na “civilização ocidental cristã”, além 

de traumatizados pela desintegração de sua civilização, 
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quase considerados como menores de idade; sem fala 

(agora deviam aprender Espanhol ou Português), 

dispensados de decidir sua vida e sua história (agora era 

decidida pelos seus conquistadores e colonizadores), 

obrigados a esquecer seu sentido histórico (agora deviam 

aprender um novo sentido: o “sentido cristão” da história) 

e violentados para entender-se e compreender-se em uma 

nova visão cosmológica, antropológica e teológica: a 

oferecida pela Filosofia Escolástica na América Latina, a 

qual ficará dividida, segundo Ismael Quiles em três 

períodos: 
 

1. Primeiro Período: 1550-1630. “O caráter desse 

período pode ser chamado de ‘restauração 

escolástica’, pois coincide com a restauração 

escolástica realizada na Espanha durante o 

século XVI”28. As duas figuras mais relevantes 

desse período são: Frei Alonso de la Vera Cruz 

e o Padre Antonio Rubio. 

2. Segundo Período: 1630-1767. “O segundo 

período pode ser denominado, coincidindo 

aproximadamente com o lapso similar europeu, 

de ‘decadência escolástica’”29. Nessa época, 

devemos citar a: Frei Alonso Briseño e aos 

jesuítas Nicolás de Olea e Miguel de Viñas. 

3. Terceiro Período: abrange o último terço do 

século XVIII e os primeiros anos do XIX. 

“Pode ser caracterizado por uma acentuada 

                                                           
28 QUILES, Ismael. Filosofía Latinoamericana en los Siglos XVI a 

XVIII. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1889, p. 7. 
29 Ibid., p. 9. 
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‘influência da filosofia nova’, sobretudo do 

cartesianismo”30. Talvez as figuras mais 

significativas desse período sejam: o Padre 

Benito Díaz de Gamarra e Frei José Elías del 

Carmen. 

 

Por sua parte, Guillermo Furlong31 assinalou que o 

século XVI foi “o século do México”; o século XVII, “o 

século do Peru” e o século XVIII, “o século Rioplatense”. 

Seja como for, e apesar da tese de Ricardo Levene 

de que “As Índias não eram colônias”; em tais 

circunstâncias América Latina nascia submetida, de 

cabeça baixa, demitida da história, encomendada para ser 

civilizada (A Encomenda), repartida como botim de guerra 

(A Partilha), condenada a trabalhos forçados (“A Mita”) 

nas minas, nos “obrajes”, “porteos”, “naborios” ou 

“yunacona”. Inclusive a mestiçagem, tanto cultural como 

racial, se deu com uma das partes oprimida: a América 

Pré-Colombiana. Nessa situação social de servidão e 

discriminação, nasceram os primeiros “homens latino-

americanos” de uma América mestiça: os mestiços, os 

mulatos, os afrodescendentes e, inclusive, os crioulos. 

Três séculos de colonização (1492-1800) foram 

suficientes para que a consciência crioula ou mestiça do 

Novo Continente nascesse, se unificasse e se sublevasse 

contra a tutela exercida pelos impérios espanhol, 

português e francês, principalmente, e iniciasse sua 

                                                           
30 Ibid., p. 11. 
31 FURLONG, Guillermo. Nacimiento y Desarrollo de la Filosofía 

en el Rio de la Plata, 1536-1810. Buenos Aires: Kraft, 1952, p. 60. 
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ininterrupta luta pela emancipação política, econômica, 

social e cultural: desde Haiti (1804) até Cuba (1898) e 

Panamá (1903). 

Nessas guerras de libertação se distinguiram 

homens como Simón Bolivar (1783-1830), Miguel 

Hidalgo y Costilla (1753-1811), José de San Martín 

(1778-1850), José Martí (1853-1895) e toda uma 

constelação de libertadores que não deixaram apagar a 

tradição iniciada por Caonabo, Anacaona, Cuauhtemoc 

(1497-1525), Atahualpa (1500-1533), Caupolicán (-1558), 

Diriangén e muitos outros chefes indígenas americanos. 

O punhado de crioulos e mestiços (seguidos por 

uma imensa massa de indígenas e afrodescendentes) que 

encabeçam as revoluções de independência, vão importar 

um modelo de sociedade democrática, ao estilo norte-

americano (4 de julho de 1776) e francês (14 de julho de 

1789), “inadvertidos de que não existem soluções pré-

fabricadas e etiquetadas para estes ou aqueles problemas, 

inseridos nestas ou naquelas condições especiais de tempo 

ou de espaços culturais”32. 

Assim, nos diz Paulo Freire33, 

 

[...] importávamos ao Estado democrático 

não só quando não tínhamos nenhuma 

experiência de autogoverno, inexistente 

em toda nossa vida colonial, mas também, 

e sobretudo, quando não tínhamos ainda 

condições capazes de oferecer ao ‘povo’ 

inexperiente, circunstâncias ou clima para 

                                                           
32 FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 79. 
33 Idem, p. 79. 
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as primeiras experiências 

verdadeiramente democráticas. 

Sobrepúnhamos, a uma estrutura 

economicamente feudal e a uma estrutura 

social em que o homem vivia vencido, 

massacrado e ‘mudo’, uma forma política 

e social cujos fundamentos exigiam, ao 

contrário do mutismo, o diálogo, a 

participação, a responsabilidade política e 

social 

 

A importação do modelo do Estado nacional 

democrático sem nenhuma prévia consideração a nosso 

contexto não foi acompanhada de uma promoção cultural 

que atualizasse o “povo latino-americano” à nova situação 

e provocasse sua participação na marcha de sua sociedade; 

pelo contrário, a imensa maioria da população latino-

americana continuou analfabeta, marginalizada e 

explorada, agora pelas elites de crioulos e mestiços que 

haviam substituído os colonizadores. 

Quer dizer, recapitulando um pouco, que  

 

[...] a tomada de consciência dos hispano-

americanos acerca de sua realidade, se foi 

logrando em uma série de etapas, cujas 

origens chegam até os próprios 

conquistadores. Porém, foi a meados do 

século XVIII quando, por causa de uma 

série de circunstâncias históricas e 

culturais, se fez mais clara essa tomada de 

consciência. O apoio teórico desse 

conhecimento o ofereceram [nos diz 

Leopoldo Zea34] as ideias filosóficas 

                                                           
34 ZEA, Leopoldo. El Pensamiento Latinoamericano. Barcelona: 

Ariel, 1976, p. 65. 
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então em voga, as quais se agrupavam sob 

o nome genérico de Ilustração.  

 

Algumas de suas figuras principais foram: Miguel 

Hidalgo, José María Morelos, José Francisco de Caldas, 

Simón Bolivar, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, 

Bernardo O’Higgins, José de San Martín, Vicente 

Rocafuerte, José Bonifácio de Andrada, Félix Varela, Juán 

Crisóstomo Lafinur e Manuel Fernández de Agüero. 

Orientados pelos “livros proibidos” dos 

enciclopedistas franceses e criticando a filosofia 

escolástica colonial, como: 

 

1. Período de obscurantismo 

intelectual; 

2. Limitado a uma repetição escolar 

das doutrinas e de linguajar escolástico; 

3. Dominado pelo dogmatismo 

filosófico de Aristóteles, Santo Tomás e a 

tradição escolástica; 

E, por isso mesmo, reacionário a todo 

progresso científico e desconhecedor das 

inquietudes que no campo da filosofia e, 

sobretudo, das mesmas ciências positivas, 

existia nas nações avançadas da Europa;35 

 

Os revolucionários, políticos e pensadores 

ilustrados independentistas vão lutar e conquistar a 

emancipação política da Ibero-América. 

Mas, logo, os mesmos libertadores se deram conta 

de que era necessária uma transformação a um nível mais 

profundo; pois o espetáculo que as jovens nações 

                                                           
35 QUILES, Ismael. Idem, pp. 5-6. 
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começaram a oferecer era deprimente. “O espetáculo que 

ofereceu a nova geração foi algo realmente doloroso e 

desconsolador: países dizimados por longas algo 

realmente doloroso e desconsolador: países dizimados por 

longas e intermináveis revoluções. A anarquia e o 

despotismo circundante alternativamente em um círculo 

vicioso”36 

Era o momento em que a América Latina estava 

nascendo como um conjunto de nações independentes; por 

enquanto, do braço de uma aristocracia 

predominantemente agrária, mas, também, de uma 

empreendedora oligarquia burguesa urbana. 

Era o momento também que, na América Latina, se 

inauguravam o caciquismo, o caudilhismo e, em geral, as 

ditaduras. Porém, não se pense que eram ditaduras 

modernas como se poderia chegar a imaginar, senão que 

se tratava de ditaduras ao mais rançoso estilo feudal; isto 

é, “aqueles que, de certo modo, tinham um apoio popular, 

ou seja, eles eram um reflexo das crenças, havia uma 

idealização, uma divinização do ditador”37. É a hora de, 

por exemplo, José Gaspar Rodrígues Francia, no Paraguai; 

Juan Manuel de Rosas, na Argentina; Antonio López da 

Santa Ana, no México; e Gabriel García Moreno, no 

Equador. É a hora (segundo terço do século XIX), 

também, da efervescência de uma série de correntes 

filosóficas que vão anteceder e preparar a adoção do 

                                                           
36 ZEA, Leopoldo. El Pensamiento Latinoamericano. Barcelona: 

Ariel, 1976, p. 67. 
37 GARCIA MARQUEZ, Gabriel. Em: Invitación al Diálogo. Moscú: 

Edit. Progreso, 1986, p. 128. 
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positivismo: a ideologia, o tradicionalismo francês, o 

ecletismo com seu sentido histórico, o sansimonismo e sua 

preocupação com a sociedade, a escola escocesa e o 

utilitarismo com sua inclinação experimental. Alguns de 

seus representantes eram: Francisco Mont Alverne, 

Domingo José Gonçalves de Magalhães, José María Luis 

Mora, José Victorino Lastarria, José Esteban Echeverría, 

Juan Bautista Alberdi, Francisco Bilbao, Andrés Bello, 

José de la Luz y Caballero e Domingo Faustino Sarmiento. 

Pois bem, o que é que levava a “nossas repúblicas 

dolorosas da América, levantadas entre as massas mudas 

de índios, ao ruído da peleja do livro com o círio, sobre os 

braços sangrentos de uma centena de apóstolos”38, à 

anarquia, ao não saber viver em liberdade e, 

consequentemente, à necessidade do estabelecimento de 

ditaduras ou, parafraseando a Etienne de la Boétie, a uma 

“servidão voluntária”? 

Os pensadores anteriormente citados vão responder 

a tal pergunta, dizendo que a raiz do mal se encontra em 

nossa herança colonial. “A Colônia havia formado a mente 

que agora entorpecia o progresso. Ali estava todo o mal. 

Para desarraigá-lo seria mister refazer desde suas raízes 

dita mente. Urgia realizar uma nova tarefa: a da 

emancipação mental de Hispano-América”39. 

 

                                                           
38 MARTÍ, José. Política de Nuestra América. México: Siglo XXI, 

1987, p. 38. 
39 ZEA, Leopoldo. El Pensamiento Latinoamericano. Barcelona: 

Ariel, 1976, p. 68. 
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Trata-se, pois, nessa nova etapa, de apagar todo 

resquício da Europa Ibérica medieval, feudal, 

conservadora e reacionária, deixada pela colonização da 

Península Ibérica; e de substituí-la pela importação de uma 

Europa moderna, industrial, liberal e progressista. Assim, 

toda Ibero-América fica dividida em duas partes: unitários 

contra federalistas, na Argentina; “pelucones” contra 

“pipiolos”, no Chile; federais e centralistas, no México, na 

Colômbia e na Venezuela, etc. Como nos diz Octavio 

Ianni40: “A partir do contraponto cidade-campo, 

progresso-atraso, europeu-americano, se coloca o dilema 

civilização e barbárie”. O ideal de civilização a ser 

alcançado agora, será procurado em e oferecido por 

Inglaterra, França e Estados Unidos da América do Norte. 

Domingo Faustino Sarmiento41 (1811-1888), desde 

este contexto, proporá: “Alcancemos os Estados Unidos. 

Sejamos a América como o mar é o oceano. Sejamos 

Estados Unidos”. 

Procurando transplantar um ideal exógeno, se farão 

presentes nessa luta da civilização contra a barbárie, como 

vimos, o cartesianismo, o sensualismo, a ilustração, o 

ecletismo, a ideologia, o utilitarismo e outras correntes 

filosóficas. 

 

 

                                                           
40 IANNI, Octavio. Revolução e cultura. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1983, p. 15. 
41 SARMIENTO. Domingo Faustino. Conflicto y Armonía de las 

Razas en América. Buenos Aires: Edit. Intermundo, 1946, p. 357 
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Sem embargo [nos diz Leopoldo Zea42], 

nenhuma dessas filosofias chegou a ter a 

importância do positivismo. Enquanto as 

demais doutrinas filosóficas já citadas não 

tiveram outro papel que o de instrumentos 

destrutivos, úteis para desembaraçar aos 

ibero-americanos da série de ideias que 

lhes haviam imposto, rompendo o cerco 

mental, dentro do qual se havia 

pretendido encerrá-los, o positivismo 

pretendeu ser algo mais: a doutrina 

filosófica que substituiria a escolástica. 

 

O período positivista em nossas terras corresponde 

à “moderada ascensão da burguesia, o qual se projeta ao 

longo do resto do século XIX e se adentra até os primeiros 

lustros do século XX”43. Alguns de seus principais 

representantes foram: Luís Pereira Barreto, Tobias 

Barreto, Gabino Barreda, Angel Floro Acosta, Florentino 

Ameghino, Eugenio María de Hostos, José Martí, Juan 

Montalvo, José Ingenieros, Enrique José Varona e Manuel 

González Prada. 

As burguesias nacionais da América Latina 

independente, pois, em seu afã de desenvolvê-la no 

sentido da modernidade europeia, a integrarão ao sistema 

capitalista industrial como exportadora de alimentos, 

minerais e combustíveis necessários aos países 

industrializados e, ao mesmo tempo, lhe imprimirão o 

rosto do subdesenvolvimento. Como nos diz Ignacio 

                                                           
42 ZEA, Leopoldo, 1976, op. cit., p. 77-78. 
43 MONAL, Isabel. Las Ideas en la América Latina. Primera Parte. 

Tomo1. La Habana: Casa de las Américas, 1985, p. 26. 
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Sotelo44: “O período que se estende de 1870 a 1930 

configura, em seus traços fundamentais, a fisionomia da 

América Latina que resulta de sua integração ao sistema 

capitalista industrial”. 

Todavia, nesses momentos, “a presença europeia é 

conceituada, por ambas as partes, como ‘fator 

civilizatório’”45. Nesse sentido,  

 

[...] durante toda a primeira década de 

nosso século, América Latina 

experimenta a sensação de participar 

ativamente nas “vantagens da 

civilização”. Argentina se compara, sem 

pudor, aos Estados Unidos e espera 

desempenhar o mesmo papel hegemônico 

no Hemisfério Sul. Por todos os lados 

reina uma confiança ilimitada, que 

permite contemplar o futuro com o maior 

otimismo46. 

 

Sem embargo, e apesar do otimismo desmedido 

das burguesias nacionais, também  

 

[...] um surdo descontentamento se deixa 

sentir logo em muitos grupos sociais. 

Fala-se do materialismo da época, do 

egoísmo como sua personificação. O 

conforto não era desfrutado por todos os 

membros da sociedade [...]. Formaram-se 

oligarquias que monopolizaram os 

negócios públicos para melhor servir a 

seus negócios econômicos. Não faltam, 

                                                           
44 SOTELO, Ignacio. Sociologia da América Latina. Rio de Janeiro: 

Pallas, 1975, p. 126. 
45 Ibid., p. 127. 
46 Ibid., p. 128. 
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tampouco, novas formas de tirania, como 

a de Porfirio Díaz no México. As 

ferrovias e as indústrias crescem, porém 

se encontram em outras mãos que não as 

hispano-americanas. A burguesia em 

Hispano-América não é outra coisa que 

um instrumento a serviço da grande 

burguesia europeia e norte-americana que 

lhe tem servido de modelo47. 

 

Esse surdo descontentamento social vai fazer-se 

sentir também ao interior do pensamento filosófico em 

voga, nesse caso, o positivismo latino-americano em suas 

três vertentes: 
 

a) A de orientação materialista, inspirada em parte 

nos materialistas vulgares; 

b) A de orientação evolucionista, propugnadora da 

teoria de Spencer e Darwin; e 

c) A de orientação positivista de origem 

especificamente Comtiana. 

 

Várias foram as causas, tanto de ordem nacional 

como continental, que provocaram o desmoronamento do 

positivismo na América Latina,  

 

[...] porém é no âmbito político [nos diz 

Risieri Frondizi48] onde se há de buscar a 

razão principal da resistência ao 

                                                           
47 ZEA, Leopoldo. El Pensamiento Latinoamericano. Barcelona: 

Ariel, 1976, p. 86. 
48 FRONDIZI, Risieri. Introducción a GRACIA, Jorge J. E. –  

FRONDIZI, Risieri. El Hombre y los Valores en la Filosofía 

Latinoamericana del Siglo XX. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1981, p. 15. 
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positivismo em relação com a liberdade. 

Em certos casos, como no México, porque 

o positivismo estava associado a uma 

ditadura que era desmoronada; em outros, 

como em Cuba, porque o recomendava o 

status quo colonial frente à possibilidade 

da Independência a que se aspirava. 

 

Assim, novamente para resistir ao positivismo, a 

insatisfação dos pensadores latino-americanos, muitos dos 

quais formados no próprio positivismo, se manifesta a 

partir da adoção das ideias antipositivistas vindas da 

Europa. Influenciados, primeiro pelos filósofos franceses 

(Boutroux, Bergson) e logo pelos alemães (Nietzsche, 

Husserl, Dilthey, Heidegger, Scheler, Hartmann, Jaspers), 

e pelo filósofo italiano Croce, homens, como Alejandro O. 

Deustua, no Peru; Antonio Caso e José Vasconcelos, no 

México; Alejandro Korn, na Argentina; Carlos Vaz 

Ferreira, no Uruguai; e Raimundo de Farias Brito, no 

Brasil, vão abrir um novo caminho para a filosofia na 

América Latina, agora, privilegiando a experiência 

religiosa e estética e dando espaço às preocupações 

metafísicas. Pois, como dizia Alejandro Korn49: “não 

podemos aceitar uma filosofia que aniquila a 

personalidade humana, reduz sua unidade a um fenômeno 

biológico, lhe nega o direito de forjar seus valores e seus 

ideais e o proíbe transcender com o pensamento o limite 

da existência empírica”. 

Esses homens que reagem contra o positivismo, 

que se encontram no meio da etapa que Gregório 

                                                           
49 KORN, Alejandro. Obras, Vol.3. La Plata: Universidad Nacional 

de la Plata, 1940, pp. 279-280. 
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Weinberg chamou de “cultura aceita ou admitida”, quer 

dizer, aquela que começa com as guerras de independência 

ibero-americana e que se caracteriza pelo entusiasmo 

romântico pelo francês, pela ânsia de adotar o modelo 

sócio-político norte-americano e, em geral, por uma nova 

colonização; e que, mesmo educados no positivismo, 

conseguem ver as contradições internas da burguesia 

crioula e seus primeiros enfrentamentos com o 

imperialismo vigente, vão inaugurar uma nova atitude 

filosófica na América Latina. 

Atitude filosófica que vai imprimir sua marca a 

toda a filosofia latino-americana contemporânea. Por isso 

são chamados, com justiça, de “Fundadores” de nosso 

filosofar latino-americano contemporâneo. Com eles, pois, 

iniciamos o seguinte capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 

AMÉRICA LATINA A CAMINHO DE UM 

PROJETO FILOSÓFICO LATINO-

AMERICANO 

 

Depois de haver feito um percurso, no Capítulo 

Segundo, desde o espocar das Revoluções da 

Independência Americana, passando pelo desencanto 

político de Simón Bolivar (1783-1830), o qual afirma, 

antes de sua morte, que “a América [Latina] é 

ingovernável”50; assim como pelo dilema colocado por 

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), de “civilização 

ou barbárie”, o qual se pretende resolver com o 

positivismo; chegamos à geração dos “Fundadores”, os 

quais, em seu afã de criticar e superar o positivismo, 

assumiram uma atitude idealista, já preconizada pela obra 

“Ariel”, do uruguaio José Enrique Rodó (1871-1917), 

publicada em 1900, onde diz:  

 

O passado pertenceu todo inteiro ao braço 

que combate; o presente, quase por 

completo também, ao tosco braço que 

nivela e constrói; o porvir – um porvir 

tanto mais próximo quanto mais enérgica 

seja a vontade e o pensamento dos que o 

anseiam – oferecerá, para o 

desenvolvimento de superiores faculdades 

                                                           
50 BOLIVAR, Simón, citado em: RANGEL, Carlos. Do Bom 

Selvagem ao Bom Revolucionário. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 1982, p. 26. 
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da alma, a estabilidade, o cenário e o 

ambiente.51 

 

Os “Fundadores”, pois,  

 

[...] são no fundamental antinaturalistas, 

com marcantes simpatias idealistas ou 

vitalistas (posições essas que nem sempre 

é fácil distinguir uma da outra); têm uma 

clara preferência pelos conceitos 

dinâmicos e o pensamento intuitivo, não 

rigidamente lógico, e, em consequência, 

são em geral condescendentes com a 

especulação metafísica. Daí sua 

admiração por autores como Boutroux, 

Croce, James e, sobretudo, Bergson.52 

 

Porém o que mais nos interessa em “Os 

Fundadores” ou “Patriarcas”, segundo o sentido em que 

vimos estudando a História da Filosofia “na” América 

Latina, não são tanto suas fontes de inspiração europeia, 

senão sua atitude ao filosofar e, sobretudo, seu “anelo 

criativo de um pensamento próprio, latino-americano”. 

Ao respeito, “Os Fundadores” entendem que as 

diversas adoções ou adaptações de pensamentos 

importados não foram capazes de criar, até agora 

(primeiro terço do século XX), um ambiente e vida 

filosófica cotidiana na América Latina. Que a filosofia, 

sobretudo a partir do período republicano, se cultiva de 

                                                           
51 RODÓ, José Enrique. Ariel. Buenos Aires: Clásicos de Ayer y Hoy, 

1969, p. 137. 
52 SALAZAR BONDY, Augusto. Sentido y problema del pensamiento 

filosófico hispanoamericano. Em: Ideas en Torno de Latinoamérica 

I. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 201. 
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forma autodidata e improvisada; nem sempre por filósofos 

de profissão, mas por advogados, médicos, sacerdotes, 

escritores, políticos, etc.; por outro lado, a cátedra 

universitária é vista quase como um luxo que contribui 

para aumentar o prestígio da profissão exercida. 

Agrega-se a isso, a justaposição ou 

descontinuidade no processo histórico das ideias 

filosóficas e, consequentemente, a carência de uma 

tradição e vida filosófica mais autêntica. É nesse contexto 

que se entendem as palavras de Antonio Caso53 (1883-

1946), quando disse: “Todavia não resolvemos o problema 

que nos legou a Espanha com a Conquista; ainda não 

resolvemos tampouco a questão da democracia, e já está 

sobre o tapete a discussão histórica do socialismo em sua 

forma mais aguda e premente!” 

“Os Fundadores” ou “Patriarcas” se dão conta de 

que na América Latina não se sabe Filosofia, que o mais 

que se faz é estudar e entender algumas questões, porém 

não as compreender de todo. Como diz Francisco Miró 

Quesada, não se tem uma “compreensão de caladura”, isto 

é, não se penetra na matéria em todo o seu conteúdo 

interno nem se chega ao fundo dela, saboreando as 

significações e desenhando o complicado bordado dos 

detalhes. E tudo isso, por causa da carência de uma 

formação filosófica específica. 

Ante tal situação, “Os Fundadores” vão 

desenvolver um intenso trabalho pedagógico-filosófico 

com vistas, fundamentalmente, a aprender e ensinar 

                                                           
53 CASO, Antonio, citado em: ZEA, Leopoldo. El Pensamiento 

Latinoamericano. Barcelona: Ariel, 1976, p. 55. 
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Filosofia e, quem sabe, em um próximo futuro, a filosofar 

ou, nessa peculiar circunstância histórica tensa e 

angustiada, a “imitar se não se pode fazer outra coisa; 

porém, ainda ao imitar, inventar um tanto, adaptar”54 

Portanto, sua finalidade não é fazer filosofia no 

sentido dos grandes mestres europeus, isto é, filosofar no 

estrito sentido do termo. Sua finalidade é, mais que tudo, 

pedagógica: preparar os estudantes para que possam 

alguma vez, sempre que realizem o esforço necessário, ler 

os grandes mestres da filosofia ocidental, e, sobretudo, os 

grandes mestres da época, os que estão criando a filosofia, 

os que estão levando a Europa e o mundo inteiro por 

novos e audazes rumos. Esse ensino dos filósofos 

europeus e essa aprendizagem por saber-lhes ler constitui, 

apesar de suas graves limitações, a primeira atividade 

filosofante de nossa América. 

Mesmo assim, devemos reconhecer que desse 

esforço fundacional e necessário, surgirá a geração 

chamada de “Geração Forjadora” (Francisco Miró 

Quesada – também chega a chamá-la de “Geração 

Intermediária”) ou “Geração da Normalização” (Germán 

Marquínez Argote); já seja porque “com ela o pensamento 

latino-americano começa a transformar-se de mero 

filosofar, em filosofar autêntico”55, ou porque “pensem 

que antes de tudo é necessário normalizar a atividade ou 

quefazer filosófico no Continente [...] Normalizar quer 

                                                           
54 CASO, Antonio. México y sus problemas. Em: Ideas en Torno de 

Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 557. 
55 MIRÓ QUESADA, Francisco. Despertar y Proyecto del Filosofar 

Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 

50. 
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dizer fazer da filosofia uma atividade normal ao lado das 

outras atividades que se desenvolvem no interior de uma 

cultura não defectiva”56. 

Sua preocupação será, além de aprender filosofia 

nas fontes mesmas da filosofia ocidental, a de criar uma 

infraestrutura filosófica capaz de garantir a normalização 

do quefazer filosófico na América Latina. Para isso, 

criam-se cátedras e faculdades de filosofia, revistas 

especializadas; fazem-se traduções; realizam-se 

congressos e reuniões, etc. 

Entre os representantes mais importantes 

poderíamos citar Francisco Romero (1891-1960), Carlos 

Astrada (1894-1970), Nímio de Anquín (1896-1979), 

Jackson de Figueiredo (1891-1928), Alceu de Amoroso 

Lima (1893-1983), José Carlos Mariátegui (1895-1930) e 

Samuel Ramos (1897-1959). 

Ainda que influenciados por correntes diversas 

como, por exemplo, a fenomenologia, o historicismo, 

vitalismo orteguiano, neotomismo, marxismo e 

existencialismo, “Os Forjadores” têm em comum, 

primeiro, a preocupação por sentar as condições que 

façam possível um filosofar autêntico, através da 

conquista do panorama histórico-filosófico mundial; e, 

segundo, a inquietude pela busca e necessidade de uma 

tradição filosófica própria, vernácula. “Por isso, nos 

encontramos ante o fato curioso de que para recuperar a 

própria tradição filosófica, os latino-americanos começam 

                                                           
56 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 

12. 
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a escrever obras sobre a história das ideias de seus 

próprios países e apresentam às novas gerações um 

panorama completamente insuspeito”57. Insuspeito até 

para os próprios filósofos que fazem essa história, pois 

descobrem, para sua própria surpresa, que ignoram quase 

completamente a realidade do pensamento próprio em 

favor do alheio. 

Nascidos por volta da última década do século XIX 

e fazendo sentir sua influência desde a segunda metade 

dos anos 1920; sem embargo, suas obras de caráter 

histórico, como, por exemplo, “Sobre a Filosofia na 

América”, de Francisco Romero e “História da Filosofia 

no México”, de Samuel Ramos, vão encontrar-se com o 

movimento denominado “História das Ideias na América”, 

inspirado pelo próprio Francisco Romero, na Argentina, e 

pelo espanhol “transterrado”, José Gaos, no México; e 

desenvolvido em plenitude pelos discípulos de “Os 

Forjadores”, isto é, por aqueles que comporão o que, 

segundo Miró Quesada, se denomina “Geração Jovem” ou 

“Geração Técnica”. 

A partir, pois, do momento em que se inicia uma 

“etapa de normalidade filosófica” na América Latina, 

inicia-se também um intenso trabalho de recuperação da 

“História da Filosofia Latino-americana”: 

 

                                                           
57 MIRÓ QUESADA, Francisco. Despertar y Proyecto del Filosofar 

Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 
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O uruguaio Arturo Ardao58 nos diz a respeito: 

 

Desde a cátedra Alejandro Korn do 

Colégio Livre de Estudos Superiores de 

Buenos Aires, e desde o Seminário de 

Teses do Colégio de México, coordenado 

com a Faculdade de Filosofia e Letras da 

Universidade Nacional, os mestres 

Romero e Gaos, respectivamente, foram 

os verdadeiros fundadores do referido 

movimento. Juntando fios anteriores 

soltos, imprimiram desde o primeiro 

momento, a seus empenhos, um comum 

espírito continentalista. 

 

Fundados ambos os centros acadêmicos em 1940 e 

destinados a recuperar o passado filosófico latino-

americano, um de seus primeiros frutos, no México, será o 

envio de Leopoldo Zea, jovem pensador formado no 

Seminário de Gaos, em uma viagem que se estenderá a 

quase todos os países de Latino-América, realizada em 

meados de 1945 a meados de 1946, com o fim de 

despertar, impulsionar e unificar tal tarefa. “Tal foi a 

histórica missão [nos diz Ardao59] cumprida, então por 

Leopoldo Zea, chamada a institucionalizar-se, por sua vez, 

no Comitê de História das Ideias na América, com sede no 

México, fundado em 1948 e dirigido pelo próprio Zea” 

                                                           
58 ARDAO, Arturo. Historia y evolución de las ideas filosóficas en 

América Latina. Em: La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad 

Venezolana de Filosofía, 1979, p. 64. 
59 ARDAO, Arturo. Historia y evolución de las ideas filosóficas en 

América Latina. Em: La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad 

Venezolana de Filosofía, 1979, p. 64. 
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Amostra do ambiente filosófico reinante pelos anos 

quarenta em Latino-América é o livro intitulado “A 

Filosofia em Bolívia”, do qual nos diz seu autor:  

 

Acabado de escrever em dezembro de 

1941, o livro foi publicado, como já disse, 

em 1945. Sua redação coincidiu com a 

iniciação de uma época de grande 

importância para nosso pensamento, que o 

livro não pôde captar. Época em que 

marcava o fim da tendência que chegou a 

fazer de nossas ideias um simples reflexo 

das europeias e o começo de outra que 

tenta se desligar de padrões estrangeiros e 

dar ao país uma consciência que lhe 

permita a criação de uma cultura 

autenticamente sua.60 

 

Solicitada, portanto, em 1947, à Comissão de 

História do Instituto Pan-americano de Geografia e 

História, pelo Doutor Sílvio Zavala, a criação do Comité 

de Historia de las Ideas en América, logo se converteu no 

foco irradiador e aglutinador dos trabalhos e atividades 

levadas a cabo nessa perspectiva. Assim sendo, aparece 

como primeiro rebento a obra “Duas Etapas do 

Pensamento em Hispano-América: Do Romantismo ao 

Positivismo”, de Leopoldo Zea. Mas é sobretudo a partir 

de 1956, apoiados pela Fundação Rockefeller e pela 

Editorial do Fundo de Cultura Económica, que as 

publicações se sucedem: Arturo Ardao publica “La 

Filosofía en el Uruguay en el siglo XX”; João Cruz Costa, 

                                                           
60 FRANCOVICH, Guillermo. La Filosofía en Bolívia. La Paz: Edit. 

Juventud, 1987, p. IX 



- 55 - 

“Esboço de uma História das Ideias no Brasil”; José Luis 

Romero, “El Desarrollo de las Ideas en la Sociedad 

Argentina del Siglo XX”; Rafael Heliodoro Valle, 

“Historia de las Ideas Contemporáneas en 

Centroamérica; etc. 

Além dessas histórias de “filosofias nacionais”, e 

fiéis ao espírito continentalista impresso por Romero e 

Gaos, também se começa a produzir uma avalanche 

bibliográfica continental: por exemplo, Ramón Insúa 

Rodríguez escreve “Historia de la Filosofía en 

Hispanoamérica; Alfredo Carrillo Narváez, “La 

Trayectoria del Pensamiento Filosófico en 

Latinoamérica”; Francisco Larroyo, “La Filosofía 

Americana, su razón y sin razón de ser”; Manfredo 

Kempff Mercado, “Historia de la Filosofía en 

Latinoamérica”; Abelardo Villegas, “Panorama de la 

Filosofía Latinoamericana Actual”; etc. 

Essa significativa produção de nossa história 

filosófica faz com que, timidamente, se comece a dar-lhe 

importância no interior das histórias da Filosofia chamada 

universal. Assim, nos diz Arturo Ardao61, 

 

[...] em 1954, o filósofo italiano Michele 

Frederico Sciacca, ao reeditar sua “La 

Filosofía Hoy”, lhe incorporará um 

capítulo sobre “La filosofía en 

Iberoamérica”, em cujo começo 

expressava “Quiçá seja esta a primeira 

vez que tal atividade é tomada em 

                                                           
61 ARDAO, Arturo. Historia y evolución de las ideas filosóficas en 

América Latina. Em: La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad 

Venezolana de Filosofía, 1979, pp. 65-66. 
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consideração em uma síntese panorâmica 

da filosofia mundial, escrita por um 

europeu e publicada na Europa”. No 

mesmo ano, Luis Martínez Gómez, 

tradutor ao espanhol da obra “História da 

Filosofia”, do alemão J. Hirschberger, 

adiciona à mesma, em apêndice, a história 

da filosofia espanhola e hispano-

americana, esta última, desde suas origens 

no século XVI, até nossos dias. Em 1958 

– continua dizendo Ardao –, a revista 

francesa “Les Êtudes Philosophiques”, 

dirigida por Gastón Berger, dedicava uma 

de suas publicações a “La pensée 

Iberoaméricaine”, entendendo-se por tal 

pensamento, de conformidade com o 

título e caráter da revista, o pensamento 

filosófico. 

 

Atualmente, torna-se impossível para um só 

homem controlar toda a bibliografia produzida a respeito. 

Também, torna-se absolutamente injusto citar apenas 

alguns dos mais significativos representantes dessa 

geração. Sem embargo, correndo o risco, vamos citar, 

entre muitos outros, a Risieri Frondizi (1910-1983), 

Eugenio Pucciarelli (1907-1995), Octavio N. Derisi (1907-

2002), Francisco Miró Quesada (1918-1998), Arturo 

Ardao (1912-2003), Miguel Reale (1910-2006), João Cruz 

Costa (1904-1978), Guillermo Francovich (1901-1990), 

Danilo Cruz Vélez (1920-2008), Ernesto Mayz Vallenilla 

(1925-2015), Ricaurte Soler (1932-1994), Leopoldo Zea 

(1912-2004), Abelardo Villegas (1934-2001), e Luis 

Villoro (1922-2014). Também, pela importância que 

tiveram para a “Geração Jovem ou Técnica”, merecem ser 

nomeados os filósofos espanhóis “transterrados”, como 
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José Gaos, Joaquin Xirau, Adolfo Sánchez Vázquez, 

Eduardo Nicol, Juan David García Baca, José Ferrater 

Mora, María Zambrano, etc. 

São os membros dessa geração que, juntando os 

fios e as inspirações deixadas por “Os Fundadores”, 

através de “Os Forjadores”, vão inaugurar o ponto de vista 

“crítico” na elaboração da “História da Filosofia Latino-

Americana”. Ponto de vista crítico que tem um valioso 

antecedente na obra do mexicano Emetério Valverde 

Téllez, intitulada “Crítica Filosófica o Estudio 

Bibliográfico y Crítico de las Obras de Filosofía Escritas, 

Traducidas o Publicadas en México, desde el Siglo XVI 

hasta Nuestros Días”, impressa em 1904, pela Tipografia 

de los Sucessores de Francisco Díaz de León. 

Chamamos de “ponto de vista crítico”, porque tal 

geração é a que se vai dar conta cabal de que a História da 

Filosofia Europeia é uma história muito diferente da 

“História da Filosofia Latino-americana”.  

 

A primeira, a europeia ou ocidental, se 

refere a expressões de uma filosofia, um 

pensamento, e uma cultura surgidas de si 

mesma. Pelo contrário, a história das 

ideias dessa última, ou seja nossa 

América, não se refere a suas próprias 

ideias, senão à forma como têm sido 

adaptadas à realidade latino-americana, 

ideias europeias ou ocidentais62 

 

                                                           
62 ZEA, Leopoldo. Historia y evolución de las ideas en América 

Latina. Em: La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad 

Venezolana de Filosofía, 1979, p. 71. 
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Pois bem, essa tomada de consciência da 

dependência e alienação de “nossa” filosofia, 

evidentemente, não surgiu por geração espontânea. Surgiu 

do anelo criativo por “fazer filosofia autêntica”, semeado 

pela “Geração dos Fundadores ou Patriarcas”. Mas, como 

evoluiu a concepção de “fazer filosofia autêntica”, desde 

“Os Fundadores” até a “Geração Jovem”, quer dizer, os 

nascidos na segunda década do século XX 

aproximadamente? Bem, num primeiro momento, que se 

denomina de “concepção estática” e que é atribuído à 

“Geração dos Patriarcas”, fazer filosofia autêntica 

“significa ‘fazer filosofia à europeia’”63. Porém, 

entendendo-se bem, “Os Patriarcas” aspiraram a, e 

trabalharam para, que um dia, na América Latina, se 

conseguisse “filosofar” como os grandes mestres 

europeus. Essa era a essência de seu projeto! Mas, em 

virtude das circunstâncias, eles entendiam por “filosofar à 

europeia”, ou “fazer filosofia autêntica”, ao menos, 

conseguir assimilar e compreender o sentido profundo do 

filosofar europeu. 

Em um segundo momento, o qual é denominado de 

“Concepção dinâmica” e que é atribuído à “Geração 

Forjadora”, “fazer filosofia autêntica”, quer dizer, fazer 

filosofia à europeia; o qual “significa chegar a pensar por 

si mesmo os grandes temas da filosofia ocidental, como 

resultado de um repensar, que signifique um compreender 

que transcenda o conteúdo compreendido. Ou seja, que 

                                                           
63 MIRÓ QUESADA, Francisco. Despertar y Proyecto del Filosofar 

Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 

53. 
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filosofar autenticamente significa chegar à criatividade 

através da total assunção do pensamento alheio64. 

Ao ir andando, pois, de uma “Concepção estática” 

do filosofar autêntico para uma “Concepção dinâmica”, 

entendida como assimilação e recriação do pensamento 

europeu, vai nascer o “projeto latino-americano de 

filosofar”, isto é, o “fazer filosofia autêntica” característica 

da “Geração Jovem”. 

Nas entranhas da “Geração Técnica ou Jovem”, o 

esforço de “fazer filosofia autêntica” sofre, em um 

primeiro momento, uma bifurcação: 
 

a) A parcela que prefere enfatizar os marcos na 

“universalidade” e 

b) Aquela que enfatiza as tintas na 

“americanidade”. 
 

Assim sendo, aparece o grupo universalista ou da 

“Filosofia Americana”, “que pretendia fazer filosofia ‘sem 

mais’, desde sua inserção, na tradição filosófica europeia; 

porém, tendo em conta a circunstância latino-

americana”65; e o grupo americanista ou da “Filosofia do 

Americano”, “que insistia na originalidade da 

circunstância latino-americana como ponto de partida para 

uma filosofia, além de nossa, universal”66. Sinteticamente, 

                                                           
64 MIRÓ QUESADA, Francisco. Despertar y Proyecto del Filosofar 

Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 

56. 
65 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 

13. 
66 Ibid., p. 13-14. 
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dadas suas perspectivas, poderíamos dizer que a primeira 

utilizava um método dedutivo; enquanto a segunda, o 

indutivo. 

Porém, mais tarde, ambas as tendências 

terminaram confluindo em uma que poderíamos 

denominar: “Filosofia ‘desde’ América Latina”, quer 

dizer, aquela que assume a “realidade latino-americana 

como problema para o pensar filosófico”67. Ou, como nos 

diz Germán Marquínez Argote: “Filosofar ‘desde’ 

América Latina não consiste em um mero pensar, 

abstratamente, o pensamento, senão em pensar a realidade 

latino-americana, desde o pensamento próprio ou 

alheio”68. Nessa intencionalidade está explicitamente 

rebatida a acusação feita à Filosofia “desde” América 

Latina de querer encerrar-se em uma absurda 

particularidade resistente a toda influência alheia. Aceitá-

la seria algo assim como declarar inexistente a própria 

América Latina, por ser ela mesma o fruto maduro e 

sintético de uma confluência de tempos e culturas. Não, 

não se trata disso. Trata-se, isto sim, de tomar consciência 

de nossa peculiar realidade e torná-la o ponto de partida 

concreto de nosso filosofar latino-americano, quer dizer, 

constituí-la no “desde onde” se elabora um pensamento, 

por isso mesmo, nosso. Sem que se chegue a pensar na 

absurda rejeição mecânica ou sistemática de algum outro 

modo de pensar alheio. 

                                                           
67 PICOTTI DE CAMARA, Dina V. La realidad latinoamericana 

como problema para el pensar filosófico. Em: La Filosofía en 

América I. Caracas: Sociedad Venezolana de Filosofía, 1979, pp. 

199-202. 
68 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán, 1984a, op.cit., p. 7. 
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Cultivada ainda que por alguns representantes da 

“Geração Técnica ou Jovem” (Leopoldo Zea e Francisco 

Miró Quesada, por exemplo), não obstante, a Filosofia 

feita “desde América Latina” tomará corpo, sobretudo, na 

geração atual, principalmente na conhecida como 

“Geração da Articulação” (Germán Marquínez Argote) ou 

“Geração da Libertação” (Enrique Domingo Dussel 

Ambrosini). 

Não negamos, evidentemente, com isso, que se 

continuem cultivando expressões da considerada Filosofia 

Universal, neste caso, Contemporânea na América Latina 

(como, por exemplo, a filosofia da ciência, a filosofia 

analítica, o positivismo lógico e o marxismo); ao 

contrário, consideramos que esse tipo de filosofia e 

exercício do filosofar que constitui o que denominamos 

aqui “História da Filosofia “em” América Latina” − 

porque apenas conota um marco geográfico, ou seja, a 

Filosofia Universal feita por latino-americanos − sempre 

existiu e existirá. 

O que queremos dizer apenas, e que responde ao 

propósito de nosso trabalho, é que a “Geração da 

Articulação/Libertação” foi a que “assumiu decididamente 

a realidade latino-americana como problema para o pensar 

filosófico”69. Nesse sentido, originada no caldo de cultivo 

que Gregório Weinberg chama de “cultura discutida e 

criticada”, e sob o entusiasmo da Revolução Cubana 

                                                           
69 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Posibilidades y límites de una 

filosofía latinoamericana después de la filosofía de la liberación. Em: 

La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad Venezolana de 

Filosofía, 1979, p. 189.  
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triunfante em 1959, emerge na década de 1960, colocando 

um problema: “O problema específico que se coloca à 

nova geração é o da articulação da filosofia com os 

processos reais em que vive o povo latino-americano, a 

suas lutas de libertação”70. 

Entre seus representantes mais destacados 

poderíamos citar Enrique Domingo Dussel (1934-), 

Augusto Salazar Bondy (1926-1974), Arturo Andrés Roig 

(1922-2012), Mario Carlos Casalla (1946-), Horacio V, 

Cerutti Guldberg (1950-), Álvaro Vieira Pinto (1909-

1987), Pablo Guadarrama González (1949-) e, inclusive, 

alguns da geração anterior como Leopoldo Zea (1912-

2004), Abelardo Villegas (1934-2001) e Francisco Miró 

Quesada (1918 -2019). 

Herdeiros do projeto de “fazer filosofia autêntica” 

e armados com todas as ferramentas que outorga o 

ambiente da “normalização” da filosofia na América 

Latina, eles vão empenhar-se na tentativa de filosofar 

latino-americanamente. Daí que “o projeto latino-

americano de filosofar pode, precisamente, definir-se 

como a decisão de transformar um ‘mero filosofar’ em um 

filosofar que resulte em uma filosofia autêntica”71 

Os resultados não se fazem esperar. Leopoldo Zea 

publica, em 1965, “El Pensamiento Latinoamericano”, o 

qual, na edição de 1976, traz uma Terceira Parte em que se 

inclui um capítulo sobre “La Filosofía como Dominación y 

                                                           
70 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 

15. 
71 Ibid., p. 25. 
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como Liberación”. O próprio Zea, em 1969, publica “La 

Filosofía Americana como Filosofía sin más” e, em 1978, 

“Filosofía de la Historia Americana”. Talvez seja em 

reconhecimento à sua incansável dedicação ao tema da 

filosofia de nossa América desde 1942, que Francisco 

Miró Quesada lhe ofereça sua obra “Proyecto y 

Realización del Filosofar Latinoamericano”, com as 

seguintes palavras: “A Leopoldo Zea, iniciador do 

‘movimento’ de história das ideias, forjador da filosofia do 

americano, pioneiro da Filosofia da Libertação”72 

A “Filosofia da Libertação”, por sua parte, aparece 

de forma combativa, em agosto de 1973, durante a 

celebração das Quartas Jornadas Acadêmicas das 

Faculdades de Filosofia e Teologia da Universidade de 

Salvador (Área San Miguel, Provincia de Buenos Aires), 

onde se diz que  

 

Esse filosofar da libertação não surge 

como um novo transplante ideológico, 

senão como um produto, às vezes 

desesperado, nascido das próprias 

entranhas dos que buscam avidamente o 

reencontro com o próprio ser. As mesmas 

armas do inimigo, negadas e assumidas, 

são postas ao serviço de uma causa em 

luta contra as inúmeras e ocultas formas 

de dependência.73 

 

                                                           
72 MIRÓ QUESADA, Francisco. Proyecto y realización del 

Filosofar Latinoamericano. México: Fondo de Cultura Económica, 

1981, p. 7. 
73 ARDILES, Osvaldo et al. Hacia una filosofía de la liberación 
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De tais jornadas participou o filósofo peruano 

Augusto Salazar Bondy (1926-1974), o qual, ainda em 

1966, havia publicado um livro intitulado: “Historia de las 

Ideas en el Perú Contemporáneo. El Proceso del 

Pensamiento Filosófico”; e, em 1968, “¿Existe una 

Filosofía de Nuestra América?”, no qual afirma: “A 

instituição de um pensamento genuíno e original e seu 

normal desenvolvimento não poderão alcançar-se sem que 

se produza uma decisiva transformação de nossa 

sociedade mediante a supressão do subdesenvolvimento e 

da dominação”74 

Essa nova atitude e espírito com que se começa a 

fazer Filosofia “desde” América Latina fez sentir sua 

influência nas mais recentes obras de “História da 

Filosofia Latino-americana”, as quais, desde um ponto de 

vista que nos atrevemos a qualificar de “criador”, não se 

restringem apenas à imitação e repetição dos períodos, 

escolas ou sistemas em que, classicamente, era dividida 

“nossa” História da Filosofia, sempre em estreita relação 

com a História da Filosofia Europeia. Agora, mesmo no 

meio de todo esse processo imitativo e repetitivo, busca-se 

alguma originalidade, procuram-se nossas próprias raízes 

e um certo estilo de filosofar. Como dizia Alejandro Korn: 

“De além-mares recebemos, com efeito, a indumentária e 

                                                           
74 SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de Nuestra 

América?. México: Siglo XXI, 1976, p. 131. 
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a filosofia confeccionada. Sem embargo, ao artigo 

importado lhe imprimimos nosso selo”75. 

Pertencem a essa nova atitude, obras, como: “La 

Filosofía Náhuatl”, de Miguel León Portilla. “Ideas en 

Torno de Latinoamérica”,publicada pela 

UNAM/UDUAL; “Las Ideas en América Latina”, da 

cubana Isabel Monal, a qual inicia já com o “Pensamiento 

Precolombino”; o mesmo faz Jaime Rubio Angulo em sua 

“Historia de la Filosofía Latinoamericana I”, atrevendo-

se ele a falar, sem nenhum complexo, de “Filosofía 

anterior al Descubrimiento”76. Merece destaque também, 

nesta perspectiva, a obra do francês Alain Guy, intitulada 

“Panorama de la Philosophie Ibéro-Amricaine. Du XVIe 

Siècle à nos Jours”, que abrange desde Frei Alonso de la 

Vera Cruz (1504-1584) até os teólogos da libertação, 

Gustavo Gutierrez Merino (1928-) e Leonardo Boff 

(1938). 

Pois bem, é dessa Filosofia Latino-americana 

Contemporânea ou, mais expressamente, da “Geração da 

Articulação/Libertação” que vamos extrair o tema de 

nosso trabalho. Porém, antes, julgamos necessário expor a 

emergência dessa consciência de originalidade latino-

americana, a qual traz em seu seio o tema que nos ocupa. 

 

  

                                                           
75 KORN, Alejandro. Filosofía argentina. Em: Antología de la 

Filosofía Latinoamericana Contemporánea (prólogo e seleción de 

Leopoldo Zea). México: SEP, 1968, p. 6. 
76 RUBIO ANGULO, Jaime. Historia de la Filosofía 

Latinoamericana I. Bogotá: USTA/CED, 1979, pp. 45-68. 
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CAPÍTULO IV 
 

EMERGÊNCIA DA CONSCIÊNCIA DE 

ORIGINALIDADE LATINO-AMERICANA 

 

A primeira manifestação de uma consciência de 

identidade original no Continente Americano, 

evidentemente distinta daquela outorgada e imposta pelo 

europeu, se deu quando os indígenas americanos, de 

generosos anfitriões, converteram-se em encarniçados 

inimigos dos descobridores, invasores, conquistadores e 

colonizadores europeus. Nesse sentido, poderíamos citar, 

como primeiro representante de tal consciência, a 

Caonabo, “o primeiro grande chefe da resistência 

indígena”77, quem, junto com seu povo, em La Española, 

hoje Santo Domingo (República Dominicana), enfrentou o 

invasor europeu. 

Depois, entre muitos outros chefes indígenas 

americanos, seguiram-se Cuauhtemoc (1497-1525), o qual 

disse, já feito prisioneiro, a 13 de agosto de 1521, diante 

de Hernán Cortés, conquistador do México: “Já fiz tudo a 

que estava obrigado em defesa de minha cidade e de meus 

vassalos; e posto que venho preso ante tua presença, toma 

esse punhal que tens no cinto e mata-me logo com ele”78; 

                                                           
77 OLIVA DE COLL, Josefina. A Resistência Indígena, Porto 

Alegre: L&PM Editores, 1986, p. 21. 
78 CORTÉS, Hernán. Cartas de Relación de la Conquista de 

México. México: Espasa-Calpe, 1982, p. 181. 
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e Atahualpa (1500-1533), do qual Eduardo Galeano79 nos 

informa que  

 

[...] foi condenado por Pizarro porque era 

culpado do delito de ser “outro”, ou pura 

e simplesmente, era culpado de “ser”. A 

voracidade do ouro e da prata requeria 

uma máscara que a ocultasse; e, assim, 

Atahualpa acabou sendo acusado de 

idolatria, poligamia e incesto, o que 

equivalia a condená-lo por praticar uma 

cultura “diferente”. 

 

As fontes dessa consciência primordial de 

identidade e de originalidade, que se converte em arma de 

luta contra o invasor, podem ser encontradas, em primeiro 

lugar, nos documentos deixados pelos próprios 

descobridores e conquistadores, como Cristóvão Colombo, 

Hernán Cortés e Bernal Díaz del Castillo; em segundo 

lugar, nas investigações feitas pelos padres missionários, 

como Frei Bernardino de Sahagún; e, em terceiro lugar, no 

que restou de testemunhos indígenas depois da implacável 

destruição das Índias. 

Vencida a resistência indígena, recém-iniciada a 

conquista e colonização do Continente Americano, e já 

usando o arcabouço teórico oferecido pelo Cristianismo, 

um homem de igreja, Frei Antonio Montesinos (finais do 

século XV–1545), no terceiro domingo de Advento de 

1511, ante sua radical experiência de originalidade do 

Continente Americano e a brutal escravidão a que estava 

                                                           
79 GALEANO, Eduardo. A Descoberta da América (que ainda não 

houve). Porto Alegre: Editora da Universidade, 1998, p. 52. 
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sendo submetido o homem originário americano, levantou 

o primeiro grito de protesto que se registra na História 

Latino-americana, dizendo:  

 

Dizei, com que direitos e com que justiça 

tendes em tão cruel e horrível servidão 

aqueles índios? Com que autoridade 

haveis feito tão detestáveis guerras a essas 

gentes que estavam em suas terras mansas 

e pacíficas, e que tão infinitas delas, com 

mortes e estragos nunca ouvidos, haveis 

consumido? Como os tendes tão 

oprimidos e fatigados, sem dar-lhes de 

comer nem curar-lhes suas enfermidades 

que, dos excessivos trabalhos que lhes 

dais, empioram e morrem, e melhor 

dizendo, os matais, para sacar e adquirir 

ouro cada dia? E que cuidados tendes para 

que os doutrinem, ouçam missa, guardem 

as festas e domingos? Eles não são 

homens? Não têm almas racionais? Não 

sois obrigados a amá-los como a vós 

mesmos? Isso não entendeis? Isso não 

sentis?80 

 

Isso não o entenderam os conquistadores, 

imediatamente – exceto Gonzalo Guerrero, o primeiro 

conquistador conquistado pelos índios –, mas o entendeu o 

Papa Paulo III, a 2 de junho de 1537, quando, através da 

Encíclica “Sublimis Deus”, proclamou:  

 

 

                                                           
80 MONTESINOS, Antonio. Citado em: DE LAS CASAS, Bartolomé. 

Historia de las Indias II. México: Fondo de Cultura Económica, 

1951, Libro 3, Cap. 4. 
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Considerando que os mesmos índios, 

como verdadeiros homens não somente 

são capazes de receber a fé cristã, senão, 

como o temos sabido, acolhem com maior 

prontidão a mesma fé; e desejando prover, 

para esse negócio, com remédios 

convenientes; pelas presentes letras, 

decretamos e declaramos com nossa 

autoridade apostólica que os referidos 

índios e todos os demais povos que 

adiante venham ao conhecimento dos 

cristãos, ainda que se encontrem fora da 

fé de Cristo, não hão de estar privados, 

nem se hão de privar de sua liberdade, 

nem do domínio de suas coisas; e mais, 

todavia, que possam usar, possuir e gozar 

livre e licitamente dessa liberdade e desse 

domínio, nem devem ser reduzidos a 

escravos.81 

 

Esse documento do Papa Paulo III, 

indubitavelmente, entre outras coisas, não se entenderia 

sem a luta desfraldada pelo fanático da dignidade humana 

e defensor dos “Cristos açoitados das Índias”, Frei 

Bartolomé de las Casas (1474-1566), sobretudo desde 

1514 até 1566. 

Em sua “Brevíssima Relação da Destruição das 

Índias”, escrita em 1542, nos diz: 

 

Duas maneiras gerais e principais hão tido 

os que ali hão passado, que se chamam 

cristãos, em extirpar e varrer da face da 

terra aquelas miseráveis nações. Uma, por 

                                                           
81 BULA DE PAULO III. Em: Ideología y Praxis de la Conquista 

(selección de textos, glosas y estudio final por Germán Marquínez 

Argote). Bogotá: Nueva América, 1984, pp. 47-48. 
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injustas, cruéis, sangrentas e tirânicas 

guerras. A outra, depois que hão matado 

todos os que podiam anelar, ou suspirar, 

ou pensar em liberdade, ou em sair dos 

tormentos que padecem, como são todos 

os senhores naturais e os homens varões 

(porque comumente não deixam nas 

guerras a vida senão os moços e as 

mulheres), oprimindo-os com a mais dura, 

horrível e áspera servidão em que jamais 

homens nem bestas puderam ser postas 

pela insaciável cobiça e ambição que hão 

tido82 

 

O ponto álgido de seu pensamento e militância 

política como defensor jurídico e teólogo do índio 

oprimido o viverá Bartolomé de Las Casas, entre agosto e 

setembro de 1550, quando se confronta com Juan Ginés de 

Sepúlveda, autor do “Democrates Alter (ou da Justa Causa 

da guerra contra os Índios)”. A respeito, Dussel83 nos diz: 

“A disputa de Valladolid, em 1550, entre Juan Ginés de 

Sepúlveda e Bartolomé de las Casas é a disputa mais 

importante sobre o estatuto ontológico, e à luz da fé, que 

se realizou na Europa acerca da natureza do homem e das 

Culturas do Terceiro Mundo”. 

Depois dele, vieram outros tantos intrépidos 

lutadores em favor da justiça e evangelizadores da paz, 

como: Frei Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Juan 

del Valle, Julian Garcés, Antonio Valdivieso, etc., os quais 

conseguiram ver e descobrir verdadeiramente a 

                                                           
82 DE LAS CASAS, Bartolomé. Brevísima Relación de la 

Destrucción de las Índias. Buenos Aires: EUDEBA, 1966, p. 36. 
83 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Paulinas, 1984a, p. 155. 
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originalidade de Latino-América e, por havê-la visto, a 

amaram e, por isso, foram condenados à solidão, à morte 

ou ao desterro. Mesmo assim, é essa luta desatada em 

favor da dignidade do homem americano a que, segundo, 

por exemplo, Enrique Dussel, inspiraria o primeiro 

conteúdo do que denominamos atualmente de “Filosofia 

Latino-americana”, em contraposição a uma mera 

“Filosofia “em” América Latina”. 

Sem pretender um prurido de originalidade 

extrema em nossa investigação, mas apenas para redimir 

de “machismo” aos tempos coloniais latino-americanos, 

parece-nos que merece menção destacada a insurreição e 

rebeldia de Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) em 

favor de seu direito legítimo para estudar teologia, 

ciências e outras artes humanas; sobretudo, porque 

aconteceu em tempos em que tal pretensão, simplesmente, 

era negada à mulher. Eis aqui suas próprias palavras 

expostas na famosa “Carta a Sor Filotea de la Cruz”: 

 

[...] porque o fim a que aspirava era 

estudar teologia; parecendo minguada 

inabilidade, sendo católica, não saber tudo 

o que nesta vida se pode alcançar, por 

meios naturais, dos divinos mistérios; e 

que, sendo freira e não secular, devia, 

pelo estado eclesiástico, professar letras; e 

mais, sendo filha de um São Jerônimo e 

de uma Santa Paula, que era degenerar de 

tão doutos pais ser idiota a filha84. 

 

                                                           
84 DE LA CRUZ, Sor Juana. Obras Completas IV. México: Fondo de 

Cultura Económica, 1957, p. 447. 
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Depois do Período Colonial (1492-1800), uma 

forte manifestação de originalidade latino-americana pode 

ser encontrada, de diversos modos, nos ideais contidos nas 

guerras de independência americana; principalmente, nas 

cabeças de seus mais preclaros homens, como Simón 

Bolivar85 (1783-1830), o qual reconhecia que os latino-

americanos  

 

[...] não somos índios nem europeus, 

senão uma espécie média entre os 

legítimos proprietários do país e os 

usurpadores espanhóis: em suma, sendo 

nós americanos por nascimento e nossos 

direitos os da Europa, temos que disputar 

estes aos do país e que manter-nos nele 

contra a invasão dos invasores; assim nos 

encontrávamos no caso mais 

extraordinário e complicado. 

 

Por outra parte, entre alguns deles vibrava o 

sentimento da América Latina entendida como uma 

“Pátria Grande”, tal como nos disse José Gervásio Artigas 

(1764-1850): “A Independência que propugnamos para os 

povos não é uma independência nacional; por 

consequência, ela não deve conduzir-nos a separar da 

grande massa que deve ser a ‘Pátria Americana’ a nenhum 

povo, nem a misturar diferença alguma nos interesses 

gerais da revolução”86. 

                                                           
85 BOLIVAR, Simón. Carta de Jamaica (Kingston, 6 de septiembre 

de 1815). Em: Ideas en torno de Latinoamérica I. México: 

UNAM/UDUAL, 1986, p. 25. 
86 ARTIGAS, José Gervásio. Em: MACHADO, Carlos. La Patria 

Grande de Bolivar a Perón. Buenos Aires: Crisis, 1974, p. 30. 
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Porém, mesmo conhecendo todos esses 

antecedentes remotos de uma certa consciência de 

originalidade latino-americana, pelo que se refere 

estritamente à filosofia, todos os historiadores e 

pensadores da filosofia latino-americana reconheceram o 

argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) como o 

primeiro que se preocupa e que reclama explicitamente a 

existência de uma Filosofia Americana, quer dizer, a 

própria desses povos acabados de nascer. Eis aqui suas 

palavras, pronunciadas em 1842: 

 

A filosofia de cada época e de cada país 

tem sido a razão comum, o princípio, ou o 

sentimento mais dominante e mais geral 

que tem governado os atos de sua vida e 

de sua conduta. E essa razão tem emanado 

das necessidades mais imperiosas de cada 

período e de cada país. É assim como tem 

existido uma filosofia oriental, uma 

filosofia grega, uma filosofia romana, 

uma filosofia alemã, uma filosofia 

inglesa, uma filosofia francesa e como é 

necessário que exista uma “filosofia 

americana”87 

 

Depois de Juan Bautista Alberdi, afinando os 

acordes com essa mesma melodia, se pronunciava José 

Martí88, em 1891, dizendo: 

 

                                                           
87 ALBERDI, Juan Bautista. Ideas para un curso de filosofía 

contemporánea. Em: Ideas en torno de Latinoamérica I. México: 

UNAM/UDUAL, 1986, p. 146. 
88 MARTÍ, José. Política de Nuestra América. México: Siglo XXI, 

1987, p. 40. 
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A universidade europeia há de ceder à 

universidade americana. A História da 

América, dos Incas para cá, há de ensinar-

se em suas minúcias, ainda que não se 

ensine a dos arcontes da Grécia. Nossa 

Grécia é preferível à Grécia que não é 

nossa. É-nos mais necessária. Os políticos 

nacionais hão de substituir os políticos 

exóticos. Injete-se em nossas repúblicas o 

mundo; porém, o tronco há de ser o de 

nossas repúblicas. 

 

E juntava uma esperança nesse final do século 

XIX: “Os jovens da América arregaçam as mangas, 

afundam as mãos na massa, e levantam-na com o fermento 

de seu suor. Entendem que se imita demasiado, e que a 

salvação está em criar. Criar é a palavra de passagem 

dessa geração”89 

Já iniciado o século XX, e posteriormente aos 

acontecimentos da Revolução Mexicana de 1910, da 

Revolução Soviética de outubro de 1917 e da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918); e ainda que o marxismo 

seguira a mesma linha histórica das filosofias europeias 

que o antecederam, quer dizer, era também um produto 

importado, o certo é que desde o contexto de uma pretensa 

visão marxista de Latino-América, José Carlos Mariátegui 

se perguntará, em 1925, se existe um pensamento 

caracteristicamente hispano-americano. Pergunta à qual 

responderá: 

 

 

                                                           
89 Ibid., p. 42. 
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Parece-me evidente a existência de um 

pensamento francês, de um pensamento 

alemão, etc., na cultura do Ocidente. Não 

me parece igualmente evidente, no 

mesmo sentido, a existência de um 

pensamento hispano-americano. Todos os 

pensadores de nossa América se 

educaram em uma escola europeia. Não 

se sente em sua obra o espírito da raça. A 

produção intelectual do Continente carece 

de traços próprios. Não tem contornos 

originais90 

 

Por sua parte, José Vasconcelos, em 1926, 

fazendo-se eco da escandalosa denúncia de Mariátegui, 

escrevia irritado: “Filosofia de símios atentos ao gesto, 

preocupados com a moda e o estilo, porém incapazes de 

advertir o sentido profundo do momento que 

atravessamos”91. Sem dúvida, Vasconcelos se referia e 

falava desde o contexto produzido pela Revolução 

Mexicana de 1910, na qual se distinguiram homens como 

Francisco I. Madero, Emiliano Zapata e Francisco Villa, 

os quais quiseram imprimir um “rosto mexicano” à 

revolução social que se pretendia. 

José Gaos (1900-1969), por sua vez, registrará em 

1942, em meio ao fragor da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) e, certamente com o sabor amargo do exílio, 

essa ancestral preocupação por uma filosofia original 

latino-americana. “Ao longo do ano que acaba de morrer 

                                                           
90 MARIÁTEGUI, José Carlos. Temas de Nuestra América. Lima: 

Editora Amauta, 1985, p. 25. 
91 VASCONCELOS, José. El pensamiento iberoamericano. Em: 

¿Qué es eso de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El 

Buho, 1984, p. 50. 
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[nos disse ele] tem-se debatido nesses países americanos 

de língua espanhola o tema da criação de uma filosofia 

peculiar sua. Deseja-se chegar a ter uma filosofia 

mexicana ou argentina, ou americana, como há uma 

filosofia francesa, alemã ou europeia”92. E convocava os 

pensadores latino-americanos de forma oracular a serem 

coerentes com esse desejo, isto é, esforçar-se por filosofar. 

Atentos a essa convocação, homens como Carlos 

Astrada (1894-1970), no Congresso Latino-Americano de 

Filosofia, realizado entre 9 e 15 de agosto de 1954, em 

São Paulo, falaram já do despontar desse esforço por 

filosofar “in situ”. Naquela ocasião ele afirmava:  

 

O pensamento americano, inspirando-se 

na própria realidade histórica e na 

exigência de dar satisfação às 

necessidades emergentes da mesma, 

acudiu, no passado, à filosofia europeia, 

valorizando-a não como uma atividade 

pura, senão como um meio para abordar e 

solucionar os problemas que se atêm ao 

homem de nosso meio, à sua vida, às suas 

exigências políticas e pedagógicas. Em 

nossa época, o interesse da América 

Latina pela filosofia e seu enfoque 

formativo é muito mais acentuado e 

definido enquanto tendências, doutrinas e, 

sobretudo, no que se relaciona a um 

processo de desassimilação e adaptação 

de ideias e métodos forâneos, processo no 

qual desponta já a possibilidade de uma 

“etapa de criação”, de concepções 

originais, expressivas de sua 

                                                           
92 GAOS, José. ¿Filosofía americana?. Em: Ideas en torno de 

Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 456. 
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idiossincrasia espiritual e adequadas a um 

modo autônomo de vida e de 

pensamento.93 

 

Etapa de criação na qual, sem deixar dúvida, se 

fazia sentir já o esforço violento em favor da 

descolonização que despontou, um pouco por todas partes, 

depois da Segunda Guerra Mundial e que, aos poucos, 

inaugurava um novo panorama geopolítico. 

Outro latino-americano, desde o contexto das 

guerras de libertação surgidas depois da Segunda Guerra 

Mundial em favor da descolonização de Ásia e África, e 

desde o ambiente da “guerra fria” provocada pela luta em 

prol da hegemonia mundial entre os impérios soviético e 

norte-americano, o martinicano Frantz Fanon (1925-1961) 

nos dirá, um pouco antes de morrer: “Deixemos essa 

Europa que não cessa de falar do homem, enquanto o 

massacra em todas as parte em que o encontra, em todas as 

esquinas de suas próprias ruas, em todas as esquinas do 

mundo”94. 

E concluirá taxativamente seu livro, “Os 

Condenados da Terra”, publicado em 1961, com as 

seguintes palavras: 

 

 

                                                           
93 ASTRADA, Carlos. La filosofía latinoamericana como exponente 

de una cultura autónoma. Em: CONGRESSO INTERNACIONAL 

DE FILOSOFIA, 1954, São Paulo. Anais. São Paulo: Instituto 

Brasileiro de Filosofia, Vol. III, 1956, p. 1077. 
94 FANON, Frantz. Os Condenados da Terra. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1979, p. 271. 
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Se desejamos transformar a África em 

uma nova Europa, América em uma nova 

Europa, então confiemos aos europeus o 

destino de nosso país. Eles saberão fazê-

lo melhor, que o mais bem-dotado dentre 

nós. Mas se queremos que a Humanidade 

avance um pouco, se queremos levar a 

Humanidade a um nível diferente daquele 

em que a Europa a deixou, então temos 

que inventar, temos que descobrir. Se 

queremos corresponder à expectativa de 

nossos povos, temos que procurar em 

outra parte, não na Europa. Mais, todavia, 

se queremos corresponder à expectativa 

dos europeus, não devemos devolver-lhes 

uma imagem, ainda que seja ideal, de sua 

sociedade e de seu pensamento, pelos 

quais eles experimentam, de vez em 

quando, uma imensa náusea. Por Europa, 

por nós mesmos e pela Humanidade, 

camaradas, temos que mudar de 

procedimento, desenvolver um 

pensamento novo, tentar pôr de pé um 

homem novo.95 

 

Consciente de todo esse processo histórico de luta 

prometeica em favor de um pensamento original, o 

brasileiro João Cruz Costa96 (1904-1978) o explicitará 

assim, em 1962: “Parece que compreendemos, depois das 

guerras de nosso século, que são como marco da profunda 

revolução pela qual passam os povos – depois do despertar 

da Ásia, seguido pelo da África – que nosso destino na 

América não nos reserva somente o papel de ‘cordiais 

espectadores’ do drama universal”. 

                                                           
95 Ibid., p. 275. 
96 CRUZ COSTA, João. El pensamiento brasileño. Em: Ideas en 

torno de Latinoamérica I. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 507. 
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Assim sendo, e querendo apagar, de uma vez por 

todas, a acusação de que na América Latina contamos 

apenas com “professores de filosofia em vez de 

filósofos”97, declara-se em 1968, que  

 

[...] a filosofia que se há de construir não 

pode ser uma variante de nenhuma das 

concepções de mundo que correspondem 

aos centros de poder de hoje, ligadas 

como estão aos interesses e metas dessas 

potências. Ao lado das filosofias 

vinculadas com os grandes blocos atuais 

ou do futuro imediato é preciso, pois, 

forjar um pensamento que à medida que 

se arraigue na realidade histórico-social 

de nossas comunidades e traduza suas 

necessidades e metas, sirva como meio 

para erradicar o subdesenvolvimento e a 

dominação que tipificam nossa condição 

histórica.98 

 

Na busca e definição desse pensamento que “sirva 

para erradicar o subdesenvolvimento e a dominação”, 

começou-se a falar de uma “filosofia original, autêntica, 

genuína, peculiar” (Augusto Salazar Bondy, Francisco 

Miró Quesada) ou de fazer “filosofia sem mais” (Leopoldo 

Zea). E até chegou-se a discutir, no segundo Congresso 

Nacional de Filosofia realizado na cidade de Córdoba, 

Argentina, em 1971, sobre “possibilidade ou 

impossibilidade de uma filosofia concreta, latino-

                                                           
97 LINS, Álvaro. Os Mortos de Sobrecasaca. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1963, pp.355-370. 
98 SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de Nuestra 

América?. México: Siglo XXI, 1976, p. 127. 
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americana, frente a uma filosofia universalista, abstrata, 

euro-norte-americana”99. Aqui se encontraram as mais 

variadas opiniões: havia desde aqueles que sustentavam o 

absurdo do falar da existência de uma “Filosofia Latino-

americana” até aqueles que, defendendo a universalidade 

da filosofia, chegaram a negar, até, as condições que teria 

o latino-americano de filosofar. 

Contudo, para o ano de 1973, já não se fala da 

“possibilidade ou impossibilidade de uma filosofia latino-

americana”, senão, abertamente, da “filosofia latino-

americana como filosofia da libertação”100. Isso acontece 

no Simpósio sobre “Dependência Cultural e Criação de 

Cultura na América Latina”, organizado pela Facultad de 

Filosofía de la Universidad del Salvador (Area San 

Miguel) e realizado de 15 a 19 de agosto de 1973, em San 

Miguel, província de Buenos Aires. Entre os participantes 

desse Simpósio podemos citar Enrique Domingo Dussel, 

Horacio Cerutti Guldberg, Arturo Andrés Roig, Mario 

Carlos Casalla, Daniel Enrique Guillot, Osvaldo Ardiles, 

Leopoldo Zea, Augusto Salazar Bondy e outros. Entre 

eles, quem apresenta sua conferência com o título: “A 

filosofia latino-americana como filosofia da libertação”, é 

Leopoldo Zea; porém, na realidade, eram os filósofos 

argentinos os que vinham trabalhando o tema, sobretudo 

Enrique Domingo Dussel Ambrosini (especificamente 

                                                           
99 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América Latina. 

São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 198. 
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desde 1971), quando, nesse tempo, era professor da 

Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

Mesmo assim, poderíamos dizer que “a filosofia 

latino-americana como filosofia da libertação” começa a 

adquirir cidadania latino-americana a partir do Primeiro 

Colóquio Nacional de Filosofia, realizado de 4 a 9 de 

agosto de 1975, em Morelia, Estado de Michoacán, 

México. Aí, Enrique Domingo Dussel apresenta a filosofia 

da libertação na Argentina como a “irrupção de uma nova 

geração filosófica”. Poderíamos dizer também, que, a 

partir desse acontecimento, os escritos e congressos sobre 

o tema abundaram; mas, desde logo, em contrapartida, 

começaram a receber suas primeiras críticas. Críticas, em 

princípio, quase meramente destrutivas e até sem um 

respeitável conhecimento do assunto. 

Entretanto, qualquer que fosse a sorte dessas 

críticas, o certo é que, com a publicação em 1977 da obra 

“Filosofia da Libertação” de Enrique D. Dussel, tal 

corrente se afirma, primeiro, “Como um pensar autônomo 

dos grandes centros de poder imperial e, ao contrário, 

apegado à historicidade e destino do homem e dos povos 

latino-americanos”101; segundo, “como pensar da 

libertação”102; e, terceiro, como “Filosofia Latino-

americana”, isto é, “‘filosofia latino-americana’ é o nome 

que a filosofia simplesmente recebe ao ser compreendida 
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Filosofía Latinoamericana. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973, p. 9. 
102 Ibid., p. 12. 
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como práxis libertadora, neste lugar do planeta e da 

história”103. 

Esse novo modo de filosofar se desenvolve a um 

grau tal, que o filósofo mexicano Leopoldo Zea104, durante 

sua visita a Moscou, em junho de 1981, atrevia-se a 

afirmar:  

 

Durante muito tempo se falou muito se 

existia ou não existia uma filosofia latino-

americana. E se baseava em que, onde 

estavam os Hegel, onde estavam os Platão 

da América Latina? Alguns afirmavam 

que não pode haver filosofia latino-

americana, se antes não se alcança o 

desenvolvimento dos países onde se cria a 

filosofia. Para nós que pensamos que há 

filosofia, temos replicado que negar que 

haja um filósofo latino-americano é negar 

que os latino-americanos sejam homens. 

Porque é essencial ao homem o duplo 

sentido: o expressar-se e o pensar. Já na 

reunião de Buenos Aires [referia-se ao 

Simpósio de 1973] onde havia cerca de 

200 filósofos latino-americanos, 

estabeleceu-se o seguinte: não falar mais 

da existência ou não existência da 

filosofia latino-americana. O problema já 

não existe. 

 

Já não existe porque, no momento, não apenas a 

Filosofia Latino-americana, senão outras ciências feitas 

“desde” Latino-América (por exemplo, a Teologia e a 
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al Dialogo. Moscú: Editorial Progreso, 1986, pp. 51-52. 
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Sociologia) têm conseguido fazer-se respeitar na 

comunidade científica mundial, e, de alguma maneira, têm 

influenciado na mudança do ponto de vista com que se 

interpreta atualmente a América Latina. 

Por conseguinte, definida “a Filosofia Latino-

americana como Filosofia da Libertação” (desde agosto de 

1973) e a Filosofia da Libertação, por sua vez (desde abril 

de 1980), como “um saber teórico articulado à práxis de 

libertação dos oprimidos, fato que pensa em primeiro 

lugar e como condição de possibilidade de todo outro 

tema. Longe de se pensar que ‘toda filosofia é crítica da 

linguagem’, afirma-se que a filosofia é crítica da opressão 

e esclarecimento da práxis de libertação”105; só nos resta, 

nos capítulos seguintes, desfiar a textura de tal 

pensamento e, em nosso caso específico, mergulhar nas 

entranhas daquilo que se refere à área denominada: 

Metafísica. 

  

                                                           
105 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], pp. 247-248. 
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SEGUNDA PARTE: FILOSÓFICA. 

AMÉRICA LATINA: UMA REBELDIA DA 

ALTERIDADE 
 

Uma vez que percorremos, na Primeira Parte deste 

trabalho, não apenas as sucessivas etapas ou períodos em 

que é dividida a “História da Filosofia Latino-americana”, 

mas, em seu próprio processo histórico, os diversos 

momentos qualitativos ou pontos de vista com os quais foi 

e é feita sua historiografia, vamos, nessa Segunda Parte de 

nosso trabalho, expor o esforço contemporâneo de “pensar 

latino-americanamente” a Latino-América. Quer dizer, 

vamos extrair do próprio processo da “História da 

Filosofia Latino-americana” a “Filosofia Latino-

americana”, propriamente dita. 

Dizendo de outra maneira, vamos expor a tomada 

de consciência latino-americana de Latino-América. 

Tomada de consciência que, como vimos no capítulo 

anterior, não foi doada, comprada, alugada ou pedida a 

crédito pelos latino-americanos senão que, surgindo como 

produto de seu próprio processo histórico, irrompe de 

forma contundente em nosso tempo. 

Irrompe, objetivamente falando, em uma filosofia e 

em um modo de filosofar, como não podia ser de outra 

maneira, latino-americano, isto é, não só o feito por latino-

americanos nem apenas “em” Latino-América, senão o 

feito também “desde” Latino-América. Filosofar que se 

preocupa por trazer à luz aquilo que poderíamos chamar a 
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essência do americano. Preocupação que não nega outras 

preocupações filosóficas existentes em Latino-América. 

Elas existem e de muitas variadas índoles. 

O que se quer assinalar, sem embargo, nesse 

filosofar latino-americano é sua específica preocupação 

com o peculiar e o original de Latino-América. Nesse 

sentido, tal filosofar significa que o homem de nossa 

América captou o espírito e a atividade criadora da cultura 

europeia, e do homem em geral; o qual o faz passar, no 

caso da Filosofia, de simples consumidor a produtor de 

cultura. Contudo, isso não quer dizer que nossos filósofos 

latino-americanos se constituem em uma singularidade 

impermeável à universalidade. Claro que não. 

Simplesmente deve entender-se que, mesmo apoiados em 

pensadores europeus, os dados que constituem sua 

reflexão se colocam e têm como ponto de partida um 

horizonte próprio. 

Assim sendo, iniciaremos essa Segunda Parte de 

nosso trabalho expondo o surgimento esforçado de uma 

“Metafísica Latino-americana”, logo identificada como 

“Metafísica da Libertação”; pois brota desde dentro de 

uma práxis de libertação dos oprimidos desencadeada por 

uma rebeldia da Alteridade. 
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CAPÍTULO V 
 

RUMO A UMA METAFÍSICA LATINO-

AMERICANA 

 

Como o título de nosso trabalho indica, o tema 

central a ser investigado e sistematizado é o da 

“Metafísica da Libertação Latino-americana”, a saber, 

circunscrito a um determinado modo de filosofar: o 

filosofar latino-americano que se entende como o feito 

“desde” América Latina. 

Ao atrever-nos a falar de um modo de filosofar 

latino-americano, queremos assinalar que nem toda a 

Filosofia “em” ou “de” América Latina, e nem todo 

trabalho filosófico realizado por latino-americanos, pode 

ser considerado stricto sensu “Filosofia Latino-

americana”. 

Ao respeito, e à maneira de ilustração do que 

afirmamos anteriormente, vale a pena recordar as palavras 

que, em 1878, Sylvio Romero106 dizia em relação à 

filosofia brasileira: 

 

Na história do desenvolvimento espiritual 

de Brasil há uma lacuna a considerar: a 

falta de seriação nas ideias, a ausência de 

uma genética. Em outras palavras: entre 

nós um autor não procede de outro; um 

sistema não é consequência de algum que 

o precedeu [...]. A leitura de um escritor 

                                                           
106 ROMERO, Sylvio. Obra Filosófica. Rio de Janeiro: José Olympio, 

1969, p. 32. 
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estrangeiro, a predileção por um livro de 

fora vem decidir sobre a natureza das 

opiniões de um autor entre nós. As ideias 

dos filósofos que vou estudando, não 

descendem umas das dos outros pela força 

lógica dos acontecimentos [...]. É que a 

fonte onde nutriam suas ideias é 

extranacional. 

 

Fazer tais distinções, pois, de entrada, além de não 

resultar supérfluas, nos obrigam a esclarecer o que 

entendemos por “filosofar latino-americano”. Entendemos 

por “filosofar latino-americano” aquele que consiste em 

“pensar a realidade latino-americana desde o pensamento 

próprio ou alheio”107 e, portanto, por “Filosofia Latino-

americana” aquela que assume prioritariamente “a 

realidade latino-americana como problema para o pensar 

filosófico”108. Quer dizer, trata-se de uma verdadeira 

opção filosófica fundamental: o decidir-se a pensar nossa 

realidade, não só lançando mão de um provincianismo 

cultural, senão fazendo também uso das ferramentas que a 

cultura universal nos oferece; porém, sem cair no absurdo 

de importar uma “universalidade abstrata”, senão, pelo 

contrário, levando a experiência humana da América 

Latina ao universal. 

Ora, uma vez que o filosofar latino-americano se 

manifesta através de uma expressão plural; tal fato, uma 

                                                           
107 MARQUÍNEZ ARGOTE, Germán. Presentación a: ¿Qué es eso 

de... Filosofía Latinoamericana?. Bogotá: Edit. El Buho, 1984a, p. 7. 
108 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Posibilidades y límites de una 

filosofía latinoamericana después de la filosofía de la liberación. Em: 

La Filosofía en América I. Caracas: Sociedad Venezolana de 

Filosofía, 1979, p. 189. 
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vez mais, nos obriga a especificar a singularidade do 

marco teórico de nosso trabalho. Nesse sentido, 

declaramos que se situa no interior de uma problemática 

levantada pela chamada “Filosofia Latino-americana da 

Libertação”, segundo a entendem os membros de sua 

própria geração. 

Convém esclarecer, a respeito, que não 

desconhecemos as observações feitas, por exemplo, por 

Horacio Cerutti Guldberg, em relação aos “equívocos” que 

se possam cometer ao considerar a Filosofia Latino-

americana da Libertação “como um movimento sem 

fissuras, cujos participantes compartem uma mesma 

problemática, uma mesma metodologia, uns mesmos 

supostos filosóficos, uma mesma ideologia e, inclusive, 

uma mesma percepção e atitude face à realidade latino-

americana”109. 

O próprio Cerutti, já em 1977, esquematizava as 

distintas tendências, grupos ou correntes discursivas que 

se encontravam no seio da “Filosofia Latino-americana da 

Libertação”. Segundo ele, havia 

 

[...] dois grandes setores confrontantes: 

 o setor populista e 

 o setor crítico do populismo. 

No interior de cada um desses dois 

setores, pode-se observar, todavia – 

continua ele dizendo –, quantidade de 

matizes, porém, em princípio, pode-se 

estabelecer uma subdivisão em cada um. 

O setor populista contém um subsetor de 

extrema direita e outro populista ingênuo. 

                                                           
109 Ibid., p. 190. 
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O setor crítico do populismo contém um 

subsetor historicista e outro 

problemático110 

 

Mesmo assim, ao invés de separar os membros da 

“Geração da Articulação/Libertação”, confrontando-os uns 

com outros, preferimos respeitá-los, agrupá-los e assumi-

los em suas respectivas coincidências generatrizes, as 

quais, pela forma e circunstâncias em que foram indicadas, 

podem muito bem ser consideradas como “coincidências 

fundacionais”. Ei-las, pois, aqui: 
 

a) A primeira coincidência básica “é a de querer 

fazer filosofia latino-americana que seja 

autenticamente filosofia e, por isso, de valor 

universal e, sem embargo, genuinamente 

latino-americana, quer dizer, historicamente 

situada em nosso aqui e agora”111. 

b) A segunda coincidência é a profunda convicção 

de que, para conseguir tal filosofia, torna-se 

necessária uma ruptura radical com o sistema 

de dominação e dependência, ao mesmo tempo 

que uma superação de sua filosofia. 

c) A terceira coincidência é que o filósofo deve 

fazer-se intérprete da filosofia implícita na vida 

cotidiana (Lebenswelt) do povo latino-

americano, não só a interpretando criticamente, 

                                                           
110 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 

186. 
111 ARDILES, Osvaldo et al. Hacia una filosofía de la liberación 

Latinoamericana. Buenos Aires: Edit. Bonum, 1973, p. 271. 
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senão explicitando-a em rigoroso discurso 

filosófico. 

d) A quarta coincidência é que é no pobre e 

oprimido (‘no povo’, segundo a coincidência 

anterior) que se manifesta o sentido da 

realidade e, portanto, a temática a que o 

filósofo deve estar atento para dizê-la. 

e) Finalmente, quinta coincidência, o grupo 

constatou que os interesses dos seus próprios 

membros abrangem as distintas áreas do 

filosofar, o que, além de pressupor o respeito 

mútuo e uma democrática distribuição de 

tarefas, implica também, ao contrário da 

separação individualista, o assumir tudo junto 

“na tarefa comum de filosofar ‘desde’ (e não só 

‘em’) América Latina”112 

 

De todas essas “coincidências generatrizes” surgiu, 

na “Geração da Articulação/Libertação”, o imperativo de 

elaborar uma Filosofia que, ao levar adiante os 

condicionamentos epistemológicos e políticos do filosofar, 

denunciasse a aparente neutralidade do discurso filosófico, 

ao mesmo tempo que fizesse sua declaração de intenções: 

fazer uma Filosofia desde a opressão e a dependência que 

tipificam nossa condição histórica. Tal filosofia, se 

concluiu, não poderia ser outra que uma “Filosofia da 

Libertação”: “Filosofia da Libertação entre nós é a única 

‘Filosofia Latino-americana’ possível, é o mesmo que 

                                                           
112 Ibid., p. 272. 
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dizer que é a única filosofia possível entre nós”113. Tanto 

porque a realidade latino-americana é fruto de uma 

situação ancestral de opressão, como porque tal realidade 

se apresenta como um desafio de libertação. Então, a 

filosofia que brota desde uma situação de opressão só 

pode adquirir conteúdo, caráter e personalidade se se faz 

com vistas à libertação de tal situação. 

Assim sendo, querendo agarrar a medula 

constituinte da “Filosofia Latino-americana da 

Libertação”, investigamos nas próprias entranhas da 

“Geração da Articulação/Libertação” para encontrar a 

coluna vertebral ou, para dizê-lo com termos clássicos, a 

essência de tal Filosofia. Foi assim que, em nossa busca, 

nos deparamos com o “Manifesto Saltenho”, de abril de 

1974, onde se diz que  

 

Essa prática filosófica de libertação é, não 

adjetivamente, senão substantivamente 

“Latino-americana”. É-nos urgente, 

Latino-América, a constituição de seu ser 

e de sua história, seu processo concreto de 

libertação e, por cima de uma pretensa 

universalidade da filosofia latino-

americana, a concreta busca da 

universalidade de Latino-América na 

“afirmação de sua diferença e sua 

alteridade” negada e oprimida114. 

 

                                                           
113 ARDILES, Osvaldo et al. Hacia una filosofía de la liberación 

Latinoamericana. Buenos Aires: Edit. Bonum, 1973, contracapa (“A 

manera de Manifiesto”). 
114 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 

297. 
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Uma vez encontrado esse princípio reitor, dentro 

de um “Manifesto para uma ‘filosófica’ latino-americana”, 

procuramos saber quem ou quais dentre os membros da 

“Geração Articulação/Libertação” haviam trabalhado mais 

intensa e especificamente o tema. Assim foi como nos 

deparamos com as “Palavras Preliminares” à primeira 

edição da obra: “Para uma Etica de la Liberación Latino-

Americana I”, datadas em Mendoza, 1970-1971, por seu 

autor Enrique D. Dussel, nas quais nomeia a “Filosofia da 

Libertação” e, em consequência da disjuntiva que utiliza, a 

identifica indistintamente com a “Metafísica da 

Alteridade”. Literalmente, ele escreve: “A filosofia da 

libertação ou metafísica da alteridade”115. 

Posteriormente, o mesmo Dussel, em 1974, em sua 

obra sobre o “Método para uma Filosofia da Libertação”, 

já não falará mais com disjuntivas, senão de forma 

enfática e sintética de: “Metafísica da Libertação Latino-

americana”116. 

Talvez seja a insistência com que Dussel tem 

trabalhado a “filosofia latino-americana como filosofia da 

libertação” que, em sua obra intitulada: “Introducción a la 

Filosofía de la Liberación”, publicada pela primeira vez 

em 1977, Germán Marquínez Argote o apresente como 

“filósofo da libertação latino-americana”. Outro tanto fará 

o brasileiro Roque Zimmermann, em 1989, ao dizer: “A 

história da filosofia da libertação – com alguma injustiça, 

                                                           
115 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [1977?], p. 9. 
116 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 239. 
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é claro – poderia ser ligada até hoje à trajetória humana e 

intelectual de um único pensador: Enrique Dussel”117. 

Sem deixar de reconhecer os méritos de Dussel; 

não obstante, procurando evitar o mito do “culto à 

personalidade” e entendendo também o homem como um 

“animal político”, ou, se o prefere, o indivíduo como um 

“ser social”, vamos tomar de Dussel apenas, segundo a 

expressão de Fernando González, “as ideias mães” de 

nossa “Metafísica da Libertação Latino-americana”. 

Mesmo porque, da “Geração da 

Articulação/Libertação”, Enrique Dussel não é o único que 

tem escrito sobre o tema de que nos ocupamos; embora, 

certamente, devamos reconhecer que é ele quem mais tem 

escrito. A modo de exemplo, poderíamos citar os trabalhos 

de outros autores, como: “El impacto de la Metafísica en 

la ideología latinoamericana”, de Francisco Miró 

Quesada; “Metafísica desde Latinoamérica”, de Germán 

Marquínez Argote; “Prolegómenos a una teoría del ser 

latinoamericano”, de Alejandro Serrano Caldera; e até 

“Filosofía de la Historia Americana”, de Leopoldo Zea. 

Assim sendo, a “Metafísica da Libertação Latino-

americana”, que nos propomos detalhar, mais que 

pertencer a um só indivíduo, pertence, intelectualmente 

falando, a uma geração e a uma escola: a denominada de 

“Articulação/Libertação”. 

Bem sabemos, por outra parte, que, ao ter tal 

abrangência, devemos ter cuidado com obras e autores 

                                                           
117 ZIMMERMANN, Roque. Filosofia latino-americana ou filosofia 

da libertação. Em: Libertação/ Liberación. Porto Alegre, ano I, 

1989, n. 1, p. 45. 
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que, ainda que se apresentem com títulos semelhantes, de 

nenhuma maneira abordam sua temática específica, a 

saber: a libertação dos oprimidos. Tal como nos dizem 

alguns dos seus membros; por exemplo, no “Manifesto 

Saltenho”: “A libertação à qual quer servir nossa filosofia 

não é exclusiva ou principalmente uma libertação ideal e 

pela consciência, senão um processo real e objetivo, que, 

na concreta estruturação que vai adquirindo na História, é 

o verdadeiro ‘subjectum’ da filosófica que postulamos”118. 

Algumas obras e autores que não se enquadram 

nesta temática assim entendida poderiam ser: “La 

Filosofía como Liberación y el Fundamento Filosófico del 

Cambio. Descartes – Kant – Hegel”, de Oward Ferrari; 

“Beyond God the Father. Toward a Philosophy of 

Women´s Liberation”, de Mary Daly; “Philosophie der 

Befreiung. Die Phänomenologische Ontologie bei Jean-

Paul Sartre”, de Raúl Fornet Betancourt; e “Lucrecio: la 

filosofía como liberación”, de A. J. Capelletti. 

Uma vez feitos todos os esclarecimentos anteriores 

e encontrado o núcleo da “Filosofia Latino-americana 

como Filosofia da Libertação”, da “Filosofia da Libertação 

como Metafísica da Alteridade” e tudo isso dito 

sinteticamente nas palavras “Metafísica da Libertação 

Latino-americana”, vamos agora situar nosso tema no 

interior da área filosófica denominada: Metafísica. 

Ao respeito, e como lição preliminar, poderíamos 

dizer que a Metafísica foi classicamente definida como “a 

                                                           
118 CERUTTI GULDBERG, Horacio. Filosofía de la Liberación 

Latinoamericana. México: Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 

297. 
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ciência do ser enquanto ser e dos caracteres que pertencem 

ao ser como tal”119. O ser do qual fala a Metafísica, por 

conseguinte, “não pode ser senão o ser real, ainda que 

encarado sob seu aspecto mais universal [nos diz Régis 

Jolivet]120, e não o ser de razão, o ser puramente mental 

(conceitos e ideias enquanto tal)”. 

Ora, sendo a ideia de ser a mais universal e 

indeterminada de todas, uma vez que ela convém a tudo 

que é ou pode ser; e, por outra parte, sendo ela a ideia que 

resulta da primeira aproximação da inteligência sobre a 

realidade objetiva – intuição formalmente metafísica: a 

ideia universal ou geral do ser é resultado de uma 

operação que se chama “abstração”, neste caso, abstração 

própria e formalmente metafísica. 

Em outras palavras, a intuição formalmente 

metafísica ou intuição intelectual do ser, quer dizer, aquela 

percepção do ser que carece de caráter discursivo, mas que 

mantém seu caráter primeiro e fundamental ante toda outra 

atividade do pensamento, sem dúvida contém toda a 

experiência do ser com sua indeterminação e 

universalidade próprias; e até, se queremos, em certo 

sentido, toda a ciência, pois tudo, ao final de contas, se 

reduz à experiência do ser e às suas determinações. Porém, 

essa intuição imediata e fundamental do ser não basta. “É 

necessário que intervenha aqui a análise, a fim de 

apreender, tanto quanto seja possível à inteligência 

humana, o conteúdo do ser, a ordem interna que este 

                                                           
119 JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir. 1986, 

p. 263. 
120 JOLIVET, Régis. Metafísica. Rio de Janeiro: Agir. 1972, p. 29. 
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comporta, suas causas e seus princípios, em suma, tendo 

em vista apreender a inteligibilidade do ser”121. 

É essa apreensão da inteligibilidade do ser o que 

denominamos “abstração do ser” própria e formalmente 

metafísica, pois “a noção de ser [...] é a mais alta abstração 

a que podemos chegar, quando temos despojado de 

alguma forma os seres singulares de tudo o que os 

distingue e faz deles tal ou qual ser determinado”122. 

Portanto, se levamos em consideração o princípio 

de que a compreensão lógica de uma ideia está em razão 

inversa de sua extensão e que a ideia de ser, ao ser a 

menos determinada de todas, é também a mais universal, 

então podemos dizer que a Metafísica é a ciência universal 

por excelência, já que “seu objeto é o mais abstrato 

possível em sua máxima extensão, uma vez que convém a 

tudo o que é ou pode ser, e em sua mínima compreensão, 

uma vez que abstrai qualquer nota ou qualidade 

particular”123. 

Assim, cabe indagar agora: qual é o valor das 

ideias universais em geral e da ideia de ser em particular? 

Os nominalistas opinam que nenhum; pois eles asseguram 

que os universais são puros nomes e que não existem nem 

no real, nem no espírito. 

Já os conceptualistas concedem alguma realidade à 

ideia geral, mas apenas no espírito, não fora do espírito. 

                                                           
121 Ibid., p. 193. 
122 JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir. 1986, 

p. 263. 
123 JOLIVET, Régis. Curso de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir. 1986, 

p. 263. 
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Por nossa parte, concordamos com o realismo 

moderado quando afirma que “aos universais corresponde 

alguma coisa no real [...]. Apenas, esta qualquer coisa que 

corresponde à ideia geral não existe no real da mesma 

maneira que no espírito, isto é, sob uma forma singular e 

individual. Isso explica por que se diz que os universais 

são abstraídos dos singulares”124. O que explica, também, 

por que podemos dizer que a “ideia singular equivale a 

uma ideia universal, uma vez que, se ela se restringe a um 

único indivíduo, esgota ao mesmo tempo toda sua 

extensão”125.  

Pelo que se refere à ideia universal do ser, 

podemos dizer que seu valor reside em que “a unidade da 

noção de ser é a de uma essência real abstrata, que 

contém, realmente, em ato e de uma maneira confusa, toda 

a diversidade essencial dos seres com a qual este conceito 

se identifica”126. 

Ora, se a noção de ser, por ser a mais alta 

abstração, compreende todas as formas reais ou possíveis 

em que o ser pode existir; e se, necessariamente, a noção 

de ser é também essencialmente diversa, porque o ser em 

sua universalidade é essencialmente diverso; então, 

forçosamente, a noção de ser, trabalhada pela Metafísica, 

deve conter esta diversidade. É, pois, graças a essa 

diversidade do ser contida na noção de ser, 

metafisicamente expressa, que podemos falar de um “ser 

latino americano” (Alejandro Serrano Caldera) e, em 

                                                           
124 Ibid., p. 198. 
125 Ibid., p. 35. 
126 JOLIVET, Régis. Metafísica. Rio de Janeiro: Agir. 1972, p. 206. 
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consequência, de uma “Metafísica desde Latino-América” 

(Germán Marquínez Argote) ou, simplesmente, de uma 

“Metafísica Latino-Americana” (Enrique Domingo 

Dussel). Inclusive porque, como nos disse anteriormente 

Régis Jolivet [nota de referência 20], “a ideia singular 

(Latino-América) equivale a uma ideia universal (o ser 

latino-americano), porque, se ela se restringe a um único 

indivíduo (Latino-América), esgota ao mesmo tempo toda 

sua extensão (o ser latino-americano)”. 

O problema é que a Metafísica clássica ou 

tradicional, ao longo da História Ocidental, não apenas “se 

esqueceu do ser”, segundo a expressão de Martín 

Heidegger, mas também, praticamente, da diversidade 

essencial dos seres com a qual a noção de ser se identifica. 

Ou, se assim o prefere, esqueceu-se do “Outro”. Tal como 

nos disse Luiz Carlos Susin: “Há, no Ocidente, uma 

vitória da identidade e uma derrota da alteridade”127. 

Fato estranho e suspeitoso, uma vez que a reflexão 

filosófica no Ocidente parte do descobrimento grego do 

“logos”; inclusive registra o nascimento da Filosofia 

quando se dá a passagem do mito ao “logos”. Ora, 

“logos” é palavra; palavra que supõe um diálogo. Nesse 

sentido, há um paradoxo profundo no fato de que a 

filosofia do “logos”, do diálogo, haja sido a filosofia da 

anulação do “Outro”. 

  

                                                           
127 SUSIN, Luiz Carlos. O esquecimento do “Outro” na história do 

Ocidente. Em: Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 47, fasc. 

188, dez. 1987, p. 821. 
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No que se refere a Latino-América, além da 

constatação histórica feita por todos os historiadores de 

que o Descobrimento da América junto com a 

circunavegação da África abriram um novo campo de ação 

à nascente burguesia europeia; em relação à vitória da 

identidade e à derrota da alteridade, nos diz Enrique 

Dussel: “A conquista da América (1492-1620), que será 

seguida pela conquista das costas de África, da Índia, do 

sudeste asiático, da China, do Japão e América do Norte, é 

a expansão do homem moderno: um homem que se 

totaliza, que nega a alteridade antropológica (o índio, o 

africano, o asiático)”128. 

Essa atitude do homem moderno europeu com 

relação a outros homens, por suposto, não surgiu de forma 

acidental, espontânea ou conjuntural. Foi exatamente a 

mesma posição que adotaram, durante muito tempo, as 

civilizações da Antiguidade clássica e as culturas 

europeias, em geral.  Os “bárbaros” na Antiguidade; os 

“infiéis” na Época Medieval; e agora na Época Moderna 

os indígenas do Novo Mundo, junto com os selvagens da 

África, eram rejeitados pela sociedade europeia que se 

apresentava como a dona da cultura e da história. 

Desde o 12 de outubro de 1492, pois, a América 

Latina sofre a “manifestação de uma Europa 

conquistadora, expansionista, dominadora, constitutiva do 

ser dos objetos, constitutiva do índio como ‘mão de obra’ 

(único ser real do encomendado: a objetificação do índio-

                                                           
128 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 233. 
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objeto, alienado)”129. Nesse processo violento de 

alienação, o Continente Americano perde sua noção de 

ser, de definição e identidade, de ser outro ante Europa, 

dada pelo original habitante americano; e passa a ser 

identificado, definido e denominado desde outro horizonte 

de compreensão: a visão de mundo europeia. 

Vejamos de forma concreta como, na primeira 

carta de Cristóvão Colombo aos Reis da Espanha, Isabel e 

Fernando, acontece essa ocultação da alteridade 

americana. É o primeiro documento escrito sobre o Novo 

Mundo. Nele nasce América para a História Ocidental 

com duas características: como um espaço equivocado, a 

parte posterior da Índia asiática e, também, como terra de 

ninguém. Eis aqui as palavras da carta: 

 

Senhor, porque sei que tereis prazer da 

grande vitória que Nosso Senhor me há 

dado em minha viagem, vos escrevo esta, 

pela qual sabereis como em 33 dias passei 

às Índias, com a armada que os 

Ilustríssimos Rei e Rainha nossos 

senhores me deram onde eu encontrei 

muitas, muitas Ilhas povoadas com gente 

sem número, e delas todas hei tomado 

posse por suas altezas com pregão e 

bandeira real estendida, e não me foi 

contradito. À primeira que eu encontrei 

pus o nome de São Salvador, em 

comemoração de sua Alta Majestade, o 

qual maravilhosamente tudo isto há dado: 

os índios a chamam Guanahaní. À 

segunda pus o nome de a ilha de Santa 

Maria da Conceição; à terceira, 

                                                           
129 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 235. 
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Fernandina; à quarta, a Isabela; à quinta, a 

ilha Joana e assim a cada uma um nome 

novo130. 

 

O dar nome às coisas significa dominar seu ser, 

defini-las, delimitá-las, constituí-las em “universal 

concreto” (Hegel) ou em “universal situado” (Mario 

Carlos Casalla); enfim, apropriar-se delas e, 

filosoficamente falando, dar-lhes o ser. Ora, o mundo ao 

que chega Colombo já estava habitado, era o mundo do 

índio com sua totalidade de sentido, com seu horizonte de 

compreensão. É este mundo do índio o que será negado de 

forma violenta pelo “logos” europeu. Por quê? Porque 

Colombo já vinha de outro horizonte de compreensão, que 

era a totalidade latina, a cristandade dos cruzados e da 

Reconquista. Este era, evidentemente, para o mesmo 

Colombo, o único mundo, com sua totalidade de sentido 

(Weltanschauung), porque fora desse mundo estavam os 

infiéis árabes. “Infiéis”, isto é: homens a serem, todavia, 

humanizados, bárbaros. Já que a totalidade de sentido da 

cristandade era o que dava sentido e civilização, Colombo, 

como representante dessa experiência milenar sobre seus 

ombros, chega à América e enfrenta o índio, não o 

encontra; e o enfrenta então como o “Outro”; porém, ao 

conquistá-lo, colonizá-lo, interpretá-lo e dominá-lo militar 

e culturalmente, o inclui imediatamente como parte de seu 

mundo. Por isso se diz que o ser do indígena americano 

não será mais definido a partir de sua própria experiência 

                                                           
130 COLÓN, Cristóbal. Em: Ideología y Praxis de la Conquista 

(selección de textos, glosas y estudio final por Germán Marquínez 

Argote). Bogotá: Nueva América, 1984, p. 9. 
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histórica, senão a partir da imposição arbitrária da 

experiência histórica europeia. 

Desde o momento mesmo de nascer e de registrar 

sua ata de nascimento, pois, América Latina perde a 

originalidade de seu ser. Porque com a invasão, conquista 

e progressiva colonização da América se dá: 

 

1) Um corte violento de sua peculiar 

historicidade, ou seja, da 

destinação de seu ser próprio; e 

2) O menosprezo de sua 

humanidade, operação em virtude 

da qual seu ser se dará, dali em 

diante, pela participação no do 

conquistador (ser como)131 

 

Este “ser como” o testemunharão os diversos 

nomes que o Continente Americano, e em especial 

América Latina, irá assumindo ao longo de sua história. 
 

a) Para Cristóvão Colombo, durante a primeira 

viagem (3 de agosto de 1492 – 15 de março de 

1493), as “Índias” só eram consideradas uma 

“ilha”; mas na sua terceira viagem (30 de maio 

de 1498 – fins de outubro de 1500), quando já 

pisa em terra firme, as “Índias” lhe parecem o 

“Paraíso Terrestre”. 

b) Sem embargo, será Américo Vespúcio quem, já 

em 1501-1502, se dará conta de que as “Índias” 

de Colombo formam um novo Continente ou, 

                                                           
131 CASALLA, Mario Carlos. Razón y Liberación. Notas para una 

Filosofía Latinoamericana. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973, p. 24. 
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como dirá ele, um “Mundus Novus”. Em sua 

honra, o cosmógrafo alemão Martín 

Waldseemüller, em 1507, propôs o nome de 

“América” para as terras descobertas por 

Colombo; nome que os espanhóis recusaram 

por muito tempo, falando até o século XVIII 

nas “Índias”. 

c) Uma vez vitoriosas as Revoluções de 

Independência americanas, as novas nações 

americanas vão confrontar-se com “The 

Manifest Destiny”, o qual, segundo a 

Mensagem Presidencial de James Monroe, 

enviada ao Congresso dos Estados Unidos da 

América, a 12 de dezembro de 1823, dizia, em 

síntese: “América para os americanos”. 

Entendendo-se por “americanos”, apenas os 

interesses norte-americanos. Para os 

americanos ao Sul do Rio Bravo ou Grande do 

Norte, somente restavam a política do “Big 

Stick” e “a diplomacia do dólar”, as quais não 

eram para assegurar a união das novas 

repúblicas continentais, mas para garantir o 

predomínio dos Estados Unidos da América no 

Continente, agora sim, comumente chamado 

América. 

d) “De Latino-América ou América Latina, como 

contrapartida da América Saxônica, começa-se 

a falar, diz Phelam, ao redor de 1860. Será a 

França de Napoleão III a que cunhe um termo, 

com o que pretenderá justificar o projeto de 
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expansão que se inicia com a intervenção em 

México, no ano de 1861. Napoleão toma essa 

designação como expressão de um velho 

projeto de unidade dos povos latinos, 

enfrentando o saxonismo e o pan-

eslavismo”132. O mesmo Phelam nos diz: “O 

abade Domenech a primeira vez que se referiu 

a Amérique Latina acrescentou c’est a dire, le 

Mexique, l’Amérique Centrale et l’Amérique du 

Sud”133 

e) Mais tarde, já terminadas as duas Guerras 

Mundiais e iniciada a coexistência pacífica ou a 

“guerra fria” entre Capitalismo e Comunismo, 

América Latina ficará englobada, segundo a 

expressão de Alfred Sauvy, publicada a 14 de 

agosto de 1952, na órbita do Terceiro Mundo. 

Eis aqui suas palavras: “Pois, enfim, esse 

‘Terceiro Mundo’, ignorado, explorado, 

desprezado, como o Terceiro Estado, também 

quer ser alguma coisa”134. E explicava: 

“Acostumamo-nos falar da existência de dois 

mundos, da possível guerra entre eles, de sua 

coexistência, etc., muitas vezes esquecendo que 

existe um terceiro, o mais importante e, 

cronologicamente, o primeiro. É o conjunto dos 

                                                           
132 PHELAM, John. El origen de la idea de Latinoamérica. Em: Ideas 

en Torno de Latinoamérica. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 

442. 
133 Ibid., p. 454 
134 SAUVY, Alfred. Trois mondes, une planète. Em: L’Observateur. 

Paris, 14 de agosto de 1952. 
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que são chamados, ao estilo das Nações 

Unidas, países subdesenvolvidos”135 

 

Toda essa nomenclatura imposta à nossa realidade 

ao longo de sua história, por diversos motivos políticos e 

ideológicos, indicam que “América é, entre muitas outras 

coisas, uma ideia criada por europeus, uma abstração 

metafísica e meta-histórica, ao mesmo tempo que um 

programa prático de ação”136. Talvez em virtude dessa 

tomada de consciência de nossa realidade, o comandante 

Fidel Castro, no discurso comemorativo ao décimo 

aniversário de Playa Girón, proferido a 19 de abril de 

1971, haja dito:  

 

Todavia, com certeza, não temos sequer 

um nome, e, praticamente, ainda não 

fomos batizados: Latino-americanos, 

ibero-americanos, indo-americanos. Para 

os imperialistas, não passamos de povos 

desprezados e desprezíveis. Pelo menos, 

era esse nosso conceito. Desde Girón, as 

pessoas começaram a pensar um pouco 

diferente 137. 

 

                                                           
135 SAUVY, Alfred. Trois mondes, une planète. Em: L’Observateur, 

Paris, 14 de agosto de 1952. 
136 PHELAM, John. El origen de la idea de Latinoamérica. Em: Ideas 

en Torno de Latinoamérica. México: UNAM/UDUAL, 1986, p. 

455. 
137 CASTRO, Fidel, citado em: FERNANDEZ RETAMAR, Roberto. 

Calibán y Otros Ensayos. São Paulo: Busca Vida, 1988, p. 32. 
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E Fidel não se equivocava. Um pouco depois, o 

filósofo argentino Mario Carlos Casalla138 assim se 

pronunciava:  

 

A expressão “homem latino-americano” 

(ou, em princípio, “americano” sem mais) 

é um invento do “homem europeu” – do 

conquistador. Anteriormente à conquista e 

desgarre do “americano”, o latino-

americano era um Homem sem mais; com 

toda a grandeza e toda a esperança que 

encerra essa palavra. De maneira que 

nosso batismo como “latino-americanos” 

ou “americanos” coincide com nosso 

ingresso na qualidade de colonizados – 

quer dizer, de “sub-homens” – na história 

mundial liderada pelo europeu ocidental – 

o arquétipo de Homem, o senhor. O 

“descobrimento da América” não é outra 

coisa que um ato pelo qual uma área do 

planeta – até o momento e à sua maneira 

unificada e desenvolvida – se incorpora, 

na qualidade de complemento, ao devir 

histórico da civilização ocidental. Por 

isso, mais que de “descobrimento” – 

termo que supõe um “permitir ser” – 

teríamos que falar de “apropriação” da 

América, com o fim de não desfigurar o 

caráter unilateral da visão europeia sobre 

o americano. 

 

Conforme esse contexto histórico, entende-se que 

haja homens, como Arturo Uslar Pietri, que se perguntem: 

                                                           
138 CASALLA, Mario Carlos. Razón y Liberación. Notas para una 

Filosofía Latinoamericana. Buenos Aires: Siglo XXI, 1973, pp. 23-

24. 
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“Existe América Latina?”139.  Mas também, desde esse 

mesmo contexto, entende-se o valor e o sentido da 

elaboração e existência de uma “Metafísica Latino-

americana”; pois, como nos diz Alejandro Serrano 

Caldera140: 

 

A filosofia latino-americana se encontra, 

então, confrontada a um novo desafio: 

contribuir a desalienar o ser e a dar-lhe 

uma identidade, a arrancá-lo das sombras 

que o ocultam em nossa história alienada, 

a iluminar o caminho que se traça para si 

mesmo ao caminhar, encarnado no 

homem e inserto na sociedade. Porém, 

como a história, que é o outro eu, o alter 

ego, a entidade em que o ser se 

concretiza, se realiza, se forma ou se 

deforma, também está composta por um 

sistema de forças repressivas que 

condenam a um mesmo destino de 

opressão à sociedade, à história de nossos 

povos e ao indivíduo, a libertação se 

impõe como uma condição do ser, como 

um pressuposto de sua identidade, como 

uma necessidade da filosofia. Assim, pois, 

a filosofia latino-americana é ante tudo 

uma filosofia da libertação que assume o 

homem e o mundo, o ser e o estar, o 

sujeito e a história como um todo em sua 

relação dialética, como um tecido de 

ações e reações e tenta recuperar teórica e 

praticamente, nesta unidade restaurada, a 

                                                           
139 USLAR PIETRI, Arturo. Existe América Latina?. Caracas: 

Universidad Simón Bolivar. Instituto de Altos Estudios de América 

Latina, 1984. 
140 SERRANO CALDERA, Alejandro. Identidad y liberación. El 

problema y la posibilidad de la filosofía latinoamericana. Em: 

Alternativa Latinoamericana, n. 5, 1987, p. 55. 
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humanidade do povo e do indivíduo, 

usurpada pela repressão e dominação. 

 

Nas páginas que seguem, portanto, exporemos a 

proposta de um filosofar latino-americano, entendido 

como “Metafísica da Libertação Latino-americana”, 

guiados pelas “ideias madres” elaboradas por Enrique 

Domingo Dussel Ambrosini (1934-), filósofo, teólogo e 

historiador argentino. É evidente que nos apoiaremos 

também em alguns outros filósofos; mas apenas na medida 

em que nos sirvam para reforçar a tese dusseliana; já que 

sabemos, como registra Luiz Carlos Susin141, que “na 

América Latina alguns nomes como o conhecido E. 

Dussel, mas também O. Gavíria Alvarez, P. Sudar 

descrevem essas ‘condições ontológicas’ em termos de 

‘totalização’ e ‘identidade’, por um lado, e ‘alteridade’ por 

outro lado. Eles aproveitam, conclui Susin, a importante 

contribuição de Emmanuel Levinas”. 

É claro que a proposta filosófica de Enrique D. 

Dussel, assim como a de toda a “Geração da 

Articulação/Libertação”, não é uma proposta imperativa e 

dogmática, senão, apenas, um nobre esforço por decifrar o 

ser desta realidade chamada América Latina. Nesse 

sentido, trata-se, em realidade, apenas de enfrentar um 

problema, um desafio, porém, também, uma esperança, 

uma perspectiva, um compromisso.  

  

                                                           
141 SUSIN, Luiz Carlos. O esquecimento do “Outro” na história do 

Ocidente. Em: Revista Eclesiástica Brasileira. Petrópolis, v. 47, fasc. 

188, dez. 1987, p. 820. 
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CAPÍTULO VI 
 

AMÉRICA LATINA NA HISTÓRIA UNIVERSAL: 

O IMPERIALISMO DO “LOGOS” EUROPEU 

 

Como vimos até agora, ao mesmo tempo que se 

registra violentamente a ata de nascimento da América 

Latina, a 12 de outubro de 1492, a compreensão original 

da realidade latino-americana é negada no ato mesmo da 

invasão, da conquista e da progressiva colonização do 

Continente Americano. Quer dizer que América Latina foi 

negada e brutalmente interrompida no seu próprio devir 

histórico desde seu próprio nascimento. “Desde o século 

XVI até o século XX [nos diz Dussel]142, a América 

Latina é um continente ontologicamente oprimido por uma 

‘vontade de poder’ exercida pela totalidade europeia”. 

Portanto, desde o primeiro contato Europa-América, à 

original América indígena e, depois, à mestiça América 

Latina, se lhe impuseram, como norma e ideal, tornar-se 

europeia. Assim, enquanto “nosso” pensamento filosófico 

tivera como conteúdo exclusivo o pensamento alheio 

europeu ou, para melhor dizer, não existira, estava tudo 

bem. 

Por isso, apesar de que nosso trabalho é elaborado 

a quinhentos anos da invasão e negação ontológica da 

América Latina; e apesar de que a “Metafísica da 

Libertação Latino-americana” se situe “no decênio 1970-

                                                           
142 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana IV. São Paulo: Paulinas, 1984b, p. 216. 
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1980”, apresentando-se “desde o começo, [como] filosofia 

latino-americana”143; ainda assim, todavia “devemos partir 

da filosofia aprendida, da europeia, a única que na verdade 

se exercia em nosso mundo contemporâneo”144; porém, a 

usaremos ao estilo da linguagem de Calibán frente a 

Próspero (na obra “A Tempestade” de W. Shakespeare), 

realizando uma antropofagia (conforme o recomenda no 

seu “Manifesto Antropófago” Oswald de Andrade) ou, 

enfim, a exemplo de como empregam as armas 

conquistadas a seus inimigos os movimentos guerrilheiros 

no mundo inteiro. 

Assim sendo, “nosso discurso, no decorrer do 

nosso pensamento [nos diz Dussel145], tenta partir da 

realidade, de América Latina”. Ora, nós sabemos que, 

antes ainda que Colombo pisasse em terra, deu-se início à 

opressão. Porque, quando Colombo divisou a terra e, 

como se fora salvo de uma terrível situação, pôs a essa ilha 

o nome de São Salvador, sem perguntar a ninguém se se 

chamava de alguma outra maneira (agora todos sabemos 

que se chamava Guanahaní). De modo que, antes de se 

pisar em terra, se decidiu, ontologicamente, o destino da 

futura história latino-americana. América não foi apenas 

oprimida e negada cultural, social, política, econômica e 

religiosamente pelo colonialismo e imperialismo 

eurocêntrico; mas, também, assassinada corporal e 

                                                           
143 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ètica da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo/Piracicaba: Loyola/UNIMEP, 1977, p. 7. 
144 Idem, p. 7. 
145 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [197-?], p. 155. 
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espiritualmente.  Daí que nos diga Dussel146, em 1971: 

“Penso que grande parte do pensamento europeu como 

que sobrenaturalizou, como que divinizou sua própria 

situação europeia – uma ‘Cristandade’ que continua de 

alguma maneira vigente – como única e universal”. Assim 

sendo, a Europa lhe parece como algo natural incluir aos 

“outros mundos” da periferia europeia (América Latina, o 

mundo árabe, a África negra, Ásia), apenas como partes 

constitutivas do mundo “já conhecido” e, por isso mesmo, 

como entes à espera de ser conceituados; quer dizer, 

definidos a partir de uma eurocêntrica visão particular do 

ser. 

Essa atitude do homem europeu que conceituou a 

realidade americana desde o momento mesmo de sua 

invasão, essa forte inclinação à entificação ou coisificação, 

foi catalogada pelos historiadores da filosofia como 

característica do pensamento moderno (1453-1789). Esse 

pensamento da modernidade cujo fundamento ontológico 

se encontra na subjetividade do sujeito que coloca a 

objetividade do objeto. “Foi por isso, esclarece Dussel147, 

que o espanhol, o europeu, sendo ‘o homem’, se perguntou 

a si mesmo se o índio também o era. Seria homem na 

medida em que correspondesse à categoria que o europeu 

tinha acerca do homem; e, no caso em que não 

correspondesse, seria animal selvagem, isto é, nada”. Era, 

pois, nada mais e nada menos, que pôr em prática uma 

antropologia da dominação. Em dita antropologia,  

                                                           
146 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana IV. São Paulo: Paulinas, 1984b, p. 263. 
147 Ibid., p. 217. 
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[...] o homem se entende frente à natureza 

como sujeito dominante que a submete. 

Seu saber é, antes de tudo, saber de 

dominação; sua prática frente à Natureza 

é prática de dominação. Nesse sentimento 

dominados, nessa forma de exploração, 

nessa tomada do poder frente à Natureza 

está sua identidade. Ele “é” na medida em 

que submete148. 

 

Essa submissão aconteceu, apesar da resistência 

antropogeográfica − ôntica e ôntica-ontológica, para 

utilizar as palavras de Heidegger −, apresentada pela 

realidade americana, ante o invasor europeu; a qual, de 

entrada, e enquanto realidade ôntica resistia a ser 

denominada com a gramática e o vocabulário alheios. 

“Porque se devemos julgar as espécies dos animais por 

suas propriedades [nos diz o Padre Joseph de Acosta149], 

são tão diversas que querer reduzi-las às espécies 

conhecidas na Europa, seria chamar o ovo de castanha”. 

Daí que são frequentes nos chamados Cronistas das Índias 

expressões, como “encantamento”, “sonho”, “maravilha”, 

“não sei como contar”, “faltam-me palavras”, que se bem 

denotam o assombro natural e a surpresa ante o 

desconhecido, refletem claramente a falta de referência 

para os novos objetos, seres e fenômenos; assim como 

para a irrecusável originalidade do Continente Americano. 

Por outro lado, esse ôntico ato de protesto da 

realidade americana, dialética e historicamente, se 

                                                           
148 METZ, Johan Baptist. Más Allá de la Religión Burguesa. 

Salamanca: Sígueme, 1982, p. 41. 
149 DE ACOSTA, Joseph. História Natural y Moral de las Indias. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 203. 
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materializa na tomada de consciência que homens, como 

Caonabo, Hatuey, Diriangén, Cuauhtemoctzin, e mulheres, 

como Anacaona, isto é, o ente ôntico-ontológico, fazem 

dessa mesma realidade. Consciência que será aniquilada 

pela espada e pela cruz. 

Ora, uma vez que “a história do ser latino-

americano se realiza como a história da ocultação do 

ser”150, do Ser da América Latina; Dussel vai procurar 

descobrir, num primeiro momento, os fundamentos 

perversos que permitem tal “ocultação do ser” para, uma 

vez implodidos, iniciar, em um segundo momento, sua 

proposta de construção e recuperação do ser latino-

americano. Assim sendo, no que se refere a esse primeiro 

momento, o qual abordamos neste capítulo, “o movimento 

é o seguinte: em primeiro lugar, o discurso filosófico parte 

da cotidianidade ôntica e se dirige dialética e 

ontologicamente para o fundamento”151. 

Qual é essa cotidianidade ôntica para Dussel? Para 

Dussel, é essa realidade mundial constituída desde há 

quinhentos anos; esse “World System” (I. Wallerstein) no 

qual se encontra incluída a América Latina. Segundo 

Dussel, a Cristandade Latina (uma vez que a Bizantina 

havia caído em 1453), depois das experiências de Portugal 

no Norte da África e de suas fracassadas tentativas de 

chegar ao Oriente, atravessando o mundo árabe (por 

exemplo, com as Cruzadas na Época Medieval), tenta sua 

                                                           
150 RUBIO ANGULO, Jaime. Introducción al Filosofar. Bogotá: 

USTA/CED, 1980, p. 25. 
151 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 197. 
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expansão pelo Atlântico Norte, o qual se converteria (com 

a descoberta da América) no Mar Mediterrâneo da Era 

Moderna. Com a Espanha e Portugal à cabeça, a que lhe 

seguiram Holanda, Inglaterra, França e outros países 

europeus, a Europa do século XVI irá formando, pela 

primeira vez, uma ecumene realmente mundial, a qual terá 

como centro a própria Europa e uma enorme periferia: 

América Latina, o mundo árabe, a África Negra, o mundo 

do sudeste asiático, a Índia e a China. 

Nessa enorme “periferia” é que o homem europeu, 

ao definir todo outro mundo desde sua própria visão do 

“Ser”, levará a cabo uma entificação ou coisificação do 

“Outro”, estabelecendo umas relações de dominação que, 

com o decorrer do tempo, serão as que caracterizem o 

modo de ser do homem europeu frente ao homem da 

periferia. 

Segundo Dussel, esse ethos dominador foi-se 

formando, histórica e dialeticamente falando, em três 

momentos processuais: 
 

a) Em um primeiro momento surgem, baseadas na 

agricultura e no pastoreio, as, denominadas por 

Dussel, “Altas Culturas” autônomas. Elas 

foram, da mais antiga à mais recente: A 

Mesopotâmica (IV milênio), a Egípcia (III 

milênio), a do Vale do Indo (no século XXV 

a.C.) e a do Vale do Rio Amarelo (século XV 

a.C.). Pelo que Dussel sustenta, observamos 

que esse movimento histórico cultural vai do 

Oeste para o Leste. Assim, atravessando o 
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Oceano Pacífico, temos: a cultura Maia-Asteca 

(300 d.C.) e a cultura Inca (300 d.C.). 

Dessas seis totalidades culturais, Dussel 

ressalta o fato de que valem “como as colunas 

primeiras e quase independentes da história 

universal”152; porém, também, e pelo que se 

refere à América Nuclear, o fato de que “todas 

essas totalidades coexistentes, pré-históricas ou 

ameríndias, receberão o embate, não analético, 

senão dialético-conquistador de um homem que 

está na plenitude de suas mediações fáticas: o 

homem imperial hispânico do século XVI”153 

b) Em um segundo momento, acontece a invasão 

sobre as totalidades afro-asiáticas: em Anatólia 

(atual Turquia), na Mesopotâmia, no Vale do 

Indo; mas também na Europa e até na China se 

faz presente um grupo humano: os indo-

europeus. A respeito deles, Dussel154 ressalta o 

fato de que  

 

[...] para os indo-europeus, desde sua 

origem na estepe euroasiática, o ser é “o 

visto”, o permanente, “desde sempre”, o 

que se mostra à luz do dia; [...] que a 

experiência originária desses povos foi a 

do “homem-ante-a-Natureza”, isto é, da 

alma (participação finita da única 

divindade) ante as coisas (“fysis” que se 

                                                           
152 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 223. 
153 Ibid., p. 224. 
154 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 226. 
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antepõe a si mesma ao final em sua 

própria cisão). “Tudo é um”, quer dizer, a 

Natureza é Tudo em sua luminosidade 

diurna, solar. 

 

No que se refere à História da Filosofia, ele nos 

dirá: 

 

Esse homem ontológico foi uma 

experiência fundamental da Humanidade. 

Esse homem alcançará com os gregos a 

expressão da “lógica da totalidade” (a 

primeira filosofia) e com os hindus, a 

experiência de uma “mística da 

totalidade” (o Nirvana), tema que será 

repetido sempre que o homem restabeleça 

a relação homem-Natureza como fundante 

e primeira (como na Modernidade 

europeia subjetivista)155 

 

c) Em um terceiro momento, aparecem os 

Semitas. Procedentes do deserto da Arábia, 

invadem as zonas baixas da Mesopotâmia, toda 

a meia lua até o vale do Nilo. Dos clãs 

nômades que domesticaram o camelo, Dussel 

ressalta o fato de que originam uma experiência 

do ser muito mais complexa que a do Indo-

europeu, e que dá conta, sobretudo, da 

realidade histórica. Para os Semitas, segundo 

Dussel156,  

 

 

                                                           
155 Ibid., pp. 226-227. 
156 Ibid., pp. 227-228. 
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[...] o ser é “o ouvido”, o novo, o 

histórico, o que é processado a partir da 

liberdade. A posição primigênia é o “cara 

a cara” de um beduíno que, na imensidade 

do deserto, divisa outro homem; será 

preciso esperar que a distância se faça 

proximidade para poder perguntar ao 

recém-chegado: “Quem és?” Seu rosto 

curtido pelo sol, pelo vento de areia, pelas 

noites frias e pela áspera vida de pastor 

nômade, é a epifania não do “outro eu”, 

mas de “outro homem”, sem semelhança 

comum a tudo o que foi vivido pelo eu até 

esse instante do “cara a cara”. [...] O 

homem semita nasce e cresce não na 

“lógica da totalidade” (homem-Natureza), 

mas na “lógica da alteridade” (rosto de 

homem ante o rosto de outro, livre). O 

sagrado, o divino, nunca é a “fysis”, a 

totalidade, mas “o Outro”, o inominado, a 

exterioridade, o nada como liberdade 

incondicional da “pessoa” (prosopon 

significa “rosto”)157 

 

Trata-se, portanto de uma Antropologia 

Fundamental e de uma Metafísica da Alteridade. Por outra 

parte, e levando-se em conta que é dessa experiência que 

se originará o Cristianismo, Dussel158 nos informa que “o 

lar metafísico dos semitas procriará com o tempo três 

ecumenes que coexistirão durante séculos: a Cristandade 

Bizantina, a Cristandade Latina e o Mundo Islâmico” 

Assim sendo, e como resultado processual desses 

três momentos, até o século XV as ecumenes coexistentes, 

                                                           
157 Ibid., p. 228.  
158 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 228. 
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sem primazia de uma sobre as outras, eram as seguintes: a 

Cristandade Latina, a Cristandade Bizantina, o Dar-el-

Islam, os reinos da Índia, o império Chino, o império 

Asteca e Inca. Porém, ao despontar o século XVI, o mapa 

geopolítico do globo mudou fundamentalmente, como 

resultado da expansão conquistadora da Europa, 

inicialmente, a partir de duas regiões marginalizadas, 

ainda que em pleno poder: Rússia e Espanha. 

Ora, “se o que se denomina Idade Antiga é, na 

verdade, a preponderância Indo-europeia (expansão 

helenística, impérios romano, persa, chinês, etc.)”159; 

então, filosoficamente falando desde a História Ocidental, 

é a preponderância da “totalidade grega com ‘o visto’” ou 

da “fisio-logia grega”. “O ser então, ‘o visto’, é ao mesmo 

tempo a ‘fysis’”160. 

Assim, quando Heráclito (cerca de 540-470 a. C.) 

afirma “Tudo é um”161, “esse ‘um’ é o fundamental, 

porque essa unidade é o próprio ‘tudo’, isto é, ‘o um é 

tudo’ e esse ‘tudo’ vai indicar a ‘categoria’ que vamos 

chamar de ‘Totalidade’”, nos diz Dussel162. 

Também, quando Parmênides (cerca de 530-460 a. 

C.) disse: “O ser é, o não-ser não é”163, é a mesma coisa 

                                                           
159 Ibid., p. 230. 
160 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana IV. São Paulo: Paulinas, 1984b, p. 199. 
161 HERÁCLITO DE EFESO. Em: Os Pré-Socráticos. Fragmentos, 

Doxografia e Comentários. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 84 

(Coleção Os Pensadores). 
162 DUSSEL, Enrique D., op. cit., p. 198. 
163 PARMÊNIDES DE ELEA. Em: Os Pré-Socráticos. Fragmentos, 

Doxografia e Comentários. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p. 142 

(Coleção Os Pensadores). 
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que já foi dita: “Se tudo é um, o que está ‘fora’ da 

Totalidade não-é; por isso, se o ser é um, é a 

Totalidade”164. Inclusive, quando diz “Ser e pensar é a 

mesma coisa”165, significa que “’o Mesmo’ é o último 

âmbito de onde emergem o ser e o compreender, isto é, a 

Totalidade que é pensada, então, como ‘um’, como ‘tudo’ 

e como ‘o visto’”166.  

O próprio Aristóteles, em “Da Alma”, nos diz 

Dusssel167, “lançou uma frase que depois foi aceita pelos 

tomistas; ‘A alma é, de certo modo, todas as coisas’. 

‘Todas’ – essa palavra se torna a repetir. Todas as coisas 

são uma na alma; a alma é como um recinto, também, no 

qual todas as coisas se dão. Todas as coisas, ‘tá ontá’. Os 

entes ficam englobados em uma Totalidade: a alma”. 

Assim sendo, todo o pensar pré-socrático, Platão, 

Aristóteles e o Helenismo, segundo Dussel, estaria 

movendo-se dentro de uma Ontologia do “Mesmo” como 

âmbito da Totalidade. 

Por outro lado, e seguindo com nosso processo 

histórico-filosófico, “se o que se denomina Idade Média é 

a preponderância Semita (Cristandade Bizantina e Latina, 

califados árabes)”168; então, o mais normal que se poderia 

pensar é que fora a época da preponderância da 

“Metafísica da Alteridade”, nesse momento, 

                                                           
164 DUSSEL, Enrique D., op. cit., p. 199. 
165 PARMÊNIDES DE ELEA, op. cit., p. 142. 
166 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana IV. São Paulo: Paulinas, 1984b, p. 199. 
167 Ibid., p. 199. 
168 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 230. 
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principalmente, “com sentido teológico”. Na realidade, 

não foi assim, nos diz Dussel169, pois “os Padres gregos da 

Igreja significaram o transbordamento da Ontologia da 

Totalidade física para a Metafísica da Alteridade pessoal, 

caindo, sem dúvida, na trama de uma profunda 

helenização”. 

Assim, pois,  

 

[...] nossa tese, escreve Dussel170, é a 

seguinte: a compreensão cristã do homem 

se constituiu dentro do horizonte do 

pensamento helênico e evoluiu 

homogeneamente no Cristianismo 

primitivo, embora, originando-se a 

Cristandade (que é uma cultura que não 

deve confundir-se com o Cristianismo), 

por helenização da primitiva experiência, 

mudou-se de língua e de instrumentos 

lógicos de interpretação e expressão, 

caindo-se assim em um dualismo 

atenuado. 

 

Quer dizer, então, que a passagem do Cristianismo 

primitivo para a cultura da Cristandade, cujos primeiros 

passos se realizam desde princípios do século II, 

culminando com Constantino (Decreto de Milão, 312 d. 

C.), não se faz sem uma certa ruptura com a experiência 

original do “cara a cara”, como descobrimento da 

exterioridade do “Outro” como pessoa e não como 

totalidade cindida em corpo e alma. 

                                                           
169 Ibid., pp. 228-229. 
170 DUSSEL, Enrique D. El Dualismo en la Antropología de la 

Cristiandad. Buenos Aires: Editorial Guadalupe, 1974, p. 17. 
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Assim sendo, e considerando que “o enfrentamento 

de Indo-europeus e Semitas foi o choque cultural mais 

importante da história humana”171, podemos afirmar, ao 

contrário de algumas interpretações históricas tradicionais, 

superficiais ou apressadas, que “a história medieval 

europeia não é uma ‘noite da história’, senão o tempo da 

aurora do crescimento de uma nova cultura”172, 

denominada tecnicamente como “A Cristandade” (S. 

Kierkegaard): Essa Cristandade, enquanto totalidade 

cultural, é a mescla do judaico-cristão e do helênico. 

Totalidade cultural que possui sua própria filosofia, a qual 

foi denominada de “Escolástica”, “Aristotélico-Tomista” 

ou, simplesmente, “Filosofia Cristã”. Filosofia, por outra 

parte, que coloca as coisas em um novo horizonte de 

compreensão; “porque para o grego o ser cósmico é eterno 

e divino. Para o judeu-cristão o ser cósmico é 

compreendido como criado e aí, então, muda tudo. Tudo 

absolutamente começa de novo. Se esse cosmos é divino, 

os cristãos o profanam, o dessacralizam”173. Essa 

profanação e secularização do cosmos é, em grande 

medida, a raiz da aparição do mundo moderno. 

Portanto, segundo Dussel, a Europa precisou 

transformar ontológica e metafisicamente toda a 

civilização herdada da Antiguidade e colocá-la em outro 

horizonte de compreensão para poder estabelecer um novo 

tipo de relações com a Natureza, com a Divindade e com o 
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“Outro”. Essa nova visão do mundo é o que permitirá ao 

homem europeu, de fins do século XV, lançar-se à 

conquista de outros mundos. 

É a hora, 1492, em que a América Indígena 

original é incorporada violentamente nessa “História 

Universal” eurocêntrica. Porque Colombo, que parte para 

Cipango, Katay, enfim, e encontra, inesperadamente, 

América, como já o dissemos antes, é o fruto maduro de 

todo esse processo medieval teo-antropocêntrico. 

Colombo, como digno representante do homem europeu 

de seu tempo, ao chegar à América, se encontrará com o 

“Outro”, com o indígena americano; porém não o 

respeitará em sua alteridade, senão que o entificará, 

identificará e submeterá arbitrariamente, incluindo-o como 

parte de seu mundo. 

Quer dizer, portanto, que os judeus-cristãos  

 

Havendo começado por declarar ‘bem-

aventurados os pobres’ e havendo 

compreendido que Abel nunca construiu 

sua cidade, como dizia Agostinho na 

“Civitas Dei”, terminaram por identificar 

novamente o ser com o sistema vigente, a 

cidade terrestre (medieval ou dos 

califados) com a cidade de Deus [...]. A 

ideologização da metafísica subversiva e 

política da criação foi o começo de seu 

fim; o começo de sua fossilização; da 

revolução moderna centro-europeia.174 
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Assim, pois, no âmbito da denominada “História 

Universal”, a chamada Idade Moderna (1453-1789) é o 

período temporal de dominação hegemônica da Europa 

Latina, à qual se incorporará a “Terceira Roma”, isto é, a 

Rússia dos Czares, com capital em Moscou. Quer dizer, 

então, que o desenvolvimento da Modernidade começa 

quando se inicia o desmoronamento do milenar Mar 

Mediterrâneo (1492-1521) e seu lugar passa a ser ocupado 

pelo Oceano Atlântico, o qual se converte, simplesmente, 

no eixo geopolítico da História Mundial. Na formação 

desse novo mapa geopolítico mundial: Espanha e Portugal 

desenclausuram a Europa no sentido Ocidental, com o 

descobrimento da América e a Reconquista; Rússia 

(vencendo os mongóis) o fará no sentido Oriental; 

Espanha e Portugal, depois, serão desalojados pelo 

Império Inglês. Assim, Europa será agora, 

orgulhosamente, o centro da História Humana . A partir da 

experiência dessa centralidade mundial, pois, conseguida 

pela espada e a cruz, pela dor e o sangue da dominação, 

exploração e opressão, o europeu chega a julgar-se um 

“Eu” constituinte. 

Quanto ao que se refere à nascente América Latina 

e às demais periferias da Europa, filosoficamente falando, 

nos diz Dussel175,  

 

A partir do “Eu conquisto” ao mundo 

Asteca e Inca, a toda América; a partir do 

“Eu escravizo” os negros da África, 

vendidos pelo ouro e pela prata 

conseguidos com a morte dos índios no 

                                                           
175 Ibid., p. 14. 
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fundo das minas; desde o “Eu venço” das 

guerras realizadas na Índia e na China até 

a vergonhosa “guerra do ópio”; a partir 

desse “Eu” aparece o pensamento 

cartesiano do “Ego cogito”. Esse “Ego” 

será a única substância divina em 

Spinoza. Com Hegel, o “Ich Denke” de 

Kant assumirá também a divindade 

acabada no “Absolute Wissen”. Saber 

absoluto que é o próprio ato da totalização 

como tal: Deus na terra. 

 

Segundo o que foi dito, Hegel é quem apresenta o 

acabamento e a plenitude de totalização do Ego da 

modernidade. Nele o Ser é o Saber e a Totalidade é o 

Absoluto: um Absoluto divinizado, um Sujeito 

constituinte. Assim sendo, a Modernidade, de Descartes 

(1596-1650) em diante, elabora também uma Ontologia da 

Totalidade; embora incluindo, negativamente, uma 

“Metafísica da Alteridade”, por uma razão nada 

desprezível. No caminho entre os gregos e os modernos, 

houve outra experiência do Ser: a experiência semita, 

hebraica o israelita do Ser, a experiência da Alteridade. O 

homem moderno, ao negar, antropocentricamente, o 

“Outro”, Absoluto – o “Outro” que, nesse caso, é o Deus 

bíblico da Cristandade Medieval –, fica somente com o 

“Eu” antropológico. E, ao ficar com a solidão do “Eu”, o 

mais grave não é ficar sem Deus; senão instituir o mesmo 

“Eu” como Totalidade; instituindo-o, no lugar da 

Divindade, como um “Homo Deus”. No “Eu penso” 

cartesiano, por exemplo, ainda que haja uma “ideia de 

Deus”, o homem permanece só com um “Eu” solipsista. E, 

agora, em vez de chamar ao Ser “fysis”, como os gregos, 
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chama a esse Ser o constituído desde, por e no “Eu”; de 

modo que já não é uma totalidade física, autônoma, senão 

uma totalidade egotista, subjetiva, produto de um Sujeito. 

Na Filosofia da Modernidade, pois, “O sujeito é aquele 

que constitui o ser das coisas”176 

Isso é assim porque, para Dussel, a Dialética, 

enquanto método de conhecimento ou caminho para a 

descoberta daquilo que as coisas são, ao longo da História 

da Filosofia Ocidental, sempre “parte de um ‘factum’ (de 

um fato), de um limite ‘ex quo’, ou ponto de partida. A 

partir desse ‘factum’, a Dialética se lançará em uma ou 

outra direção, de acordo com o sentido do Ser (o sentido 

determina a direção) e, por isso, bem diferente será o 

ponto de chegada, o para onde (‘ad quem’) do movimento 

dialético”177 

Segundo Dussel, o ponto de partida dialético é o 

mesmo, ainda que receba diversos nomes, segundo a 

concepção de cada filósofo. Alguns o denominam 

“consciência natural” (por exemplo, Hegel ou Husserl: 

“natürliche Bewusstsein”) ou “atitude natural” (a 

fenomenologia). Outros, “opinião transmitida” (“tá 

éndoxa”, em Aristóteles) ou o meramente “opinável” 

(“dóxa” platônica). Por fim, “compreensão existencial” (o 

nível ôntico ou “existenziell” de um Heidegger), para citar 

apenas alguns exemplos. As diversas dialéticas aparecidas 

ao longo da História da Filosofia Ocidental, sem embargo, 
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são entendidas e compreendidas, não apenas pelo seu 

ponto de partida, senão, também, pelo seu ponto de 

chegada; já seja para o Ser que se impõe, como realidade 

autônoma em um caso (Aristóteles), ou para a 

subjetividade que o impõe como realidade objetiva (Kant), 

noutro. 

Portanto, pelo que temos visto até agora, na Época 

Moderna a Dialética já não partirá da facticidade da 

compreensão existencial (que inclui corporalidade, 

sensibilidade, história) para adentrar-se em direção ao Ser 

que se impõe como realidade autônoma; mas começará 

por ser resistência à facticidade sensível, como negação 

implícita da exterioridade e retorno para dentro da 

imanência da consciência. Consciência essa interpretada, 

já seja como “Cogito”, “Bewusstsein” ou subjetividade de 

um Sujeito auto-posto. “Já não se trata de ir do ‘factum’ ao 

Ser, mas de ir do ‘factum’ à consciência. Não será uma 

superação da cotidianidade penetrando-a até o que lhe é 

suposto: o Ser para Aristóteles; mas será a negação da 

facticidade como in-volução: será uma dialética ‘in-

volutiva’”178. 

Porém o que menos interessa a Dussel desse 

movimento dialético é, de certo modo, seu aspecto 

meramente epistémico-filosófico, dando mais importância 

às consequências histórico-práticas do que ele denomina 

de “Logologia moderna”. Quer dizer, uma 
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Cultura particular, que é a europeia, se 

pretende “universal” e nega todo o valor 

às outras particularidades. O “de suyo” é 

que a cultura europeia é a cultura 

universal. Esse universalismo não é mais 

que o universalismo abstrato de uma 

particularidade que abusivamente se 

arroga a universalidade, e com isso nega 

todos os outros particularismos e 

exterioridade das outras culturas179. 

 

Assim, não se cansa de repeti-lo Dussel, não há 

senão sempre a expansão imperialista de uma Totalidade 

que arbitrariamente pretende transformar tudo no 

“Mesmo”. Ora, se essa Totalidade estruturada da Europa, 

no seu movimento imanente, torna tudo “o Mesmo”; o 

único movimento que lhe resta em sua expansão 

dominadora e opressora é o eterno retorno do “Mesmo”. 

A modo de ilustração dessa Ontologia dialética da 

Totalidade idêntica a si mesma, valem as palavras de 

Hegel180:  

 

[...] a ciência divide-se, assim, em três 

partes: 

 1. - A Lógica, a ciência da Ideia em si e 

para si; 

 2. - A Filosofia da Natureza, como a 

ciência da Ideia em seu ser outro; 

                                                           
179 DUSSEL, Enrique D. Cultura y dependencia a la luz de la 

reflexión teológica. Em: LLACH, Juan José y otros. Dependencia 

cultural y creación de cultura en América Latina. Buenos Aires: 

Bonum, 1974, p. 54. 
180 HEGEL, G. W. F. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

Epítome I. Lisboa: Edições 70, 1988, p. 86. 
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 3. - A Filosofia do Espírito, como a 

ciência da Ideia que, de seu ser outro, a si 

retorna. 

 

Por conseguinte, historicamente falando, essa 

Totalidade europeia é, dialeticamente falando, uma 

absoluta afirmação opressora; é a Totalidade que se impôs 

à América Indígena e à América Latina desde o final do 

século XV até o século atual e que colocou nesse processo 

outros homens como se fossem meras coisas, entes ou 

objetos em seu mundo totalizado. Em sua totalização os 

“compreendeu” desde dentro de sua cotidianidade e os 

pensou desde sua filosofia ontológico-dialética da 

dominação. Esse mundo da Totalidade europeia se pensou 

único, neutro, natural, incondicional e exclusivo ponto de 

apoio de todo pensar possível; e, assim, conseguiu 

introjetar-se, de tal maneira colonial, na consciência do 

“Outro”. Nesse itinerário colonizador, o “Outro” foi 

reduzido a ser um mero ente dentro e à sombra de tal Ser 

da Totalidade. 

A que Ser da Totalidade nos estamos referindo? 

Poder-se-ia perguntar ingenuamente. Naturalmente, que se 

trata do mundo produzido pela modernidade, mundo 

capitalista mundial, isto é, o chamado mundo Ocidental 

que presume de cristão; do qual Leopoldo Zea nos diz: 

“Chamo ‘mundo ocidental’, ou Ocidente, ao conjunto de 

povos que, na Europa e América, concretamente, nos 

Estados Unidos da América do Norte, realizaram os ideais 

culturais e materiais da Modernidade, que se tornaram 
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evidentes a partir do século XVI”181. Tal e como nos 

confirma, retrospectivamente, a indiscutível autoridade de 

Karl Marx, dizendo: “Ainda que os primeiros indícios de 

produção capitalista se apresentem esporadicamente em 

algumas cidades do Mediterrâneo, durante os séculos XIV 

e XV, a era capitalista tem seu início, realmente, no século 

XVI”182. 

Bem, nos diz Dussel, considerando que “vou falar 

depois do âmbito que supera a Ontologia. Por isso vou 

reservar o nome de Ontologia somente para a 

Totalidade”183. Essa Totalidade, portanto, filosoficamente 

falando, é a que tem como ponto de partida a concepção 

do Ser europeu; em consequência, é a ideologizada pela 

dialética de toda a tradição filosófica ocidental. Tradição 

filosófica ocidental, da qual “a atual denominação de 

‘rude’, ‘bon sauvage’, bárbaros, é hoje atribuída aos 

‘países subdesenvolvidos’, países do Terceiro Mundo, 

países pobres. Essa ‘civil religion’ é, como sempre, a 

justificação ideológica que limpa a consciência do 

Capitalismo na exploração dos ‘rudes, ‘sauvages’, 

bárbaros: os povos do Terceiro Mundo”184. 

Sem embargo, “isto é o que se há de questionar 

[nos diz Dussel], porque a América Latina é ‘exterior’ a 

                                                           
181 ZEA, Leopoldo. América en la Conciencia de Europa. México: 

UNAM, 1955, p. 8. 
182 MARX, Karl. O Capital I, vol. II. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

1988, p. 831. 
183 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana IV. São Paulo: Paulinas, 1984b, p. 200. 
184 DUSSEL, Enrique D. Caminhos de Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Paulinas, 1984a, p. 160. 
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esse mundo que tem por centro um ‘Eu’ europeu”185. Daí 

que, subversivamente, se pergunte: “É possível sair da 

armadilha do ‘Mesmo’? Podemos pensar em diferença 

ontológica do Ser e do ente a partir de um ‘mais-além’ do 

’Mesmo’? O Ser como ‘o visto’ é o único sentido com o 

qual dizemos ‘Ser’? Não se poderá descobrir um 

movimento que, superando seu momento monológico, 

abra-se ao dialógico?”186. 

No capítulo seguinte, continuando a reflexão 

irreverente de Enrique D. Dussel, tentaremos ser os 

articuladores de sua crítica resposta. 

  

                                                           
185 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 195. 
186 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [1977?], p. 94. 
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CAPÍTULO VII 
 

AMÉRICA LATINA: O MOMENTO ANALÉTICO 

DA DIALÉTICA 

 

Neste capítulo, finalmente, entramos no momento 

construtivo de Enrique Dussel, quer dizer, a sua proposta 

de filosofar latino-americanamente ou “desde” América 

Latina; tal como ele mesmo nos diz: “O que tento não é 

uma filosofia que se aplique à realidade, senão um 

pensamento que parte da realidade”187. Esse filosofar 

latino-americano torna-se necessário, em primeiro lugar, 

porque a história de Latino-América é uma história de 

dependência, de dominação. Isso é sabido, é evidente, 

porém a filosofia mesma nunca se deteve a pensar sobre 

esse fato de dependência de nosso ser. Dependência que já 

foi bastante esclarecida por outras ciências como a 

Economia, a Sociologia, a Teologia, etc.; mas, sobretudo, 

a História. 

Em segundo lugar, porque, se a Dialética, 

etimologicamente falando, é o processo da passagem (dia) 

de um horizonte ou âmbito (-logos); e tecnicamente é a 

ciência do movimento da realidade; então, o mundo é 

compreendido como um processo dialético, uma 

mobilidade que continuamente está ultrapassando seus 

limites. Quer dizer, portanto, que “o movimento da 

Totalidade ou do mundo como tal é dialético, 

                                                           
187 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 193. 
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ontológico”188. É desse movimento dialético da 

Totalidade, filosoficamente eurocêntrica, que Dussel 

desprende a Ontologia da Identidade ou da Totalidade, a 

qual pensa e inclui o “Outro” desde “o Mesmo” e, por 

conseguinte, declara-o intranscendente, insignificante e 

indigno de um esforço filosófico independente. 

A partir dessa perspectiva, indagamos: como o 

pensa e o inclui? Pensa-o e o inclui como “o Mesmo”, isto 

é, algo gramaticalmente neutro, híbrido, amorfo. Assim, 

“o pensar moderno vai introjetando o ‘Outro’ no ‘Mesmo’ 

até que a Totalidade, como única substância, impossibilite 

uma Alteridade real”189. Alteridade real que existe, 

historicamente falando; porém é negada como tal pela 

Totalidade, pela expansão do “Mesmo”. Em consequência 

dessa expansão e totalização do “Mesmo”, “o mesmo” 

(com minúscula) realiza o ciclo identicamente, porque de 

“o Mesmo” (com maiúscula) não pode produzir-se senão 

“o mesmo”, sem novidade, sem algo realmente novo que 

não seja só desdobramento do que está em potência. Na 

Totalidade do “Mesmo”, pois, não há nem pode haver 

novidade, como também não pode dar-se nem se permitir 

a existência dis-tintamente do “Outro” como 

originariamente “Outro”, senão simplesmente como 

produto interno do “Mesmo”, ou seja, apenas como 

diferença narcisista interna. 

                                                           
188 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 35. 
189 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [1977?], p. 103. 
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Tal como o exemplifica e reconhece Herbert 

Marcuse190, ao falar sobre o conceito de negação na 

dialética de Hegel: “Eu gostaria de ir até o ponto de dizer 

que a negação da dialética hegeliana adquire um caráter 

‘aparente’ no qual, por meio de toda a negação, por meio 

de toda a destruição, em última instância, o já existente se 

desdobra e, por meio da negação, é elevado a um estádio 

superior”. 

Filosoficamente, por que acontece isso? Segundo 

Dussel, porque todos os clássicos da História da Filosofia 

Ocidental, na elaboração de sua filosofia, o primeiro que 

colocaram foi o fundamento (ex quo). E, enquanto 

fundamento, ele é ontologicamente como é, não cabe 

julgá-lo se é bom ou mau, ele é simplesmente “O Ser”. 

Ora, colonizados pelo Europa, o fundamento ou o Ser que 

se impôs na América Latina foi o Ser europeu, o qual 

passou por ser o único e indiscutível. O Ser europeu, sem 

mais, era o Ser mesmo. Pois bem, nos diz Dussel191: 

 

[...] o Ser é o “Um” original, e é, por isso, 

o perfeito. Porém esse “Um” se deposita, 

se determina, se divide; é “isto” ou 

“aquilo”; [...] A matéria é assim o “próton 

kakôn”, o mal original. É assim que há 

coisas diferentes, diversas e as coisas 

diversas, como diferentes, são o mal. Por 

quê? – pergunta-se Dussel – porque a 

diferença é a destruição do originário 

“Um”. Qual seria antes “o bem”, nesse 

                                                           
190 MARCUSE, Herbert. Ideias sobre uma Teoria Crítica da 

Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.161. 
191 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 117. 
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caso? – volta-se a perguntar Dussel – “O 

bem” seria o retorno à “Unidade” e a 

desmaterialização ou perda da 

determinação 

 

Levando-se em conta, pois, que a América Latina 

foi definida desde uma concepção do Ser europeu, e que, 

desde fins do século XV, o homem europeu mede e julga a 

todos os demais homens desde seu próprio ser e em seu 

próprio benefício, pergunta-se: Como se manifesta, 

historicamente falando, esse “bem” da Totalidade 

europeia? 

Um mito da cultura semita nos ajudará a responder 

tal pergunta: o mito de Caim e Abel. 

 

Caim é a Totalidade e Abel é o Outro. O 

que passa é que Caim, por razões que aqui 

não interessam, mata Abel. Vejam como, 

de imediato, aparece o mal! [nos diz 

Dussel192, exaltado]. O mal já não é a 

determinação, senão a eliminação da 

Alteridade; é justamente o contrário que 

para Hegel. Se o mal é a determinação, o 

bem é a totalização; enquanto que, se o 

mal é a eliminação do Outro, então a 

Totalidade fechada é o mal não o bem. 

 

Concretamente e no que se refere à América 

Latina, quando chegou à América, o espanhol e o 

português encontraram-se com outro homem, com o rosto 

do índio, do original habitante americano. Que fez o 

ibérico? Negou, violentamente, o “Outro” como “Outro” 

                                                           
192 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 120. 
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com dignidade e direitos; e o incluiu em seu mundo como 

coisa, objeto, ente, isto é, parafraseando o mito antes 

citado, matou Abel. 

Aniquilada a Alteridade Ameríndia, o mundo 

indígena sobrevivente com sua totalidade de sentido foi 

tensa e conflitivamente transformado em um mundo 

ibérico, ibero-americano, para dizê-lo de forma mais 

precisa. “O Mesmo”, metamorfoseado, progrediu 

forçadamente para o “Mesmo”: Nueva España, Nova 

Lusitânia, enfim. E à América Latina seguiu-se o mundo 

árabe, a África negra, o sudeste asiático, a Índia e a China. 

Tudo englobado em uma Totalidade dominada por um 

“centro”: Europa. Para Dussel, esse é o mal na ordem 

mundial. Mal que já dura mais de quinhentos anos. 

Isto é assim porque: primeiro, considerando que a 

hegemonia ibérica foi o momento inicial constitutivo do 

Ser da América Latina, a qual era tratada como colônia, 

ainda que denominada formal e juridicamente 

“províncias”; e, segundo, considerando que depois da 

colonização ibérica vem a luta por sua independência dos 

impérios coloniais; porém, e apesar dos esforços 

descomunais e da sangue derramada, a América Latina se 

converte em neocolônia inglesa e logo, ao final, norte-

americana; então, podemos concluir que a América Latina, 

propriamente dito, nunca conseguiu sair dessa perversa 

situação colonial. “Basta folhear uma história econômica 

da América [nos diz Dussel193], para ver qual é a 

situação”. 

                                                           
193 Ibid., p. 123. 
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Quer dizer, pois, que, ante o movimento dialético 

de afirmação da Totalidade, traduzido historicamente em 

colonialismo, neocolonialismo, imperialismo e alienação, 

“o Outro” é nada. Portanto, cínica e despoticamente, a 

Totalidade atreve-se a decretar: Que os outros 

 

 [...] não são, ainda que sejam. 

 Que não falam idiomas, falam 

dialetos. 

 Que não praticam religiões, 

praticam superstições. 

 Que não fazem arte, fazem 

artesanato. 

 Que não são seres humanos, são 

recursos humanos. 

 Que não têm cultura, têm 

folclore. 

 Que não têm rostos, têm braços. 

 Que não têm nome, têm 

número. 

 Que não aparecem na “História 

Universal”; aparecem nas       páginas 

policiais da imprensa local.194 
 

Tudo isso surte efeito, segundo Dussel, em virtude 

de um refinado mecanismo pedagógico de dominação, 

onde há um “centro” imperial de cultura, com uma cultura 

imperial, e uma “periferia” colonial com uma cultura 

colonial bipartida: a cultura própria das elites e a cultura 

popular. 

                                                           
194 GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços. Porto Alegre: 

L&PM Editores, 1991, p. 71. 
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Graças a esse mecanismo pedagógico de 

dominação cultural, “o Outro” colonizado e alienado, 

parafraseando o título do livro de Albert Memmi, torna-se 

o “porta-retrato do colonizador”, isto e´, “o colonizado não 

procura apenas enriquecer-se com as virtudes do 

colonizador. Em nome daquele que ele deseja ser, se 

empenha em empobrecer-se, em arrancar-se de si 

mesmo”195. 

A situação colonial, pois, faz do ser colonizado um 

estranho a si próprio, um alienado. Uma vez que seu 

interior está ocupado pelo exterior, o colonizado carece de 

densidade ontológica própria, pois sua pretendida 

“originalidade” e “identidade” é delimitada e definida pela 

camisa de força imposta pelo colonizador. 

Daí poder-se afirmar que, por mais que se esforce, 

o colonizado/alienado nunca chegará a encontrar-se 

consigo mesmo. Esse é o drama (no sentido semita), não 

tragédia (no sentido grego), de nosso Ser latino-

americano. Essas são as consequências e as implicações 

práticas causadas pelo imperialismo da Ontologia da 

Totalidade, isto é, quando “o Mesmo” colonial se origina, 

dialeticamente, de “o Outro” enquanto totalidade imperial; 

quer dizer, como mera “diferença interna” da mesma 

Totalidade; mas não como “o Outro” independente 

(alteridade natural ôntica real); muito menos como “o 

Outro” distinto (alteridade antropológica), nos dirá Dussel. 

E ele mesmo esclarece o que entende por mera “di-

ferença interna” na Lógica da Totalidade, ou seja, no 

                                                           
195 MEMMI, Albert. Retrato do Colonizado Precedido pelo Retrato 

do Colonizador. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 107. 
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discurso filosófico da Totalidade, pois a Totalidade tem 

um discurso, isto é, um modo racional de ir-se movendo a 

partir de seus próprios pressupostos. Assim sendo, 

Dussel196 explica: “A palavra castelhana ‘di-ferencia’ nos 

remete à latina composta de ‘dis’ (partícula com o 

significado de divisão ou negação) e o verbo ‘ferre’ (levar 

com violência, arrastar). O diferente é o arrastado desde a 

identidade, desde a in-diferença originária ou unidade até 

a dualidade. A di-ferença supõe a unidade: ‘o Mesmo’”. 

Portanto, e segundo a Lógica da Totalidade, “o Mesmo” 

(tó autò, das Selbe, le Même) indica que a partir de dentro 

– vale a redundância – de “O Mesmo”, procedem os 

momentos diferenciais. Quer dizer, a Totalidade fechada 

em si mesma é, necessariamente, solipsista. A suposta 

novidade de um momento de sua dialética, de seu 

movimento, é aparente, porque Tudo é “Um” e a verdade 

é, fundamentalmente, “Tudo” esse “Um” enquanto 

Totalidade. 

Para Dussel, na América Latina fruto da 

colonização, essa verdade constituída desde a Totalidade é 

a que se apresenta como o óbvio, o cotidiano, o 

acriticamente aceito como normal e natural. Por isso, é 

preciso fazer alguma coisa. 

Essa desafiante convocação dusseliana, em 

princípio, significa muitas coisas; porém, fazer algo a 

nível filosófico, significa filosofar, pensar. Pensar é 

refletir. Refletir é, como dizia Nietzsche, um ruminar, 

como um voltar a ver as coisas... Porém, esse voltar a ver 

                                                           
196 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [1977?], pp. 97-98. 
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as coisas supõe, antes, um partir das coisas mesmas. Esse 

partir das coisas mesmas, é o mesmo que partir da 

realidade in situ; e partir da realidade in situ é, e sempre 

foi, a origem do filosofar. Ora, o pensar nesse sentido 

supõe sempre um desgarramento, um pôr-se em “crise”. A 

crise, que em grego procede do verbo “krinein”, indica 

mais que um julgar, um afastar-se, um tomar distância. O 

filósofo, pois, deve separar-se, deve afastar-se, deve 

romper. Porém, romper com quê? Por suposto, com a 

cotidianidade. 

Como conclusão dessa desafiante convocação, nos 

diz Dussel197 que “quem faz filosofia repetindo livros e 

estudando sistemas, permanecendo igual como antes de 

haver começado a estudar, não faz Filosofia; se sua vida 

cotidiana não se põe em crise radical e da dor da morte de 

sua cotidianidade não surge um homem novo, seu pensar 

não é filosófico. Ou, mais simplesmente, não pensa”. Daí, 

também, que, em nosso contexto filosófico latino 

americano, a Introdução à Filosofia –a qual não é outra 

coisa que introdução ao filosofar − adquire a forma de um 

convite a pensar ou o caráter de uma exortação a filosofar. 

Exortação filosófica a ir mais além do cotidiano, já que só 

quando se é capaz de ir mais além do cotidiano se dá o 

pensar. 

Por conseguinte, uma vez que Dussel fez o 

caminho (método) que vai da “ascensão dialética do ente 

ao fundamento” (partir da realidade, do cotidiano, em 

busca do fundamento) e do “descenso demonstrativo do 

                                                           
197 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 187. 
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fundamento do ente” (voltar desde o fundamento ao 

cotidiano); uma vez, pois, que descobriu o fundamento da 

“história de ocultação do ser de Latino-América”, já que o 

fundamento ou ser de um sistema é o que explica a 

Totalidade, porque “a Totalidade dos entes ou partes 

diferentes se explica ou se fundamenta na identidade do 

ser do Todo. Ser, Identidade e Fundamento é o ‘de-onde’ 

surge o ente, a diferença e a dependência. O ente depende 

porque se funda no Ser do sistema”198; e uma vez que há 

comprovado a negação do ser de Latino-América a partir 

do fundamento da Totalidade, ou seja, da sua redução a ser 

apenas um ente diferente a mais no interior do sistema da 

Totalidade, porque o fundamento é idêntico a si mesmo; 

porque os entes, as coisas, ao contrário, são múltiplas, 

numerosas, diferentes; e porque a origem da diferença dos 

entes na Totalidade indica, em relação ao fundamento, 

dependência; em relação aos outros entes, negatividade 

(um não é outro, são diferentes). Por tudo isso, Dussel199 

se pergunta: “Será ‘o Mesmo’ o âmbito final de toda 

possível luta com a Realidade? Não se poderá estabelecer 

uma dialética nova, não já monológica, mas dialógica, 

entre ‘o Mesmo’ e ‘o Outro’ (como algo ou como alguém 

e, nesse último caso, como ‘o Outro’)?”. 

Nessas inquietações andava (1971), quando lhe 

caiu nas mãos um “estranho livro” de Emmanuel Levinas 

(1906-1995): “Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la 

                                                           
198 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 32. 
199 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana I. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [1977?], p. 97. 
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Exterioridad”. “Essa obra do primeiro e maior dos 

fenomenólogos franceses [...] [nos informa ele] me 

permitiu encontrar, desde a fenomenologia e a ontologia 

heideggeriana, a maneira de superá-los”200, isto é, 

despertou-o do “sono ontológico” (heideggeriano e 

hegeliano) no qual estava submerso e desde o qual tinha 

pensado, até aquela hora, América Latina. 

Embora Dussel haja expressado sua experiência 

filosófica radical, parafraseando ao Kant do “sono 

dogmático”, nem por isso deixa de ser a experiência 

pessoal fundamental que revolucionará seu modo de 

filosofar. Experiência, pensamos nós, que encontra certa 

semelhança com a experiência que sofre o personagem 

central do conto “La Banda”, do escritor Julio Cortázar, 

quando diz: “De repente, lhe pareceu entender aquilo em 

termos que o excediam infinitamente. Sentiu como se lhe 

houvesse sido dado ver por fim a realidade. Um momento 

da realidade que se lhe havia parecido falsa, porque era a 

verdadeira, e que agora já não estava vendo. O que 

acabava de presenciar era o certo, ou seja, o falso”201. 

Qual era, pois, o conteúdo dessa experiência 

filosófica fundamental dusseliana em que a verdade sobre 

a América Latina, estabelecida desde o ponto de vista da 

Totalidade, agora, de repente, lhe parecia falsa; e o 

                                                           
200 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 13. 
201 NOGUEIRA GALVÃO, Walnice. Cortázar y la migración del 

verbo. Em: Confluencia, Literatura Argentina por Brasileños. 

Literatura Brasileña por Argentinos (edición organizada y 

traducida por Raúl Antelo). Buenos Aires: Centro de Estudios 

Brasileños, 1982, p. 202. 
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secularmente falso, visto a partir dessa experiência de luz 

vertiginosa, agora lhe parecia o verdadeiro? Uma verdade 

simples: que “a ‘Exterioridade do Outro’, o pobre, 

encontra-se desde sempre mais além do Ser”202 

estabelecido pelo sistema vigente. 

Como efeito imediato dessa experiência, 

compreendeu também que “a Filosofia não se faz só desde 

os livros, senão desde a realidade de um povo 

oprimido”203; e, em consequência, que “o intelectual é 

real, quando está integrado organicamente com o povo”204. 

A partir dessas teses fundamentais, Dussel205 se 

propõe a “mostrar como mais além do pensar dialético 

ontológico e da Identidade divina do fim da História e do 

Saber hegeliano (impossível e suprema veleidade: já que 

tenta o impossível) se encontra ainda um momento 

antropológico que permite afirmar um novo âmbito para o 

pensar filosófico, metafísico, ético ou alterativo”. Pois “o 

Outro”, em relação ao Ser do sistema vigente, a seu pensar 

e a sua compreensão, se encontra sempre “mais-além”. Em 

definitivo, é um “án-archos” ante o status quo imperante. 

Porém, concretamente falando, quem é esse 

“Outro”? poderíamos perguntar a Dussel. É claro que não 

é “o Outro”, estritamente dito, de seu inspirador Levinas; 

ao menos nesse primeiro momento (1973); já que Levinas  

                                                           
202 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 13. 
203 Ibid., p. 16 
204 Ibid., p. 16. 
205 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [197-?], p. 193. 
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[...] fala sempre que “o Outro” é 

absolutamente “Outro”. Tende então para 

a equivocidade. Por outro lado, nunca 

pensou que “o Outro” pudesse ser um 

índio, um africano, um asiático. “O 

Outro” para nós [nos responde Dussel] é 

América Latina com relação à Totalidade 

europeia; é o povo pobre oprimido latino-

americano ante as oligarquias 

dominadoras e, não obstante, 

dependentes206. 

 

Mais adiante, em outro momento (1977), acurando 

mais sua reflexão e mesclando-a com a de Levinas, nos 

dirá: “‘O Outro é por definição metafísica o pobre’. Eu 

disse metafísica e se advirtam que uso a palavra 

estritamente como neologismo, porque se a Totalidade é a 

‘fysis’, a ‘metá-fysis’ é ‘o Outro’, o realmente real, o que 

está mais além (metá) do ontológico”207. Aqui, Dussel 

realiza a mudança de nomenclatura e a precisão do seu 

discurso ao reservar o conceito de “Ontologia” para 

identificar o discurso dialético da Totalidade ou 

Mesmidade colonial e imperial; assim como o de 

“Metafísica” para definir o discurso feito desde a 

Alteridade ou Exterioridade oprimida. 

Mas por que se diz que “o Outro”, enquanto pobre, 

está “mais além” da Totalidade/Mesmidade ontológica e o 

que isso tem a ver com a Metafísica? Dussel nos diz que 

“tem a ver com a Metafísica, porque justamente chamo 

                                                           
206 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [197-?], p. 200. 
207 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 98. 



- 144 - 

‘pobre’ ao que está ‘fora’ do projeto da Totalidade e, 

portanto, de todos os seus valores, de suas mediações”208; 

porque “o ‘pobre’ tem como futuro não o projeto da 

Totalidade, senão outro projeto; porém, seu projeto não é 

vigente”209; porque “é outra maneira de viver o Ser”210; e, 

enfim, porque “’o Outro’ é Exterioridade de toda 

Totalidade porque é livre”211. 

Assim, Dussel nos diz: “Vou chamar 

‘Exterioridade’ àquele âmbito que está mais além da 

Totalidade, porque é como o ‘não-ser’, é como ‘o 

nada’”212. Claro está que “não-ser” e “nada”, agora 

retomados em seu sentido positivo, ou seja, desde a 

verdade fundamental descoberta na experiência metafísica 

dusseliana e não mais desde a Ontologia da Totalidade 

idêntica e narcisista. 

Ora, como trazer à luz a dignidade e positividade 

desse “não-ser”, posto que sempre foi a tarefa da Filosofia 

trazer à luz – iluminar – a experiência do “Ser” da 

Humanidade em qualquer espaço e tempo? 

Aqui Dussel é taxativo: “o método ontológico não 

nos basta; devemos realizar a superação da Ontologia”213. 

Por quê? Porque sendo o método ontológico na História da 

Filosofia Ocidental identificado com o próprio método 

                                                           
208 Ibid., p. 98. 
209 Ibid., p. 98. 
210 Ibid., p. 99. 
211 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], pp. 50-51. 
212 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Obra citada, p. 90. 
213 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 196. 
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dialético da Totalidade/Mesmidade; para Dussel, o método 

dia-lético é o processo real que a Totalidade realiza em si 

e consigo mesma; e também porque, segundo Dussel, mais 

além da Ontologia da Totalidade está a Metafísica da 

Alteridade ou Exterioridade. Quer dizer, se entendemos 

que “a ‘fysis’ significa a Totalidade ou o fundamento no 

sentido dos gregos e ‘metá’ significa o que está ‘mais 

além’”214, então compreendemos que “a Metafísica, no 

sentido que lhe damos no presente discurso da Filosofia da 

Libertação, é o saber pensar o mundo desde a 

Exterioridade alterativa do Outro”215. 

Como se leva a cabo, portanto, a superação da 

Ontologia da Totalidade/Mesmidade pela Metafísica da 

Alteridade/Exterioridade, segundo Dussel? A respeito, 

Dussel, primeiro (1972), fala de um “método meta-físico”; 

depois, ele mesmo nos explica seu próprio caminhar:  

 

Na primeira edição de nossa “Filosofia da 

Libertação” – Edicol, México, 1977 – 

havíamos falado, todavia, igualmente na 

“Ética” (Siglo XXI, Buenos Aires, 1973), 

de um método analético. Queria destacar 

o fato de que o método começa pela 

afirmação da Exterioridade, do mais além 

do Ser do sistema, do Outro, do pobre, do 

oprimido. [Mas,] na segunda edição 

(USTA, Bogotá, 1980) [continua ele], 

trocamos a palavra método analético por 

momento analético. Agora, com maior 

precisão, porém sem variar o fundo, a 

afirmação da Exterioridade é um 

                                                           
214 Ibid., p. 196. 
215 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 54. 
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momento, o primeiro e original de uma 

dialética não só negativa, senão 

positiva216 

 

Assim, esse caminhar filosófico dusseliano deu 

como resultado o que poderíamos denominar um “método 

dialético positivo”, no qual se afirma que a verdadeira 

dialética (quer dizer que, para Dussel, há uma “dialética 

falsa”, isto é, aquela da “negação aparente”) tem um ponto 

de apoio “ana-lético”. Resultou de todo isso um 

movimento ana-dia-lético. Ou, se o prefere, deu como 

resultado “o ‘momento analético’ do método dialético 

metafísico”, sobre o qual nos diz Dussel: “o momento 

analético é a afirmação da Exterioridade: não é somente 

negação da negação do sistema desde a afirmação da 

Totalidade. É superação da Totalidade, mas não só como 

atualidade do que está em potência no sistema. É 

superação da Totalidade desde a transcendentalidade 

interna ou da Exterioridade, o que nunca esteve dentro”217. 

Vamos explicar, pois, um pouco mais em detalhe, 

o “momento analético do método dialético metafísico” 

dusseliano. 

  

                                                           
216 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 97. 
217 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], pp. 164-165. 
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Herbert Marcuse218, criticando o conceito de 

“negação” no método dialético, nos diz: 

 

À medida que a sociedade antagônica se 

transforma em uma totalidade repressiva 

terrível, por dizê-lo assim, desloca-se o 

lugar social da negação. O poder do 

negativo surge “fora” dessa totalidade 

repressiva, a partir de forças e 

movimentos que ainda não estão 

manietados pela produtividade agressiva e 

repressiva da chamada “sociedade da 

abundância”, ou que já se libertaram 

desse desenvolvimento e, portanto, têm a 

possibilidade histórica de percorrer um 

caminho de industrialização e 

modernização realmente distinto, um 

caminho humano de progresso. 

 

De sua parte, desde um contexto Latino-americano, 

Dussel219 nos diz: “Em primeiro lugar, aceito o método 

dialético ou ontológico como o método apto para descobrir 

o sentido das partes funcionais de um sistema”. Nesse 

sentido, Dussel sustenta que todo processo revolucionário 

que surge desde a Totalidade vigente, com vistas a ser a 

negação de dita Totalidade, aparece como uma práxis que 

surge, para dizê-lo dialeticamente, da negação, isto é, 

pretendendo negar a opressão produzida pela Totalidade 

ou sistema vigente nos oprimidos. Só que tal negação da 

negação, ao surgir desde a própria Totalidade, continua 

                                                           
218 MARCUSE, Herbert. Ideias sobre uma Teoria Crítica da 

Sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p.165. 
219 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 35. 
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tendo o mesmo sistema como horizonte e, em 

consequência, sua superação aparece apenas como uma 

‘utopia’ que, seja como uma fantasia artística (ao estilo 

Marcuse de “Eros e Civilização”) ou como alternativa 

projetada, de fato, se apresenta como uma possibilidade 

imaginada a partir do próprio sistema. Assim, na 

realidade, a origem da negação do sistema imperante 

continua sendo o mesmo sistema (então não é negado) ou 

sua negação, em último termo, é um horizonte vazio: pura 

possibilidade ou horizonte transcendental, reino da 

liberdade ou “sonho acordado” blochiano. 

Digamos, de passagem, que até aqui chega a 

interpretação filosófica que faz em sua tese doutoral 

Antonio Rufino Vieira, ao relacionar o conceito de 

“utopia” em Ernst Bloch e Enrique D. Dussel; sobretudo 

quando diz que “a análise crítico-positiva do conceito de 

‘utopia’ realizado por Dussel está próximo do 

desenvolvido por Bloch: a ‘utopia’ se constitui como polo 

antecipador do futuro. É por isso que a posição de Bloch 

corresponde concretamente à de Dussel”220. Tese que o 

próprio Dussel se encarregará de corrigir ao dizer que, na 

Filosofia da Libertação, “a ‘utopia’ não é o fruto de uma 

mera ‘imaginação criadora’ desde a Totalidade (desde 

Marcuse a Bloch), senão, ainda mais, a afirmação do que 

‘não tem lugar (ouk-tópos)’, o ‘pobre’, a mulher castrada, 

o Édipo alienado, o povo explorado, as nações periféricas 

                                                           
220 RUFINO VIEIRA, Antonio. O Projeto Utópico da Filosofia da 

Libertação. Tese (doutorado). Rio de Janeiro: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, mar. 1988, p. 152. 
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do capitalismo, etc.”221. Isto é, uma realidade histórica que 

“não tem lugar” no sistema vigente. Assim, a Filosofia da 

Libertação, conforme vamos esclarecendo, dá particular 

importância ao momento “analético” do movimento 

dialético, positivo, ana-dialético ou metafísico. Que quer 

dizer isso? Quer dizer que a Filosofia da Libertação “se 

move a partir da afirmação do ‘Outro’ real, existente, 

histórico. Chamamos [nos aclara Dussel] a esse ‘momento 

positivo’ trans-ontológico (meta-físico) de partida ou 

ponto ativo de início da negação: o ‘analético’. Queremos 

indicar com ‘ana’- (do grego) [precisa Dussel] um ‘mais-

além’ do horizonte ontológico [...], ‘mais além’ ou 

transcendental ao ser”222, ao ser do sistema hegemônico da 

Totalidade. 

Destarte, para Dussel, o método dialético, como 

qualquer outro método, enquanto caminho do pensar, é 

posterior à dialética natural e à aventura humana. A teoria 

é produzida a partir de um exercício hermenêutico da 

realidade; porém, nunca dá conta cabal da realidade. O 

pensar filosófico vai (segundo o símbolo da Coruja de 

Minerva), como que, à retaguarda da vida: viver não é 

pensar; a cultura não é a ciência; a cotidianidade não é a 

Filosofia. Ou, dito de outra maneira e com palavras de 

Xavier Zubiri223: “A realidade não é, portanto, um tipo de 

                                                           
221   DUSSEL, Enrique D. Filosofía de la liberación desde la praxis de 

los oprimidos. Em: Libertação/ Liberación. Campo Grande, ano II, 

n. 1, p. 33-49, 1991, p.37. 
222 DUSSEL, Enrique D Ética Comunitária. Liberta o Pobre! 

Petrópolis: Vozes, 1986b, p. 266. 
223 ZUBIRI, Xavier. Sobre la Esencia. Madrid: Sociedad de Estudios 

y Publicaciones, 1963, p. 447. 
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ser; mas ao contrário, ser é algo fundamentado na 

realidade”. Em outras palavras, Zubiri proclama que o que 

é primeiro não é o Ser, senão a realidade; que há realidade 

antes que “Ser”. Como, por exemplo, há Humanidade 

(realidade humana) antes que “Sujeito”. 

Pois bem, voltando a Dussel224, “a Realidade mais 

além do Ser indica a questão do ‘momento analético’ do 

método dialético”. Quer dizer, para Dussel225, “o pobre, a 

classe oprimida, a nação periférica, a mulher-objeto sexual 

têm realidade ‘mais-além’ do sistema que os aliena, os 

reprime, os desumaniza”; e, também, “fora” desse sistema; 

não porque “o pobre” ou, em geral, “o oprimido” haja 

conquistado esse lugar, e sim porque o sistema opressor, 

ao colocá-lo “fora” ou exclui-lo de seus benefícios e 

regalias, o considera, praticamente, “nada”, “não-ser”. 

Quer dizer então que, para Dussel, a realidade sensível do 

“Outro”, Alteridade antropológica ou Exterioridade 

metafísica, que tem fome, sede, corpo e sangue, encontra-

se “mais-além” do sistema estabelecido desde a Ontologia 

da Totalidade/Mesmidade.  

Por isso, Dussel fala algumas vezes de uma 

“Metafísica da Alteridade”226 ou de uma “Metafísica da 

Exterioridade”227; outras, de uma “Metafísica 

                                                           
224 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 96. 
225 DUSSEL, Enrique D Ética Comunitária. Liberta o Pobre! 

Petrópolis: Vozes, 1986b, p. 266. 
226 DUSSEL, Enrique D; GUILLOT, Daniel E. Liberación 

Latinoameriana y Emmanuel Levinas. Buenos Aires: Bonum, 1975, 

p. 15. 
227 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 258. 



- 151 - 

Antropológica”228 ou de uma “Metafísica Histórica”229. 

Por conseguinte, nos diz ele, “estamos já em uma ‘Meta-

física’ que não tem a ver com a anterior Ontologia 

(Metafísica que, digamos de passagem, não é grega nem 

moderno-europeia, senão que produz um total 

transbordamento de todos os elementos gregos e 

modernos)”230. Por quê? Porque na Metafísica exposta e 

defendida por Dussel “o Outro”, ao ser uma real 

Alteridade e/ou Exterioridade ante a Modernidade, não é 

nem pré-moderno (era uma realidade autônoma anterior à 

Modernidade), nem anti-moderno (não despreza os valores 

humanos conseguidos pela Modernidade), nem pós-

moderno (a Modernidade não é nem significa uma etapa 

ulterior, no sentido evolutivo de sua História). Ao 

contrário, é, franca e manifestamente, uma realidade 

distinta; uma vez que tem pago em sua miséria, em seu 

“não-ser” (desde o 1492, como mundo colonial, primeiro, 

e desde 1810, como mundo neocolonial, depois), o “Ser” 

opulento, vaidoso e triunfal da Modernidade eurocêntrica. 

Por isso, Dussel se pergunta, entre irado e 

desafiante, ante o mutismo e a repressão exercida pela 

Ontologia da Totalidade/Mesmidade:  

 

Se sobre isso “não se pode falar (man nich 

sprechen kann)”, havia antes que 

silenciar, assassinando a milhões e 

milhões que gritam “Tenho Fome!”. Tem 

sentido essa “proposição”? Aquele que 

                                                           
228 Ibid., p. 230. 
229 Ibid., p. 190. 
230 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 84. 
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crê que não tem sentido, que deixe de 

comer para sentir em sua corporalidade a 

ferida da fome que, não por encontrar-se 

“mais-além” do sistema, deixa, por isso, 

de ter realidade231. 

 

Assim, Dussel, segundo nosso entendimento, 

encontra na compreensão da América Latina como “o 

Outro”, “o pobre”, “o oprimido”, “não-ser”, “nada” – uma 

vez que, para Dussel232, “a noção filosófica de ‘pobre’ 

indica exatamente a Exterioridade do sistema” –, o ponto 

de partida para a superação de uma dialética meramente 

negativa, ontológica; quer dizer, aquela que se move de “o 

Mesmo” até “o Mesmo” e que tem como motor a negação 

da negação apenas dentro do movimento da mesma 

Totalidade. Isto é, a negação no sistema sempre é negação 

desde o mesmo fundamento do sistema. É por isso que, a 

mera negação da negação, não pode aportar novidade real. 

Para que possa haver verdadeira novidade real, 

segundo Dussel, é necessário superar a dialética negativa, 

isto é, a que tem como motor dialético a “negação da 

negação” no movimento da Ontologia da 

Totalidade/Mesmidade. E isso só é possível, segundo ele, 

“desde a afirmação da Exterioridade vivida, real, concreta. 

Não como Exterioridade sonhada por uma fantasia à ‘Eros 

e Civilização’ marcusiana. Exterioridade real na práxis 

cotidiana de um povo que não tem sido incluído no 

                                                           
231 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 29. 
232 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 200. 
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sistema por desprezado, ignorado, nada”233. Aqui, é claro, 

“nada” recuperado em seu sentido positivo, quer dizer “o 

‘nada’ como a liberdade do ‘Outro’ (âmbito de 

incondicionalidade para o sistema): ‘nada’ para o Ser e o 

Fundamento do sistema como realidade do Outro”234. 

Em uma dialética positiva, portanto, aquela que, 

segundo Dussel, inclui um “momento analético” e se leva 

a cabo através de um “movimento ana-dia-lético”: “O 

método e a realidade histórica não começam pela negação 

da opressão; mas é a negação da opressão que começa pela 

‘afirmação analética’ da Exterioridade do Outro [...], a 

partir de cujo projeto de libertação se efetua a ‘negação da 

negação’ e a construção de ‘novos’ sistemas”235. Esses 

sistemas não são realizações “unívocas” da atualização do 

que estava em “potência” no antigo sistema injusto. Isso 

seria apenas um movimento de “o Mesmo” até “o 

Mesmo”. A nova ordem é a realização “analógica” que 

inclui algo do antigo sistema (similitudo), porém algo 

também absolutamente novo (distinctio). Há “criação” 

pela irrupção da Alteridade analética do “pobre”, do 

“oprimido”, do “não-ser”, em sua própria libertação. 

Assim sendo, o novo método dialético proposto por 

Dussel, o da dialética positiva, isto é, aquele que leva 

como motor do processo, não pura e simplesmente a 

“negação da negação”, senão a afirmação da 

                                                           
233 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación, obra citada, p. 95. 
234 Ibid., p. 95. 
235 DUSSEL, Enrique D. Ética Comunitária. Liberta o Pobre! . 

Petrópolis: Vozes, 1986, p. 267. 
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Alteridade/Exterioridade, se apresenta composto por três 

momentos processuais, a saber: 
 

a) Afirmação, primeiro, da Exterioridade ou 

Alteridade frente à Totalidade ou Mesmidade. 

b) Desde a afirmação da Exterioridade ou 

Alteridade se realiza a negação da Totalidade 

ou Mesmidade. 

c) E se inicia a “passagem” da Totalidade ou 

Mesmidade dada até uma “nova” Totalidade, 

não “unívoca” nem “equívoca”, mas “análoga”, 

alterativa, distinta. 

 

Isso é assim porque, segundo Dussel, a qualidade 

dialética do método dialético positivo consiste no 

movimento racional que passa da “parte” ao todo ou de 

um todo ao todo concreto que o compreende. Porém, a 

possibilidade de tal “passagem” se faz realidade, não só 

pela negação do negado na Totalidade (momento da 

negação), e nem sequer pela afirmação da Totalidade (que 

seria um não “superá-la”); mas, também, por aquilo que é 

essencial para a elaboração de uma Filosofia da Libertação 

dos oprimidos e que constitui a pedra angular da 

“Metafísica da Libertação Latino-americana”, a saber: a 

afirmação (como origem e cumprimento posterior 

libertador) da Alteridade/Exterioridade. Uma vez realizada 

tal “passagem”, não mediante a “negação da negação”, 

senão graças à “afirmação da Exterioridade”, segundo 
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Dussel236, “o totalitarismo da Mesmidade tem sido 

superado”, já que o novo sistema histórico, enquanto 

novidade real e/ou criação histórica, não é nem “unívoco”, 

nem “equívoco”; é “análogo”. 

Ora, para Dussel, a Filosofia da Libertação, mesmo 

entendida em seu núcleo racional como “Metafísica da 

Libertação Latino-americana”, não se conforma com ser 

apenas um mero discurso especulativo crítico; nem 

entende a “passagem” de uma Totalidade determinada até 

uma Totalidade futura como um puro processo mental, 

senão como um movimento real, concreto, histórico. 

Daqui desprende Dussel as exigências, também concretas, 

para o filósofo: “O filósofo, aquele que quer pensar 

metodicamente, deve ser já um ‘servidor’ comprometido 

com a libertação. O tema a ser pensado, a palavra 

reveladora a ser interpretada, lhe serão dados na história 

do processo concreto da própria libertação”237.  O 

desenvolvimento práxico de tal temática, o deixaremos 

para o seguinte capítulo do nosso trabalho.  

 

 

  

                                                           
236 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 97. 
237 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 198. 
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CAPITULO VIII 
 

METAFÍSICA LATINO-AMERICANA E PRÁXIS 

DE LIBERTAÇÃO 

 

A realidade histórica da “Metafísica da Libertação 

Latino-americana”, enquanto definida como rebeldia da 

Alteridade ou Exterioridade frente à Totalidade ou 

Mesmidade, Dussel a encontra na categoria “pobre”, não 

só entendida como aquilo que está “mais além do ser do 

sistema”, senão, principalmente, como aquilo que se 

impõe como realidade “fora” do sistema, uma vez que “é 

outra maneira de viver o Ser”. 

Onde adquire, pois, força, consistência e peso de 

realidade essa “outra maneira de viver o Ser”, uma vez 

que se trata de um “filosofar latino-americano”? É claro 

que na experiência humana da realidade latino-americana, 

em nossa experiência histórica de ser latino-americano. 

Como não se cansa de nos dizer o filósofo mexicano, 

Leopoldo Zea238: “Neste ser ‘nosso’ está precisamente 

expressa uma experiência pessoal, própria e, por isso 

mesmo, original. Trata-se de uma experiência humana, a 

de uns determinados homens situados em umas 

determinadas circunstâncias”. 

Assim, pois, partindo do fato de que, por sermos 

antropogeograficamente latino-americanos, em nosso ser 

temos já uma compreensão de Latino-América, ou seja, de 

                                                           
238 ZEA, Leopoldo. El Positivismo en México: Nacimiento, Apogeo 

y Decadencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 9-10. 
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nosso “ser latino-americano”; a originalidade do homem 

americano de “Nossa América”, como gostava de assim 

chamar José Martí (1853-1895), “se revela e se expressa, 

de modo eminente, em sua maneira de viver a História, 

forjar suas obras e encarar-se com a tarefa de pensar. Por 

trás de tudo isso, resulta que a experiência do ‘Ser’ que 

tem o homem americano acusa marcantes diferenças com 

as tradicionais experiências do ‘Ser’ que têm tido os 

homens de outros tempos e culturas”239. 

Qual é a raiz ou a que se devem essas “marcantes 

diferenças” entre a experiência do Ser latino-americano e 

outras experiências do Ser? Certamente, não se devem ao 

tradicional chamado “Descobrimento da América”, nem 

ao atual “Encontro de dois Mundos”, proposto pela 

UNESCO (para a celebração do Quinto Centenário da 

invasão da América, 1492-1992); mas, digamo-lo de 

forma clara e franca, à “destruição das Índias” (Bartolomé 

de las Casas), à “invasão da América” (Eduardo Galeano) 

e ao “genocídio americano” (Enrique D. Dussel). Ou, se 

assim o prefere, digamo-lo com as palavras rebeldes do 

Conselho Mundial de Povos Indígenas: a “500 anos de 

resistência”. 

Assim, nosso processo histórico não responde a 

uma evolução natural da aventura humana surgida de suas 

próprias necessidades, senão, entre tantas outras 

calamidades, à chegada do modo de produção capitalista a 

terras americanas. Nesse sentido, nos diz Theotonio dos 

                                                           
239 MAYZ VALENILLA, Ernesto. El Problema de América. 

Caracas: Dirección de Cultura/ Universidad Central de Venezuela, 

1969, p. 107. 
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Santos240: “a história dos povos afetados pela expansão 

internacional do Capitalismo, não pode mais ser entendida 

fora de sua órbita, pois nessa expansão passa a condicionar 

a evolução de cada parte de um sistema econômico, social, 

político e ideológico novo, existente em escala universal”. 

É essa expansão atropeladora do Capitalismo, expansão 

imperialista de “o Mesmo”, a que nos leva a perguntar-nos 

pelo real estatuto de realidade autônoma da 

“Exterioridade” ou “Alteridade” sustentada na obra 

dusseliana. 

A respeito, Dussel sempre respondeu 

antropologicamente, ou seja, “que o ‘Outro’ como ‘Outro’ 

é liberdade metafísica”241. A partir desse princípio 

fundamental, o reconhecimento da liberdade do “Outro” 

não pode nem deve fundamentar-se na razão do sistema 

estabelecido ou no “logos” da Totalidade como tal, senão 

na simples afirmação do “Outro” como um “prius”, como 

o anterior “de suyo” (como dizia Xavier Zubiri) ou, se 

assim o prefere, como “realidade primeira” ante qualquer 

outra realidade estabelecida. 

Nessa defesa incondicional que Dussel faz do 

princípio da liberdade humana, enquanto que o conceito 

de “Analético quer indicar o fato real humano pelo qual 

todo homem, todo grupo ou povo, se situa sempre ‘além’ 

(anó-) do horizonte da Totalidade”242, encontramos, de 

                                                           
240 SANTOS, Theotonio dos. Democracia e Socialismo no 

Capitalismo Dependente. Petrópolis: Vozes, 1991, p. 60. 
241 DUSSEL, Enrique D. Para uma Ética da Libertação Latino-

Americana II. São Paulo: Loyola/UNIMEP, [197-?], p. 110. 
242 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 163. 
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forma privilegiada, seu irrecusável vínculo cultural judeo-

cristão. Quer dizer, a tese antropológica essencial que 

sustenta a fé bíblica e/ou a teologia judeo-cristã é a de que,  

 

[...] quando, efetivamente, Deus cria um 

homem, não está produzindo uma criatura 

a mais entre outras, um objeto entre 

outros objetos, uma natureza. Está 

criando, não algo, senão alguém; cria-o 

chamando-o à existência por seu nome, 

colocando-o ante si mesmo como um 

interlocutor. Cria, em suma, um tu; um 

centro subsistente capaz de dispor de si, 

de audição e de resposta. Um ser, pois, 

responsável: uma pessoa243.  

 

Na defesa implícita dessa tese de raiz bíblico-

teológica, dizíamos, ainda que interpretada desde uma 

estrita posição antropológica, Enrique D. Dussel 

fundamenta o irrecusável estatuto de realidade distinta e 

autônoma da Exterioridade ou Alteridade em relação à 

Totalidade ou Mesmidade. 

Portanto, e conforme o dito, para Dussel não há 

apenas “realidade antes do Ser”, senão que, historicamente 

falando, “o supremamente real ou existente para o homem 

é outro homem”244. Nesse sentido, sempre houve, há e 

haverá um resto de realidade inatingível, incompreensível 

e imprevisível na inédita aventura humana. Sempre haverá 

Exterioridade e Alteridade ante as pretensões da 

                                                           
243 RUIZ DE LA PEÑA, Juan Luis. Muerte y Marxismo Humanista. 

Aproximación Teológica. Salamanca: Sígueme, 1978, p. 198. 
244 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 192. 
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Totalidade e o atropelo da Mesmidade. Por conseguinte, 

“Esse resto imenso de Exterioridade deixa à Dialética um 

âmbito sempre aberto, já não enquanto dialética da 

Natureza, mas da História”245. 

Esse “âmbito sempre aberto”, Dussel o denomina, 

enquanto universal concreto e histórico, “o pobre”, “o 

oprimido”, “não-ser”, “nada”. A partir desse “não-ser”, 

pois, a partir desse “nada” (ex-nihilo) é que irrompe, desde 

sua liberdade metafísica, “o Outro” como criador, 

interpelante, desafiante, convocador de justiça. Portanto, 

esse “não-ser”, esse “nada” ou, dito objetiva e 

antropologicamente, esse “não-homem” não é que careça 

de densidade e identidade real.  Como nos esclarece 

Leonardo Boff246, “A expressão ‘não-homem’ não é usada 

ontologicamente, o que seria um absurdo, senão 

historicamente. O homem oprimido é ontologicamente 

homem como qualquer outro; não obstante, histórica e 

analiticamente, ele foi violentamente debulhado de sua 

dignidade e de seus direitos”. Conclui-se daí que “ser 

pobre” não seja só carecer dos bens necessários para viver; 

“ser pobre”, para Dussel, significa afirmar uma realidade, 

um modo de ser, de conhecer, de pensar, de viver e de 

lutar; significa afirmar uma realidade humana que a 

opressão não conseguiu desumanizar e, enquanto tal, 

legítima alternativa em favor de um mundo mais justo, 

fraterno e solidário. 

                                                           
245 Ibid., p. 187. 
246 BOFF, Leonardo. A Fé na Periferia do Mundo. Petrópolis: 

Vozes, 1972, p. 82 (Nota -4- ). 
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É, pois, desde essa realidade social alterativa 

gritante e escandalosa do mundo dos “pobres” que Dussel 

atreve-se a exemplificar a Alteridade/Exterioridade, 

sobretudo, ao falar, em 1980, da Revolução Popular 

Sandinista Nicaraguense do 19 de julho de 1979:  

 

A Libertação de Nicarágua como 

processo que passa de uma nação 

dependente dos Estados Unidos a uma 

pátria livre (de uma totalidade primeira a 

uma totalidade segunda), não é somente 

pela negação das opressões produzidas 

pelo Capitalismo em tal nação (negação 

da negação), nem pela afirmação das 

potencialidades burguesas da Nicarágua 

somocista, senão metafisicamente pela 

afirmação de que Nicarágua é como 

Exterioridade do Capitalismo como 

Totalidade (o que Nicarágua é como uma 

origem desde o passado pré-capitalista, 

mais humano e heroico, histórico; e o que 

Nicarágua é hoje como projeto mais além 

do Capitalismo, utopia real não contida 

nem como potência na Nicarágua 

burguesa do somocismo)247 

 

  

                                                           
247 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, pp. 35-36. 
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Exemplo, infelizmente, inconcluso pelo 

imperialismo como todas “as revoluções inconclusas na 

América Latina”, para dizê-lo com as palavras de Orlando 

Fals Borda, exceto a sobrevivente, apesar de tudo, 

revolução cubana. 

Talvez, por isso, seja melhor colocar como 

exemplo de Alteridade/Exterioridade a Revolução Cubana 

de 1º de janeiro de 1959. Revolução “que começou [nos 

diz Leopoldo Zea 248] por apresentar-se, como todas as 

revoluções latino-americanas, como nacionalista, liberal e 

humanista, acabou por declarar-se socialista. A mesma 

elite revolucionária que inicia esta revolução, a levará até 

suas últimas consequências, transcendendo as metas 

desenvolvimentistas, os limites do sistema capitalista”. 

Esse fato, para surpresa de todos, foi mais além do 

“permitido”, do “não mais” e do “ainda não” secularmente 

impostos a Latino-América pelo imperialismo de turno 

Quer dizer, portanto, que o mundo do pobre, do 

oprimido, dos condenados da terra é outra realidade; que a 

realidade latino-americana é outra realidade – “América é 

outra coisa”, exclamava sempre o historiador colombiano 

Germán Arciniegas −; não tanto porque toda Latino-

América tenha realizado a passagem de uma primeira 

Totalidade a uma segunda Totalidade – como disse Dussel 

–, senão porque, enquanto latino-americanos, “nós temos 

sentido a Alteridade. Fomos colonizados e depois 

                                                           
248 ZEA, Leopoldo. Latinoamérica. Tercer Mundo. México: 

Extemporáneos, 1977, p. 28. 
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explorados. Por isto podemos ter outra experiência do Ser: 

a experiência da Alteridade”249. 

Ora, se levamos em conta que a Filosofia da 

Libertação, primeiro, surge desde essa Alteridade, desde a 

realidade da miséria, da pobreza, da exploração dos 

oprimidos da periferia mundial; segundo, que essa 

situação é “o ponto de partida e o critério para eleger ou 

constituir (se não as houvesse à disposição) o método e 

aquelas categorias pertinentes para uma reflexão filosófica 

sobre tal realidade”250; e, terceiro, que ela se define como 

“um saber articulado à práxis de libertação dos oprimidos, 

fato que pensa em primeiro lugar e como condição de 

possibilidade de todo outro tema”251 ou como “crítica da 

opressão e esclarecimento da práxis da libertação”252; 

então podemos entender por que “a filosofia da libertação 

move-se na dialética ou ‘a passagem’ que parte de um 

sistema dado ou vigente (seja político, erótico, 

pedagógico, fetichista, econômico, etc.), e interna-se em 

um sistema futuro de libertação”253. 

É desde essa atitude crítica, militante e combativa 

que se entende o sentido, valor e compromisso do filósofo 

e da Filosofia da Libertação, tanto como “crítica da 

                                                           
249 RUBIO ANGULO, Jaime. Introducción al Filosofar. Bogotá: 

USTA/CED, 1980, p. 143. 
250 DUSSEL, Enrique D. Filosofía de la liberación desde la praxis de 

los oprimidos. Em: Libertação/ Liberación. Campo Grande, ano II, 

n. 1, p. 33-49, 1991, p.36. 
251 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 247. 
252 Ibid., p. 248. 
253 DUSSEL, Enrique D. Filosofía de la liberación desde la praxis de 

los oprimidos. Obra citada, p. 36. 
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opressão e esclarecimento da práxis de libertação”; assim 

como, também, enquanto “um saber teórico articulado à 

práxis de libertação dos oprimidos”. 

Daí, também, a importância de nosso tema: a 

“Metafísica da Libertação Latino-americana”, isto é, a 

afirmação da Exterioridade ou Alteridade, enquanto 

realidade positiva frente à Totalidade ou Mesmidade, 

ainda que não vigente no interior da Totalidade, e, por 

isso, “ouk-tópos”, quer dizer, “o que não tem lugar”. E daí, 

também, segundo Dussel, a imperiosa necessidade de 

definir claramente a categoria “negativa” – como 

verdadeira negação com respeito a uma dada Totalidade 

vigente – que permita o ato de superação que a libertação 

implica. 

Portanto, para que não tenhamos apenas uma 

“Dialética Negativa”, isto é, aquela cujo movimento 

dialético acontece só no interior da Totalidade e como 

expansão do Mesmo (ou, como diria Marcuse, com uma 

“negação aparente”); é necessário, segundo Dussel, que 

irrompa um “momento analético” no interior da “Dialética 

Negativa” e produza uma “Dialética Positiva”, isto é, 

aquela que se movimenta “ana-dia-leticamente”; não com 

uma negação surgida dela mesma, como o passo da 

potência ao ato; senão com uma “verdadeira negação”, ou 

seja, uma realidade afirmada “mais-além” da Totalidade, 

“fora” da Mesmidade: uma Alteridade ou Exterioridade 

não ontológica; mas metafísica. 

Alteridade ou Exterioridade que nega a Mesmidade 

ou Totalidade não só ao interior da Lógica de um discurso 

filosófico, senão de forma prática e material, isto é, 
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historicamente, em uma prática de afirmação e de 

libertação. De afirmação e de libertação porque “negada 

na injustiça, na exploração, na opressão, na violência dos 

opressores. Mas afirmada na ânsia de liberdade, de justiça, 

da luta dos oprimidos pela recuperação de sua humanidade 

roubada”254. Por isso, o discurso da Filosofia da 

Libertação que exige o compromisso com a Alteridade ou 

Exterioridade não se aplica ou se instala na práxis de 

libertação dos oprimidos, senão que se nutre e brota do 

coração mesmo da práxis daqueles que, “proibidos de ser”, 

por fim, decidiram-se a “transformar o sofrimento de ‘não-

ser’, no sofrimento que a luta ‘por-ser’ lhes impõe. 

Enquanto o primeiro constitui uma forma de 

aniquilamento, o segundo se converte na esperança que os 

move”255. 

O critério de eticidade da práxis dos oprimidos é, 

simplesmente, o imperativo da razão prática: “Liberta o 

Pobre!” “Toda práxis que se destina a sua libertação é 

fundamentalmente boa [nos diz Dussel]. Pode haver 

condições que limitem sua bondade e que até a tornem 

injusta. Mas ‘a libertação do pobre’ é o princípio prático 

da eticidade da práxis”256. Entretanto, nem por isso, trata-

se apenas de uma “pura práxis eficaz” ou de “simples 

rendimento”, senão de uma “praxeologia”: simultaneidade 

tanto do aspecto ético como do aspecto eficaz da práxis. 

                                                           
254 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1977, p. 30. 
255 FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade e Outros 

Escritos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978, pp. 129-130. 
256 DUSSEL, Enrique D Ética Comunitária. Liberta o Pobre! 

Petrópolis: Vozes, 1986b, p. 70. 
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Dizendo de outra maneira, a práxis, enquanto unidade 

sintética de fazer e saber, para que possa ser qualificada de 

“práxis humana”, necessita encontrar-se inundada por uma 

axiologia. Tal como nos diz Giulio Girardi: “O conceito de 

práxis é definido em função de um ideal de humanidade, a 

liberdade, no sentido ético e econômico, o qual é o 

verdadeiro critério último de valor e de verdade”257. Ou 

como o registra Herbert Marcuse258: “Um movimento 

revolucionário, para poder exigir direitos éticos e morais, 

tem que ser capaz de fornecer motivos racionais que 

façam compreender suas possibilidades reais de oferecer 

liberdade e felicidade humana”. E conclui assim seu 

raciocínio:  

 

A relação entre meio e fim é o problema 

ético da revolução. Em certo sentido o fim 

justifica os meios: quando promove 

demonstravelmente o progresso humano 

em liberdade. Esse fim legítimo, o único 

fim legítimo, exige a criação de condições 

que facilitem e favoreçam sua realização e 

a criação dessas condições pode justificar 

o sacrifício de vítimas como o tem 

justificado ao longo de toda a história259 

 

Ao que foi sustentado anteriormente, apenas 

acrescentamos duas observações dusselianas a fim de 

entender o posterior desenvolvimento de nosso trabalho. A 

                                                           
257 GIRARDI, Giulio. Marxismo e Cristianismo. São Paulo: 

Paulinas, 1968, p. 24. 
258 MARCUSE, Herbert. Etica de la Revolución. Madrid: Taurus, 

1970, p. 143. 
259 Ibid., p. 156. 
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primeira é que a palavra “moral”, “moralidade”, indicará, 

neste capítulo, o sistema prático da ordem vigente 

estabelecida no poder desde a perspectiva de uma 

Ontologia da Totalidade/Mesmidade. A segunda é que a 

palavra “ética”, “eticidade”, por contraposição à anterior, 

significará a ordem futura de libertação, as exigências de 

justiça com respeito ao pobre, ao oprimido articuladas 

desde o horizonte de compreensão de uma Metafísica da 

Alteridade/Exterioridade. Essas distinções se tornam 

necessárias, sobretudo, quando guardam relação com a 

prática; pois uma práxis pode ser considerada legítima ou 

boa para a moral vigente; mas injusta ou má quando vista 

desde uma ética libertadora. 

Nesse sentido, “O ético não é regido pelas normas 

morais, pelo que o sistema indica como bom; rege-se pelo 

que o pobre reclama, pelas necessidades do oprimido, pela 

luta contra a dominação”260. Nessa perspectiva, resulta 

também que o ético é, para Dussel, algo que está mais-

além, transcendental à moral do status quo. Mas, então, 

qual é o ato, propriamente, ético para Dussel? 261 “É a 

práxis – como ação e relação – para o ‘Outro’ como 

‘Outro’, como pessoa, como sagrado, absoluto”. É um ato 

“ilegal” ante a Totalidade; pois “ilegal” significa algo que 

se opõe à lei do sistema social vigente, a suas instituições, 

a sua “moralidade”. Sem embargo, ante a Exterioridade, o 

que parece “ilegal” para a legalidade vigente da ordem 

dominante, é legal desde o ponto de vista da Alteridade, 

                                                           
260 DUSSEL, Enrique D Ética Comunitária. Liberta o Pobre! 

Petrópolis: Vozes, 1986b, pp. 63-64. 
261 Ibid., p. 63. 
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do “Outro”, do “pobre”, da “eticidade” da práxis de 

libertação. 

É esta “eticidade” que manifesta a práxis de 

libertação dos oprimidos, a que lhe imprime seu 

verdadeiro caráter subversivo e revolucionário, pois  

 

[...] descobre-se, assim, como muitos 

subversivos não pretendem, 

simplesmente, “destruir a sociedade” 

como um ato cego e soberbo; mas, sim, 

reconstruí-la segundo inovadoras ideias e 

seguindo determinados ideais ou 

“utopias” que a tradição não acolhe. 

Como observava Camus, o rebelde é um 

homem que diz “não”; porém, que não 

renuncia a seu mundo e lhe diz “sim”, 

porquanto nele vai o sentido da 

consciência de sua luta262. 

 

É esta “eticidade”, também, a que outorga beleza − 

a beleza do homem justo (kalokagatia), fraterno e 

solidário − ao rosto rebelde e subversivo do “Outro”, 

Exterioridade metafísica e/ou Alteridade Antropológica: 

“Esses rostos ‘aparentemente’ feios, quase horríveis para o 

sistema [nos diz Dussel263], são a beleza primeira, beleza 

futura, beleza popular”. 

Por outra parte, a práxis subversiva do “Outro” 

revela, mais que uma pura revolta pessoal contra o sistema 

vigente, a secular e ancestral subversão de um povo ou, 

como disse o Conselho Mundial de Povos Indígenas, os 

                                                           
262 FALS BORDA, Orlando. Las Revoluciones Inconclusas en 

América Latina, 1809-1968. México: Siglo XXI, 1981, p. 11. 
263 DUSSEL, Enrique D. Filosofia da Libertação na América 

Latina. São Paulo: Loyola/UNIMEP [sem data], p. 50. 
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“500 anos de resistência” da América Latina. Assim, 

assinala Dussel264, “o rosto do ‘Outro’, primeiramente 

como pobre e oprimido, revela realmente um povo, mais 

que uma pessoa singular”. Quer dizer, o rosto do “Outro” 

é um rosto carregado de História e, por isso, concreto, 

objetivo, identificável. Não é um ser anônimo, amorfo, 

híbrido ou sem conteúdo. É um rosto sintético que nos 

revela um processo dialético de sofrimento e insurreição. 

É, pois, dessa realidade conflitiva do pobre e da 

práxis por sua libertação que brota, se nutre e se elabora a 

Filosofia da Libertação. Quer dizer, como o disse Hugo 

Assmann265, “o ‘texto’ primordial tornou-se nossa 

realidade e, no meio dela, nossa práxis”. Por isso, quando 

Raimundo Panikkar266 escreveu: “A primeira tarefa da 

Filosofia da Libertação é libertar-se ela mesma”, 

Dussel,267 imediatamente, lhe esclareceu:  

 

O único é que a Filosofia não se liberta do 

academicismo, da inautenticidade, 

propondo-se essa libertação secundária 

como finalidade, senão lutando por servir 

concretamente a um povo a libertar-se. É 

na cotidianidade da luta no “ombro a 

ombro” que o filósofo – sem advertir-se 

sequer e sem haver-se proposto – vai 

libertando-se dos modos dominadores do 

filosofar. 

                                                           
264 Ibid., p. 50. 
265 ASSMANN, Hugo. Teología desde la Praxis de la Liberación. 

Salamanca: Sígueme, 1973, p. 101. 
266 PANIKKAR, Raimundo. A Phylosophy of Liberation, em: Cross 

Currents, XXX, 4 (1980-1981), p. 455. 
267 DUSSEL, Enrique D. Praxis Latinoamericana y Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1983, p. 91. 
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Evidentemente, esse compromisso com a ação, 

com a práxis da libertação, não implica o deixar de ser 

intelectual, nesse caso, o deixar de ser filósofo.  

 

De fato, nas lutas populares há sempre um 

espaço para os intelectuais, técnicos, 

cientistas como tais, sem que seja preciso 

que se disfarcem de camponeses ou 

operários de origem. Só têm que 

demonstrar, honestamente, seu 

compromisso com a causa popular 

perseguida, por meio da contribuição 

específica de sua própria disciplina, sem 

negar completamente essa disciplina268. 

 

Portanto, a questão não é deixar de ser intelectual 

nem abandonar a especialidade científica; pelo contrário, a 

questão é a responsabilidade do intelectual para com sua 

ciência específica e sua contribuição honesta em favor do 

processo de libertação dos oprimidos. 

Esse compromisso sério com a transformação da 

realidade, visto desde nossa realidade histórica latino-

americana, só pode ser a manifestação culminante de uma 

radical tomada de consciência sobre ela; pois, como o 

expressa Darcy Ribeiro269 em uma página antológica:  

 

 

                                                           
268 FALS BORDA, Orlando. Aspectos teóricos da pesquisa 

participante: considerações sobre o significado e o papel da ciência 

na participação popular. Em: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). 

Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, p. 42-62,1981, pp. 49-

50. 
269 RIBEIRO, Darcy. Testemunho. São Paulo: Siciliano, 1990, p.90. 
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Nas sociedades que se defrontam com 

graves crises sociais, as exigências de 

ação prática não deixam margem a 

dúvidas quanto ao que se deve fazer. Os 

cientistas dos povos contentes com seu 

destino podem dedicar-se a investigações 

válidas em si mesmas como contribuição 

para melhorar o discurso humano sobre o 

homem. Os cientistas dos países 

descontentes consigo mesmos são 

urgidos, ao contrário, a usar os 

instrumentos da ciência para tornar mais 

lúcida a ação dos seus povos na guerra 

contra o atraso e a ignorância. Submetidos 

a essa compulsão, lhes cabe utilizar da 

melhor forma possível a metodologia 

científica; mas fazê-lo urgentemente, a 

fim de discernir, tática e estrategicamente, 

tudo o que é relevante dentro da 

perspectiva dessa guerra. Em nossas 

sociedades subdesenvolvidas e, por isso 

mesmo, descontentes consigo mesmas, 

tudo deve estar em causa. Cumpre a todos 

indagar dos fundamentos de tudo, 

perguntando a cada instituição, a cada 

forma de luta e até a cada pessoa, se 

contribui para manter e perpetuar a ordem 

vigente ou se atua no sentido de 

transformá-la e instituir uma ordem social 

melhor. 

 

Assim, “é possível que a Europa, por suas 

exigências existenciais e históricas presentes, exija do 

filósofo e lhe atribua a vocação de pensar o técnico, o 

lúdico, ou o artístico [escrevia Dussel]”270. Porém, 

também, enquanto pensador latino-americano nos dizia: 

                                                           
270 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 247. 
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“É possível que América Latina atribua ao filósofo, como 

vocação de quem é oprimido, como projeto humano total, 

pensar o político, a libertação; porque o político é relação 

homem-homem e o homem latino-americano vive 

prostrado sob a dominação política, econômica, cultural, 

humana”271. 

Tudo isso nos leva a pensar, pois, que a Filosofia 

da Libertação, e seu núcleo articulador: a “Metafísica da 

Libertação Latino-americana”, mais que um esforço de 

produção bibliográfica, significa uma permanente luta 

prometeica do “Não-Ser”, da Alteridade ou Exterioridade, 

contra o “Ser” da Mesmidade ou Totalidade; ou, se o 

prefere, dito positivamente, do “Ser-latino-americano” 

contra um processo arbitrário de alienação, entificação, 

“nadificação” ou “reificação”. E, posto que o processo de 

superação do “Não-Ser” ao reconhecimento da dignidade 

do “Ser” do homem latino-americano significa, 

necessariamente, a superação de suas opressões; então 

trata-se de um movimento real de libertação que tenha 

como objetivo libertar em tal homem seu ser negado. 

Essa é a verdadeira e real dificuldade; mas também 

o compromisso de “pôr de pé” uma “Metafísica da 

Libertação Latino-americana”; por outras palavras, uma 

“Filosofia da Libertação” em que os verdadeiros 

protagonistas não são tanto os pronomes e os adjetivos, e 

sim, substantivamente falando, homens e mulheres de 

carne e osso comprometidos em uma práxis de 

transformação de suas reais condições de vida. Entre 

                                                           
271 Ibid., p. 247. 
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outras coisas, porque também a esse processo é convocado 

o filósofo latino-americano, se não quer correr o risco de 

passar despercebido ou de ser julgado como alguém 

indiferente ante a circunstância de sua realidade oprimida. 

E, nesse último caso, não reconhecido, sequer, como 

filósofo. 

É essa função histórica que Dussel consigna à sua 

filosofia: à “Filosofia da Libertação Latino-americana”. 

Do contrário, sentencia ele, “a filosofia latino-americana 

ou será uma filosofia que pense o processo de libertação, 

único processo desideológico e real, ou simplesmente será 

uma filosofia sofística e alienada, no sentido de imitadora 

do centro e corroborante da Totalidade estabelecida, que 

pensa ideologicamente o irreal”272. Assim sendo, como o 

diria Juan Rulfo em uma ocasião, na Alemanha: “Na 

América (Latina) seremos indignados ou indignos”273. 

Assim, depois de todo este percurso, podemos 

entender cabalmente à Filosofia, em geral, como a teoria 

da libertação humana mundial, pois, como escreve Jürgen 

Habermas274: 

 

A teoria inclui uma dupla relação entre 

teoria e práxis, investiga, por uma parte, o 

contexto histórico de constituição de uma 

situação de interesse a que ainda pertence 

                                                           
272 DUSSEL, Enrique D. Introducción a la Filosofía de la 

Liberación. Bogotá: Nueva América, 1988, p. 204 
273 RULFO, Juan. Citado em: CORREYA, Juhareiz. América 

Indignada e Poemas da Alegria da Vida. Recife: 

Panamérica/Nordestal, 1991, p. 3. 
274 HABERMAS, Jürgen. Teoría e praxis. Estudios de Filosofía 

Social. Madrid: Tecnos, 1990, pp. 13-14. 
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a teoria, por assim dizê-lo, através do ato 

de conhecimento; e, por outra parte, 

investiga o contexto histórico de ação 

sobre o qual a teoria pode exercer uma 

influência que orienta a ação. Num caso, 

trata-se da práxis social que, enquanto 

síntese social, faz possível o 

conhecimento; noutro, de uma práxis 

política que, conscientemente, aspira a 

subverter o sistema de instituições 

existentes. 

 

Definida, pois, conforme vimos em páginas 

anteriores, a Filosofia da Libertação como “um saber 

teórico articulado à práxis de libertação dos oprimidos” ou 

como “crítica da opressão e esclarecimento da práxis de 

libertação”, aspira a ser  

 

[...] um novo momento da história da 

filosofia humana, um momento analógico 

que nasce depois da Modernidade 

europeia, russa ou norte-americana, [...]: a 

filosofia dos pobres, a filosofia da 

libertação humana mundial (já não no 

sentido unívoco hegeliano, senão no de 

uma Humanidade análoga, onde cada 

pessoa, cada povo ou nação, cada cultura 

possa expressar o que lhe é próprio na 

universalidade analógica, a qual não é 

nem universalidade abstrata – 

totalitarismo de um particularismo 

abusivamente universalizado –, nem uma 

universalidade concreta – consumação 

unívoca da dominação275 

  

                                                           
275 DUSSEL, Enrique D. Método para uma Filosofia da Libertação. 

São Paulo: Loyola, 1986a, p. 212. 
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Entretanto, ela trava uma batalha, para dizê-lo 

simbolicamente, contra a “coruja de Minerva”, qual galo 

da madrugada, o que cantou a São Pedro (Mc. 14, 66-72), 

segundo a tradição cristã. Como nos diz, de forma 

implícita, Augusto Salazar Bondy, quando escreve:  

 

Hegel dizia que a “coruja de Minerva” 

levanta voo ao entardecer, com o que 

conferia à filosofia o caráter de uma teoria 

que elucida o sentido dos fatos já 

consumados. Porém no crepúsculo se 

anunciam os presságios do amanhecer. 

Contra o veredicto do grande filósofo 

alemão, cremos nós que a filosofia pode 

ser, e em mais de uma ocasião histórica 

tem sido, a mensageira da aurora, e 

princípio de uma mutação histórica por 

uma forma de consciência radical da 

existência projetada até o futuro. Cabe 

falar de um sentido prático da filosofia, 

enquanto o pensar totalizador se projeta 

ao esclarecimento da existência e à 

abertura de horizontes inéditos da história. 

A crítica se faz assim construtiva de 

mundos novos, depois de haver cancelado 

todos os fantasmas da ilusão histórica276. 

 

Dizemos que travam uma batalha, representada 

simbolicamente, no digladio entre a “coruja de Minerva” e 

o “galo da madrugada”, porque, contra o expoente 

filosófico máximo da Modernidade, a Filosofia da 

Libertação Latino-americana se propõe não só esclarecer 

os fatos já consumados (enquanto “crítica da opressão”), 

                                                           
276 SALAZAR BONDY, Augusto. ¿Existe una Filosofía de Nuestra 

América? México: Siglo XXI, 1976, p. 125 
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senão, também, encontrar seu significado e sentido com 

vistas a sua transformação revolucionária (enquanto 

“esclarecimento da práxis da libertação”). Nesse sentido, a 

Filosofia da Libertação Latino-americana não permanece 

presa a uma visão, digamos, estática da Filosofia, isto é, de 

uma mera tomada de consciência dos acontecimentos 

consumados; mas propõe uma visão dinâmica dela, quer 

dizer, engalhada na transformação da realidade. 

Tão forte e clara é essa batalha no campo 

filosófico, que Juan Carlos Scannone277 atreve-se até a 

falar da possiblidade de mudar de simbologia filosófica, 

quando diz:  

 

Hegel compara a Filosofia com a “coruja 

de Minerva” que cedo levanta voo quando 

começa o crepúsculo de uma época. Hoje, 

ao contrário, na América Latina, 

compara-se a Filosofia ao pintassilgo do 

amanhecer, pois ela reencontra sua missão 

profética de assinalar os anúncios de uma 

nova época, os quais já se estão dando 

como realidade e como possibilidades 

reais no seio dos povos latino-americanos. 

É daí que entre nós já se começa a 

elaborar um pensar filosófico que se faz 

não só “em”, senão “desde” América 

Latina, desde sua peculiar situação de 

mudança histórica e respondendo a essa 

mudança. 

 

                                                           
277 SCANNONE, Juan Carlos. Em: SALAZAR BONDY, Augusto et 

al. América Latina, filosofía y liberación: Simposio de Filosofía 

latinoamericana. Buenos Aires, Bonum, 1974, p. 3.  
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Filosofia e simbologia possíveis graças tanto à 

práxis de libertação dos oprimidos assim como ao novo 

humanismo de que são portadores, ou, para dizê-lo com as 

palavras de Emmanuel Levinas: o “humanismo do outro 

homem”. 

Tal como nos certifica Daniel Enrique Guillot278: 

 

A coexistência pacífica, a independência 

das colônias e a simultânea 

descolonização das culturas, e finalmente 

o “maio francês” de 1968 configuram um 

panorama histórico-filosófico que se 

distancia de Hitler e da pós-guerra. 

Também parecera que a totalização 

hegeliana – o sistema – começa a 

desmembrar-se. Nesse horizonte mais 

além do humanismo clássico ou da 

desesperança existencial, começa a 

perfilar-se um novo humanismo: “o 

humanismo do Outro homem”. 

 

Nos atrevemos a pensar, nesse caso, o nosso: o 

“humanismo latino-americano”, o da rebeldia da 

Alteridade, quer dizer, o do povo latino-americano que 

somos Nós-OUTROS. 

 

CONCLUSÃO 

 

Chegados ao final do trabalho de expor, o mais 

coerente e sistemático possível, o que Enrique Domingo 

Dussel Ambrosini batizou com o nome de “Metafísica da 

                                                           
278 GUILLOT, Daniel Enrique. Prólogo del traductor. Em: 

LEVINAS, Emmanuel. Humanismo del Otro Hombre. México: 

Siglo XXI, 1974, p. 5. 
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Libertação Latino-americana”, só me resta extrair algumas 

conclusões e perspectivas pertinentes do referido trabalho. 

Pelo que se refere às conclusões, considerando que 

a formação de Dussel é em Filosofia, Teologia e História, 

a primeira que salta à vista é a dificuldade – sustentam 

alguns de leitura superficial − em lograr uma síntese 

estritamente filosófica de seu pensamento. A liberalidade 

com que usa e mistura as linguagens de tais disciplinas, às 

vezes, até saltando de um campo epistémico para outro – 

defendem eles −, outorga certa imprecisão a seu 

pensamento. Por isso, torna-se necessário, na medida em 

que vai sendo lido, de certo modo, uma atenção rigorosa. 

Nós, na medida de nossas possibilidades e na medida em 

que não alterávamos a lógica dusseliana, o assumimos 

plenamente como filósofo. 

A segunda conclusão é que, nessa mistura de 

linguagens, e contradizendo de certo modo sua vontade de 

“articular” sua Filosofia com a práxis de libertação dos 

oprimidos, Dussel constrói sua Filosofia – além do que 

com uma linguagem bastante técnica e erudita − ainda por 

demais europeia. Rigorosamente falando, desde esse ponto 

de vista, por tal característica – observam alguns −, 

poderia-se chegar a pensar que o que se apresenta como 

Filosofia Latino-americana, não é nada mais que a 

metamorfose de uma Filosofia europeia. Nós 

consideramos que Dussel realiza uma verdadeira 

revolução na linguagem filósofica europeia, precisamente, 

a partir da realidade-motivo que origina seu filosofar.  

Portanto, e esta é a nossa terceira conclusão, esse 

fato de nenhuma maneira deve fazer-nos esquecer o 
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inegável esforço que Dussel faz por falar “desde” Latino-

América. Nesse sentido, atrevemo-nos a pensar que o peso 

filosófico de tal ou qual palavra usada por Dussel não lhe 

vem dado apenas por pertencer ao rico acervo da tradição 

filosófica ocidental, senão, principalmente, pelo contexto 

histórico desde o qual a palavra é pronunciada, isto é, pelo 

“desde onde” que lhe dá origem e significado para formar 

parte do discurso filosófico latino-americano; como, por 

exemplo, o demonstrou em suas “Conferências de 

Frankfurt”, de outubro de 1992. 

Aqui é onde entra nossa quarta conclusão ante o 

trabalho filosófico dusseliano. Devemos reconhecer que 

Dussel, apesar de todas as críticas feitas à “Filosofia da 

Libertação”, é o primeiro filósofo latino-americano que 

consegue colocar a Latino-América como um conceito 

estritamente filosófico ou, se o prefere, elevá-la à 

categoria teórica de um saber metafísico.  

Porém, o que mais interessa ressaltar aqui é o fato 

de que, mediante a obra de Dussel, a Filosofia Latino-

americana está conseguindo, pela primeira vez, fazer-se 

escutar por filósofos europeus (por exemplo, Karl Otto 

Apel, 1922-2017) e, pouco a pouco, introduzr-se na 

Europa, não só como Filosofia Latino-americana (a feita 

“por” latino americanos “em” e “desde” América Latina), 

senão como “Filosofia Latino-americana da Libertação”, 

cujo núcleo definimos aqui como “Metafísica da 

Libertação Latino-americana”. 

Quer dizer, aquela que define, filosoficamente 

falando, a Latino-América como Exterioridade frente à 

Totalidade ou como Alteridade frente à Mesmidade. E, ao 
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defini-la como Alteridade ou Exterioridade, a indica com 

um conteúdo preciso: o que está “mais além” do Ser, do 

“logos”, do “Fundamento” do sistema vigente. 

Porém, esse “mais além”, quinta conclusão de 

nosso trabalho, não é um “mais além” etéreo, amorfo, 

anônimo ou abstrato, senão algo concreto, histórico, 

possível de identificar, inclusive com rosto: o rosto do 

“pobre”, do oprimido e explorado em luta por sua 

libertação. Isso é o que faz da “Metafísica da Libertação 

Latino-americana: uma rebeldia da Alteridade”, quer 

dizer, uma Metafísica histórica, antropológica, 

comprometida com a transformação da realidade que lhe 

dá origem. 

E o compromisso com a transformação da 

realidade que lhe dá origem, com a realidade latino-

americana, que lhe outorga, também, seu significado, 

sentido e valor: o ser útil para o processo de libertação do 

secularmente tratado como “não-homem”, “não-ser”, 

“nada” pela Totalidade, na expansão de sua Mesmidade. 

Isso faz com que, teoricamente, nossa Metafísica seja 

também o discurso rebelde da Alteridade negada e 

oprimida; e, praticamente, um “logos” articulado a sua 

práxis de resistência à negação ou, abertamente, à práxis 

de libertação de tal situação. 

Por conseguinte, é nesse lugar da práxis onde 

realmente se decide a verdade filosófica proclamada pela 

Metafísica de Dussel, isto é, a afirmação autônoma real da 

Alteridade ou Exterioridade e a possibilidade de ruptura 

com a Totalidade ou Mesmidade. 
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Ora, esse compromisso da “Filosofia da 

Libertação”, sexta conclusão, uma vez que implica opções 

ético-políticas claras, exige que o filósofo, além de 

caracterizar-se tradicionalmente pelo árduo exercício de 

sua fria razão, caracterize-se, também, por exercitar o 

sentimento, a ternura e a compaixão. Ou seja, para fazer 

Filosofia Latino-americana torna-se fundamental, segundo 

a exata expressão de uns pescadores colombianos, que o 

filósofo seja um “senti-pensador”, isto é, que sua labor 

filosófica considere e inclua o sofrimento causado por 

mais de quinhentos anos de dominação e opressão, 

padecidas pelos seres humanos que habitam esta parte do 

planeta chamada América Latina. 

Nesse sentido, sétima e última de nossas 

conclusões, a “Metafísica da Libertação Latino-

americana”, enquanto núcleo articulador da “Filosofia da 

Libertação Latino-americana” e enquanto que se apresenta 

como o primeiro esforço filosófico estritamente latino-

americano, tem um mérito enorme. Pois significa, por uma 

parte, a criação de uma Filosofia desde a dor e a miséria 

dos pobres e oprimidos; e, por outra, a radical ruptura com 

o tradicional exercício filosófico latino-americano que, na 

verdade, era só eco de filosofias estranhas ao solo latino-

americano, as quais funcionavam, em última instância, 

como ideologias. 

A respeito das perspectivas abertas pela 

“Metafísica da Libertação Latino-americana”, podemos 

afirmar que, ao converter-se no eixo e motor da própria 

obra filosófica dusseliana, ela toda é um grande desafio 
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filosófico: o desafio lançado desde a Alteridade ou 

Exterioridade. 

Desafio para estudar toda a História da Filosofia 

Ocidental desde a realidade alterativa do “Outro”. Desafio, 

a todas luzes, já iniciado por Dussel ao longo de toda sua 

obra. 

Desafio para estudar a realidade latino-americana 

desde os fundamentos filosóficos colocados a partir de sua 

compreensão como Alteridade ou Exterioridade frente à 

Totalidade ou Mesmidade. 

Desafio para estudar o homem latino-americano 

desde sua “outridade”, com vistas a mostrar seu valor 

histórico e dignidade humana ante outros homens e 

culturas. 

Desafio para estudar todo o “corpus philosophicus” 

desde a interpelante presença do “Outro”. Desafio já 

assumido, academicamente falando, pela Universidade 

Santo Tomás de Aquino, em Bogotá, Colômbia. 

Desafio, enfim, para mudar nossa sociedade, com 

vistas não apenas a fazer justiça ao pobre e ao oprimido, 

mas, também, a criar uma sociedade mais justa, fraterna e 

solidária. 

De resto, o trabalho de Dussel em sua própria 

evolução criadora continua abrindo caminhos, a partir da 

Exterioridade/Alteridade, já seja na análise de uma Erótica 

(relação homem-mulher), Pedagógica (relação mestre-

discípulo), Política (relação homem-homem) ou 

Arqueológica (relação deus de vida-ídolos de morte); já 

seja numa Econômica (relação capital-não capital), cujo 

paradigma é o estudo de Karl Marx. Estudo que, a 
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propósito, confirma nossa hipótese de trabalho ao 

exprimir: 

 

Nuestra pretensión consiste, contra toda la 

tradición de los intérpretes de Marx, en 

afirmar que la categoría por excelencia de 

Marx no es la de “Totalidad” sino la de 

“Exterioridad”. […] Nuestra pretensión 

consiste en indicar que el análisis 

ontológico del capital (descubrir su 

fundamento, la identidad del ser o la 

esencia como origen de las formas 

fenoménicas de su manifestación), del 

“valor que se valoriza”, sólo es posible 

desde una posición crítica (que hemos 

llamado metafísica, más que 

ontológica).279 

 

Exterioridade/Alteridade que lhe serve atualmente 

para levantar uma aguda crítica a toda a Filosofia da 

Modernidade/Pós-modernidade eurocêntrica (desde “a 

outra cara da Modernidade” e/ou desde o esforço teórico 

de uma “Transmodernidade”, como ele disse) e que, 

segundo nosso estudo, lhe serviu de pedra angular para 

construir uma Filosofia que se apresenta, ante o juízo da 

História da Filosofia, como “a superação analética da 

dialética hegeliana”; pois é: 

 

Filosofia da libertação, filosofia pós-

moderna, popular, feminista, da 

juventude, dos oprimidos, dos condenados 

                                                           
279 DUSSEL, Enrique. Hacia un Marx Desconocido. México: Siglo 

XXI Editores, 1988, p. 365. 
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da terra, condenados do mundo e da 

história.280 

 

Do verdadeiro valor filosófico deste esforço feito 

em e desde América Latina, pensamos que o devir da 

própria História da Filosofia dirá alguma coisa. Por nossa 

parte, ao haver-lhe dedicado uma porção de nosso tempo 

de vida, consideramos que já nos temos pronunciado.   
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