o PENSAMENTO FILOs6FICO NA AMERICA LATINA
NO PASSADO - CAMINHOS ATUAIS PARA
A FILOSOFIA **

a latino-americanos

nao sao menos capazes de introspec~ao epensamento cntico do que os europeus, ou outros povos. Poucos pensadores em nosso continente, no entanto, assumem 0 seu contexto como "lugarfilos6fico". Preferem gastar a sua vida tentando descobrir,
"resenhando" e repetindo 0 que os fil6sofos europeus pensaram. Por
isto, nos 500 anos de America Latina hti um numero minimo de verdadeiros fil6sofos. E tambem hoje carecemos de fil6sofos contextuados. Hti muitos que se dizem fil6sofos, mas com sua filosofia fora do
tempo e do espa~o vital em pouco ou nada contribuem para 0 bem
do homem em nosso continente. 0 Autor faz um apanhado das diversas correntes filos6ficas que embasaram 0 que se pensou e se
propos na America Latina do passado no nivel filos6fico, e emite a
esperan~a de que nos pr6ximos 500 anos se desenvolva aqui uma filosofia mais pr6pria ao homem deste continente.

Podernos abordar a filosofia latino-arnericana sob dois aspectos: urn tematico, 0 outro problematico. 0 primeiro e de carater hist6rico e pode ser tratado a partir da pergunta: como de fez
filosofia na America Latina? Por mais indispensavel que seja esta
abordagern, contudo nao e a mais interessante. 0 importante nao e
propriamente a filosofia na America Latina, mas a filosofia da
America Latina. Daf nasce a pergunta: existe uma filosofia genuina,
peculiar e original da America Latina?
Para uma compreensao mais adequada, parece-me necessario abordar tanto 0 aspecto tematico como 0 aspecto problematico.
Por isto, na primeira parte, abordarei a filosofia latino-americana
COmotema; e, na segunda, como problema.
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I. A FILOSOFIA LATINO-AMERICANA COMO TEMA
1.1 - DESENVOLVIMENTO HISTORICO
A filosofia na America Latina come'$a com a coloniza'$ao
iberica. Completa, portanto, em 1992 500 anos. Costuma-~e dividir
estes quinhentos anos de filosofia em cinco perfodos, correspondentes aos perfodos da filosofia moderna europeia: escolastica,
iluminismo, romanticismo, positivismo e filosofia contemporanea.

Era natural que os espanh6is e portugueses trouxessem a
America a filosofia que entao dominava em suas patrias. E esta era
a escolastica. Mas uma escolastica caracterizada, por urn lado, pela
decadencia; e, por outro, por esfor'$os de renova'$ao. Vma renova'$ao protagonizada, no mundo espanhol, pelos fil6sofos Vives,
Cano e Suarez. Os fil6sofos empenhados na renova'$ao da escolastica suscitavam, naturalmente, controversias que se refletiam na
America Latina. Adepto destes esfor'$os de renova'$ao na America
era Frei Alonso de la Veracruz (1504-1584), que pode ser considerado 0 primeiro europeu que ensinou filosofia na America espanhola, especificamente no Mexico.
.
As controversias na escolastica renovada ocorriam principalmente entre suarezianos, tomistas e escotistas; mas havia
tambem controversias entre os escolasticos e fil6sofos de outras
correntes de pensamento. Neste sentido polemizaram com a escolastica 0 humanista Lufs Vives e 0 protest ante Joao Valdes.
Apesar dos esfor'$os de renova'$ao da escolastica, a primeira
fase da filosofia latino- americana retrata urn pensamento conservador e anti-modemo.
o prop6sito da escolastica transplantada para 0 Novo Mundo, nos seculos XVI e xvn, visava principalmente a prepara'$ao da
juventude para os estudos da jurisprudencia e da teologia. Naturalmente as potencias dominadoras estavam interessadas em que
seus vassalos de ultramar conservassem uma consciencia absolutista
e teocnltica, condicionada essencialmente pela ideia de uma hierarquia social e politica, concorde com as motiva'$oes dos soberanos
da metr6pole. Mesmo assim podemos vislumbrar, nesta primeira
fase da filosofia na America Latina, ricas medita¢es de cunho fi-

los6fico-teol6gico em tome da humanidade do indio, do direito de
fazer guerra aos aborfgenes, e do justo titulo de dominar a America. 0 resultado destas reflexoes e 0 legado mais valioso do pensamento filos6fico latino-americano nos seculos XVI e XVII.
Vma vertente de medita~es sobre estes temas provem de
Sepulveda, que nega aos indigenas as caracterfsticas do ser humano. Contrapoe-se a esta posi'$ao Frei Bartolomeu de las Casas.
As principais controversias da epoca nasciam nos ambientes
academicos da Vniversidade de Salamanca, onde se destacava 0 Pe.
Francisco de Vit6ria. Os problemas ali discutidos repercutiam no
Novo Mundo. Aqui, muitas vezes, assumiam ·novo colorido, mas
nao 0 suficiente para criar caracterfsticas pr6prias de uma filosofia
latino-americana.
Especificamente quanta ao Brasil: que filosofia se fazia aqui
nos sec. XVI e xvn? A filosofia Msica, naturalmente, era a escohlstica. Mas os referenciais academicos eram as universidades de
Evora e Coimbra.
Ate ha pouco muitos que se preocupavam com a filosofia no
Brasil colonial repetiam os preconceitos de Silvio Romero, que
afirmava em seu livro "A Philosophia no Brasil", que nos tres primeiros seculos de nossa existencia a filosofia nos era totalmente estranha (cf. Alcides Bezerra, A Philosophia na phase colonial, Rio,
i935). Alcides Bezerra contesta esta versao de Silvio Romero e rel~ciona uma lista de autores que escreveram sobre assuntos filos6ficos neste perfodo. A esta lista, posteriormente, 0 Pe. Serafim Leite, historiador da Companhia de Jesus no Brasil, acrescenta outros
nemes. 0 Pe. Manuel da N6brega e assinalado como 0 primeiro
que no Brasil deixou escritos sobre filosofia etica ou natural, destacando-se entre estes seu pequeno tratado sobre a Liberdade dos
indios, de 1568. Pe. Antonio Vieira (1618-1676), Diogo Gomes
Carneiro (1618-1676), Manoel do Desterro (1652-1706), Pe. Alexandre de Gusmao (1629-1724), sac outros que deixaram escritos
filos6ficos no seculo XVI e XVII.
o primeiro curso de filosofia no Brasil come'$ou em 1572,
em Salvador na Bahia, tendo como primeiro professor de filosofia
no Brasil Gon'$alo Leite (1546-1603). De acordo com a linguagem
corrente denominava-se este curso de Curso de Artes, compreendendo seu currfculo disciplinas de filosofia e ciencias, com 16gica,
ffsica, metaffsica, etica e matematica. 0 sistema escolar se orientava por Evora e Coimbra. 0 curso de filosofia durava normalmente
3 anos.

Urn dos problemas para a continuidade deste curso era a escassez de estudantes. Por isto, para se iniciar urn trienio, esperavase, as vezes, algum tempo ate haver numero bastante. Geralmente
havia urn curso de Filosofia (Artes) de quatro em quatro anos, pois
se exigia urn numero mfnimo de 10 alunos. Tanto neste primeiro
curso, como nos posteriores, ministravam-se diariamente 5 horas de
aula: duas e meia de manha, e duas e meia pela tarde. Na ultima
meia hora de cada perlodo os professores recapitulavam 0 assunto
e respondiam as perguntas e duvidas dos estudantes. Todos os arios
programava-se uma solene disputa publica de teses. A estas disputas compareciam, geralmente, 0 bispo e 0 governador. Logo que os
jesuftas receberam a ratio studiorum a dinamica de suas escolas se
adaptou as exigencias das normas ali propostas.
Em 1589 0 curso de Filosofia contava com 24 estudantes. E
o de 1593 com~u com 20. Ja em 15980 numero era de 40. Como
ve, acentuavam-se os progressos da Filosofia. Quanto ao desempenho nos estudos, os relatos atestam que os estudantes, em geral,
eram bem dotados. Mas a aplica~ao ao estudo parece nao ter sido
sempre exemplar no Brasil. Ja Anchieta relata que a terra e relaxada, acabando-se tudo em festas, cantar e folgar. Pedro Rodrigues,
na epoca, considera que 0 ambiente no Brasil nao e muito propfcio
ao estudo da filosofia, afrrmando que nesta Provfncia (Bahia) n~sce
urn bicho, a que chamam de pregui~a, e este parece pegar a muitos.
o que faz com que tenham pouca curiosidade pelo estudo, contentando-se com pouco. 0 que, por sua vez, gera a ociosidade e os
.demais vfcios dela decorrentes.
Estes comentarios sugerem que a aplica~ao aos estudos,
muitas vezes, deixava a desejar, 0 que levava, inclusive, a muitas desistencias. Mas, ao mesmo tempo se afirma que ja ao final do sec.
XVI alguns formados em Filosofia eram professores. 0 que, sem
duvida, demonstra que ao menos alguns estudantes aproveitavam
bem 0 seu curso.
No decorrer do sec. XVII os jesuftas fundaram escolas de
Artes, ou de filosofia, em quase todos os grandes centros colonizadores: Maranhao, Para, Olinda/Pernambuco, Rio de Janeiro. Ja na
epoca de Vieira houve a .tentativa de se fundar a primeira Universidade no Brasil. 0 que Portugal negou. Ante esta negativa Vieira
se consola dizendo que, mesmo nao tendo institui~ao universitaria,
o Brasil se caracterizava como a "grande universidade das almas", e
que a verdadeira filosofia no Brasil nao se aprendia nos bancos es-

colares e sim nas palho~as dos fndios, convivendo com eles e dorrnindo sob os telhados de palha. Estas considera~es de Vieira ate
pod"eri~m ser tomad?s como. indicativos que acenam para uma
autentIca filosofia latmo-amencana, que pensa a partir da realiadade do povo latino-americano. Na mesma epoca do Pe. Vieira alguns Colegi?s jesufticos se lamentavam com a escassez de prof~sores e os pedrram ao Geral da Ordem. 0 Geral dos jesuftas lhes respondeu que aprendessem no Brasil a se virarem sozinhos forman.
'
do gente aqUl, para que nao ficassem dependentes dos mestres europeus. Esta qu~tao tambem parece muito significativa para nos, e
nos pode sugenr que, por exemplo, aqui em Pernambuco se formem os filosofos de que temos necessidade, e nao necessitemos de
chama-Ios de outros lugares.
Mas prosseguindo na analise dos perfodos da filosofia latino-mericana, segue-se a escolastica 0 lluminismo.

Em meados do sec. XVII chegam a America os novos ventos·
q.ue agitavam a Europa a partir de Descartes. Os primeiros a anunClarem estas novidades foram os jesuftas Denis Mesland, frances e
Thomas Falkner, ingles. Mesland era amigo pessoal de Descart~.
Desembarcou em 1644 na Martinica e passou depois para a
Colombia; Falkner havia sido discfpulo de Newton e se estabeleceu
em 1730 na Argentina.
Mas alem das ideias dos filosofos nao escolasticos muitos out:os fatores concorreram para a mudan~a da mentalidade na Amenca Latina. Entre estes fatores destacam-se:
- A polftica liberalizante de Carlos Ill.
- A obra de escritores de espfrito reformador.
- As viagens de espfritos ilustrados, como Alexandre yon Humbol~t e as expedi~6es cientfficas organizadas pela Academia de
Pans.
. , Estes fatores determinaram, por urn lado, a rebeliao contra
~l~toteles e c~ntra a escoIastica; e, por outro, a ado~ao das novas
ela~ 9ue dommavam na Europa. Esta rebeliao tern dois aspectos:
a revlsao do metodo e a reforma das institui~6es educacionais.
A preocupa~ao metodologica implica:
- na recusa do princfpio da autoridade, que se caracteriza como
uma ~en~racsao irracional de fatores que impedem 0 progresso
das ClenClas.

na ado~ao da experiencia e da razao na filosofia; considerandose a experiencia e a razao como as unicas fontes e regras para 0
conhecimento cientffico.
Nesta ansia de encontrar novos metodos, ou adotar os mais
recentes, os filosofos latino-americanos seguem a BACON, que
aconselha os cultivadores das ciencias do espfrito a assimilarem nao
somente informa¢es, mas a adotar metodos seguros para examinar
e descobrir conhecimentos novos. Esta postura, necessariamente,
suscita urn confronto entre a logica empfrica e a logica aristotelica.
o esfor~ em reformar 0 ensino leva a criar institui¢es e
program as de acordo com as exigencias modemas. Como resultado
deste esfor~o surgem no mundo hispanico colegios carolinos e sociedades "econ6micas", "filantropicas" e "amantes do pafs". Come~a entao tambem a editora~ao de revistas e outras publica¢es
de indubitavel valor como vefculos de cultura superior e orgaos de
divulga~ao filosofica.
A ado~ao das novas ideias faz com que surja na America Latina urn mivimento de concilia~ao de todas elas na forma de urn
ec1etismo.
o mexicano Benito Dfaz de Gamarra ( + 1783), muito antes
de Victor Cousin, auto-denomina-se de filosofo ec1etico, combinando em sua obra "Elementa recentioris philosophiae (1774) as
ideias de Descartes, Gassendi, Christian Wolff e outros. Ao mesmo
tempo aparecem no horizonte intelectuallatino-americano outros
nomes com poderoso influxo transformador, como: Rousseau,
Montesquieu, Adam Smith, Filangeri, Beccaria, Benjamin Constant, etc.
Pelo que destacamos ate agora, podemos identificar algumas
caracterfsticas deste perfodo iluministra na America Latina:
- 0 filosofar deste perfodo e encic1opedico, com inten¢es pedagogicas, conciliador e ec1etico.
- Desperta, neste perfodo, a consciencia crftica, que repudia 0
tradicional e busca novos metodos para filosofar e novas formas
de ensino.
- Percebe-se neste perfodo 0 aflorar das identidades nacionais,
que rematara, urn pouco mais tarde, no movimento de emancipa~ao polftica no continente latino-americano.

Assim como 0 iluminismo latino-americano corresponde, de
certa forma, ao iluminismo europeu, assim tambem denominamos
de romanticismo na America Latina a uma serie de tendencias
equiparaveis ao romanticismo ocidental. Estas tendencias sac fundamentalmente tres: a ideologia, 0 americanismo e a doutrina social.

Assim se denomina na America Latina a ultima forma do
sensualismo frances, representada
por Destutt de Tracy
(1754-1836). Este pertencia a escola de Condillac, mas foi influenciado tambem por Maine de Biran. Destutt de Tracy ensina que 0
conhecimento nao se origina nas sensa¢es, mas pela uniao destas
com a vontade. Exp6e as suas principais ideias no livro "Elementos
de Ideologia, que exerceu consideravel influencia em toda a America. Nos Estados unidos, Jefferson, amigo do filosofo frances, esperava que os "Elementos" se tomassem 0 manual de nossos estudantes e de nossos homens de Estado. Na America Latina a obra
de Destutt de Tracy foi acolhida quase em todos os pafses e representou uma continua~ao e uma matura~ao das preocupa~6es metodologicas iniciadas no perfodo da I1ustra~ao.
1.1.3.2 - 0 americanismo
A independencia polftica dos pafses latino-americanos, consumada nas primeiras decadas do sec. XIX, estimulou a ideia da autonomia cultural. Cresce, assim, a busca da propria identidade. Este
ame ricanismo, esta imbufdo das ideias romanticistas, e coloca com
!oda energia 0 problema de uma cultura originallatino-americana,
Idependente da cultura iberica. Assim como na Europa se falava de
uma cultura francesa, alema, inglesa, comecou-se a falar na Americ~ Latina de culturas nacionais, como a argentina, a chilena, a meXlcana, etc ... Mas 0 arquetipo a realizar nestas culturas nacionais
permanecia a Europa, origem da cultura ocidental.
Juntamente com a questao da cultura latino-americana, colocou-se tambem, pela primeira vez, a pergunta sobre uma filosofia
nacional e americana.

A partir desta preocupa~ao, 0 venezuelano Andre Bello comentava que a America, apesar de sua independencia politica, caminhava ainda com os ollios vendados pelas sendas da cultura europeia. Na filosofia nada se oferecia de original, apenas se imitava
formas europeias, muitas vezes ja superadas. Por isto, Bello insiste
na necessidade da proclama~ao de uma segunda independencia: a
independencia intelectual, criando uma cultura e u!Ila filosofia
americana. E Bello pergunta: sera que estaremos condenados a repetir servilmente as li~es da ciencia europeia, sem nos atrevermos
a discuti-Ias e dar-Ihes uma caracterfstica de nossa nacionalidade?
Se apenas repetirmos e imitarmos a ciencia europeia estaremos
atrai~ando 0 espfrito desta mesma ciencia, que prescreve 0 exame,
a observa~ao atenta e a livre discussao de suas propostas. Por isto
Bello prop6e que aprendamos na America Latina a julgar por nos
mesmos, aspirando a independencia do pensamento. Esta seria a
primeira filosofia a aprender da Europa.

A terceira tendencia do romanticismo filos6fico latino-americano e uma doutrina social de ascendencia saintsimoniana, que se
difundiu especialmente na Argentina, no Chile e no Uruguai, onde
fil6sofos como Alberdi, Bartolomeu Mitre e Faustino Sarmi~nto
querem que a filosofia esteja a servi~ da organiza~ao social. E
mesmo antes de Marx estes ja afirmavam 0 imperio das for<sas
economicas na organiza<saosocial e cultural.

Mediante a tencencia social, 0 romanticismo abre 0 caminho
para 0 positivismo, que se difunde na America Latina na segunda
metade do sec. XIX. Nenhuma filosofia foi acolhida com tanta
unanimidade em nosso continente como 0 Positivismo.
1.1.4.1 - 0 sentido do positivismo na America Latina
A penetra~lio rapid a e geral do positivismo na America Latina explica-se, certamente, porque antes de aparecer 0 positivismo
sistematico ja se vivia aqui de acordo com 0 espfrito positivista. Isto
e, vivia-se com 0 desejo de chegar a modernidade. E 0 positivismo

sistematico transformou-se em instrumento para a concretiza~ao de
tal desejo: instrumento intelectual, politico e pedag6gico.
Num sentido generico, 0 positivismo, no seculo pas~ado, e
uma atitude espiritual largamente difundida em todo 0 mundo ocidental. a nascimento e a difusao do positivismo explica-se a partir
da realidade hist6rica do sec. XIX. Augusto Comte, 0 pai do positivismo sistematico, concebe a filosofia como uma interpreta~ao dos
dados cientfficos em fun~ao de uma realidade social, excluindo 0
referencial ao transcendente e ao mitologico. Isto explica porque 0
positivismo sistematico foi muito bem recebido pelo positivismo ja
largamente vivido na America Latina.

No positivismo latino-americano podemos identificar caracterfsticas comuns e caractensticas especfficas em cada pafs do contmente.
Destacam-se tres caractensticas comuns:
- Rejei~ao de uma cosmovisao que tenha como centro a Deus.
Nos positivistas latino-americanos, como em Comte, Deus e
substitufdo pela natureza. A natureza se entende como 0 conjunto
dos fatos regidos por leis infalfveis. Desta forma, a vontade divina e
substitufda pelas leis da natureza; 0 silogismo escolastico, sfmbolo
da ordem antiga, e substitufdo pela observa~ao.
Pereira Barreto, um dos primeiros positivist as do Brasil, insistia na necessidade de proclamar as verdades filos6ficas das ciencias positivas, para livrar 0 Brasil da secular tutela teol6gica, segundo ele, responsavel por nosso atraso cultural.
- Outra caracterfstica comum do positivismo latino-americano e a
sua preocupa~ao em fundar uma moral com bases cientfficas. a
hl6sofo ingles G. E. Moore, em 1903, sistematizou esta preocupa~ao do positivismo em sua obra "Principia Ethica". as positivistas buscam uma moral que nao s6 supere a moral cat6lica,
mas tambem a moral do liberalismo anarquico. Para consegui-Io
consideram necessario modificar 0 conceito de liberdade. Pois a
liberdade nlio consistiria em se poder fazer 0 que se quer, mas
em submeter-se inteiramente as leis d~ natureza e as exigencias
das leis positivas.
- A terceira caracterfstica comum dos fil6sofospositivistas latino-americanos poderia-se denominar de "seculariza<;lio". Pre-

tendiam livrar a filosofia de sua relagao com os conventos, dando-lhe um carater leigo, aberto as preocupag6es do dia-a-dia.
Mas esta preocupagao demonstrou-se mais polemica do que filos6fica.
.
Caracteristicas diferenciadas nos diversos paises:
o positivismo latino-americano nem sempre foi Unllvoco.
Havia fil6sofos que seguiam a Comte, outros a Sp~ncer; alguns
aceitavam Darwin e havia tambem aqueles que quenam s~perar a
todos estes. As diversas tendencias, naturalmente, dependlam dos
interesses praticos de cada pais.
.
Augusto Comte foi principalmente seguido no ~~asl1 e n?
Mexico. No Mexico 0 positivismo comtiano chega a ~egltunar a.dltadura de Porfirio Diaz. e isto fez com que foss~ conslder.ado a fil~sofia oficial do pais. 0 positivismo bus~ava a un~dade SOCIal?partIr
do espirito cientffico. E para consegUlr est.a umdade no MeXl~o, a
solugao pratica era a ditadura. Tendo e~ ~ta que 0>mte mamfestara a sua simpatia por J?ant0r;t, os POSltl~~tas,meXlcanos se sentiam confortaveis em apOlar 0 dltador Porrmo DIaz.
.
No Brasil Luis Pereira Barreto (1840-1923) escreve a pnmeira obra positivista nacional, com os fundamentos especfficos do
positivismo brasileiro. A obra tem 0 titulo "As tres ~I~s~.
fias" (1874-1880). Nest.a obra. Pereira Ba;reto ~n~erpreta a histona
brasileira segundo a leI comtlana dos !r~s estaglOs. ~~ma que 0
Brasil ja estaria saindo do estado metaflslc,?, Mas na p~atlca, ao que
parece, nem os positivistas soubera.m exclUlra metaflslc~ de seu horizonte existencial, pois tanto PereIra Barreto, com? .~guel Le~~s
e Raimundo Teixeira Mendes, os patriarcas do posltlvlsmo brasl1elro estavam dominados par interesses religiosos. Lemos chegou a
fu~dar, em 1873,0 "Apostolado ~ositivista do ~,~asil", que chegou
a superar em adeptos a "~mum~ade de Pans '"
.
Aqui merece mengao espeCIal a chamada ~~ola do Re~lfe" com seu animador Tobias Barreto, do qual 0 blOlogo alernao
Ha~kel chegou a dizer que pertencia "a raga dos grandes p.ensadares". Mas em Tobias Barreto ja se constata uma superaga~, do
comtismo e do monismo naturalista, como se pode ler em sua Introdu~o ao Estudo do Direito".
.. .
Havia tambem na America Latina uma corrente posltl~ta
que recha~ava a Augusto Comt~ e se~ia SP.encer. J?sta repudIava
as ditaduras postuladas pela SOClocraClacombana, P~lS,se~und? estes , a estrutura social deveria ser a resultado do melO malS a lIberdade humana.

Estas 0POSlgoesa Comte verificaram-se principalmente no
Chile e em Cuba. Quanto a questao das "ditaduras comtianas", por
ocasiao da proclamagao da republica no Brasil, os positivist as nao
postulavam, propriamente, uma ditadura, mas um presidente vitalicio. 0 que Rui Barbosa e outros conseguiram evitar.
Finalmente ha uma outra tendencia entre os positivist as latino-arnericanos, em que se tenta mesclar 0 determinismo positivista, a doutrina darwiniana da evolugiio das especies e as aspirag6es
socialistas. Nesta combinagiio de ideias se argumenta que a especie
animal tern a sua correspondencia na raga humana. Por isto seria
importante saber qual e a raga humana mais forte e capaz. Esta
problematic a e levantada principalmente pelo positivista argentino
Jose Ingenieros (1877-1925). Ingenieros elabora uma curiosa sintese entre darwinismo e socialismo. Em uma comparagiio dos Estados
Unidos com a America latina, Ingenieros ve nos Estados Unidos a
farga triunfante e na America Latina a decadencia miseravel. A
unica excegiio na America Latina seria a Argentina, que no futuro,
par isto, teria uma fungao politica privilegiada no continente, mas
para isto precis aria eliminar 0 caudilhismo feudal. Ap6s a elirninagiio deste caudilhismo caberia a Argentina instaurar na America
uma raga neo-Iatina. Nisto nem 0 Chile, nem 0 Brasil conseguiriam
competir com a Argentina. 0 Chile, embora tenha urn povo aguerrido, 0 seu territ6rio e estreito e dificil; 0 Brasil, embora possua
muito territ6rio, e contudo urn pais tropical. 0 que, segundo Ingenieros, e incompatfvel com as grandes nacionalidades, pois a raga
branca constitui seus centros de cultura e riqueza em zonas temperadas. Alem disto, afirma Ingenieros, 0 Brasil esta povoado por
uma enorme massa de negros, e a raga negra esta descartada como
elemento de progresso. A Argentina, pelo contrario, esta localizada
em regiao temperada, e, praticamente, esta livre de ragas inferiores.
Desta forma, Ingenieros desenvolve uma sociologia argentina, que tern como ideal um imperialismo pacifista, baseado na ideia
de que os povos fortes estiio encarregados de tutelar os fracos, estendendo a eles os beneffcios da civilizagiio mais evoluida. Ingenieros adverte que os povos mais fracos costumam protestar contra os
~ais fortes, clarnando por justi~a. Mas a hist6ria ignara a palavra
"Justi~a", e e cumplice dos mais fortes. E sern far~a nao ha direito.
.
A filosofia de Ingenieros reanirnou par alguns anos a posit iVIsmoentao ja decadente na Argentina.

A filosofia latino-americana com~u 0 sec. XX com urn esfor~ de supera~ao do positivismo. Supera~ao que foi violenta no
Mexico; tranqiiila e gradual no Brasil, Uruguai e alhures.
Esta busca de supera~ao da filosofia positivista se deve a diversos fatores. Entre eles:
- a confluencia de novas doutrinas para a America Latina;
- a intolerancia do pr6prio positivismo, com posturas doutrinatias
dogmaticas;
- ao fracasso do positivismo em rela~o as suas promessas.
Em nenhum pais da America latina 0 positivismo conseguiu
o seu objetivo de se tornar a ferramenta intelectual, politica e pedag6gica mediadora da modernidade. Em nenhum pafs conseguiu
romper, com as estruturas coloniais, mostrando-se, par isto, inadequado as circunstancias latino-americanas. Os seus ideais levaram
alguns pafses a uma "nordomania", buscando uma identidade com
os Estados Unidos e transplantando para Cel 0 sistema de vida nOfte-americano. 0 que se demonstrou inviavel para os povos da
America Latina. De fato, 0 desenvolvimento tecnocrata dos Estados Unidos nao corresponde as aspira~
mais profundas do espfrito humano. A paixao pelo belo e pelo verdadeiro, valores supremos da humanidade, nao parece ser a mola propulsora da cuItura
norte-americana. 0 positivismo nao soube buscar 0 bem com prazer e harmonia, gerando uma moral, que visasse urna estetica da
conduta.
Com a nao realiza~ao de suas promessas, 0 positivismo latino- americano foi declinando, surgindo, por isto, novas iniciativas
filosoficas no Continente.
1.2 - INiCIO DA FILOSOFIA CONTEMPORANEA NA AMERICA LATINA.
Como resultado deste esfor~o de supera~ao do positivismo
nasce, no meio deste movimento, um grupo de filosofos, que busca
fazer filosofia nas Universidades. Estes dao infcio a uma nova gera~ao de filosofos latino-americanos academicamente melhor preparados.

~ntre estes fil6sofos, que querem superar 0 positivismo e
constrwr uma n?va filosofia, contam-se, entre outros: Alexandre
Ko~, da Ar~entma; Alexandre Deustua, do Peru; Farias Brito, do
Br~il; Franc!8co Vaz Ferreira, do Uruguai; Henrique Molina, do
Chile; Antomo Caso e Jose Vasconcelos, do Mexico.
, . Estes fil6sofos, em sua vasta bibliografia, tem algumas caractenstlcas em comum. Vejamos algumas:
- ~u.a ~orma~a~ ~ de raiz positivista. Mas procuram superar 0 posltlSVlSm?,cn!lc~do sua concep~ao cientificista da vida, seu
prog;esslSmo l~ge!1uoe seu dogmatismo.
- InspIra~-se pnnclpalmente na filosofia francesa e, italiana cont~mporaneas, sobretudo em Henri Bergson, que serve de medlador de um "retorno a Kant".
- 1.'0dos ~tes "fundadores" da filosofia contemporanea na Amenca Latma tentam apresentar contribui«>es originais e emancipar a filosofia de outras atividades. Desta forma a filosofia deixa de s.e~"serva", o~ simples instrumento ideologico, para ser
uma ~tlVldade especlfica. Pela primeira vez as questoes filosoficas s.ao tratadas na America Latina com especificidade e profundldade.
- 0 tema dominante destes filosofos e a quesHio da liberdade, que
tentam defender ~ntra 0 determinismo positivista. A pergunta
que os preocupa e: 0 que faz com que 0 latino-americano seja
d~ fato. um ser humano? A resposta e simples: a liberdade. Mas
n~o a hbe~dade ~o velho lib~ralismo, nem a liberdade do positiVlS~o, e Slm a liberdade cnadora. Estao convictos de que, se
qUIsermos urn mundo melhor, nos 0 criaremos. A liberdade gar~nte esta capacidade. Mas uma liberdade que so a vida do espfnto pode proporcionar, como escrevem alguns.
- 0 ~profu~~amento da"questao da liberdade leva a alguns destes
mo~ofos fundadores da filosofia latino-americana contemporanea a pro~oreIJ.1novos nacionalismos e um novo humanismo. Como .naclO_nahsmocapaz de livrar os povos latino-ameri~anos da alien_a~ao,do sUb~ese~volvimento. e da desumaniza~ao
?IJ.10expressao de subordma~ao. Um naclOnalismo sem impenalismos.

Com esta ideia os "fundadores" se lan~am em busca do que
e pr6prio, original em cada povo latino-americano. ~ nisto que
consistiria a liberdade criadora, a partir da qual nascena um novo
humanismo, fundamentado em valores do espfrito.
1.2.2 - A nova gera~o
Pode-se dizer que pelos anos 40 do nosso seculo se inicia
uma etapa de normalidade filos6fica na America Latina. Desde
entao a filosofia assumiu em nosso continente uma fun~ao ordinaria de cultura, ao lado de outras ocupa¢es da inteligencia. Ja nao e
apenas articulada nos conventos e faculdades eclesiasticas, ou, extraordinariamente, por alguns inteiectuais, como no seculo XIX e
primeiras decadas do sec. xx. Agora tambem 0 homem comum
com~a a prestar-lhe aten~ao.
.
Este novo ambiente da filosofia comprova-se pelo crescImento das publica¢es de obras filos6ficas. A tradu~ao do "Discurso sobre 0 Metodo" de Descartes, feita por Manuel Garcia Morente, nos anos 40, ja em 1948 estava na setima edi~ao. De 1933-1948
publicaram-se na America Latina cerca de 100 obras filos6fic~ por
anos; entre 1939-40 os artigos de filosofia publicados em revistas
passava tam~em de 100. Alem disto multil?li~a~am-se~ yersoes de
classicos anttgos e modemos, de estudos hlStoncos e cntlCOS.Neste
mesmo periodo cresce igualmente 0 numero de associa¢es de fil6sofos, que promovem 0 conhecimento mutuo e 0 ~tlmulo aos que
se dedicam as lides filos6ficas na America Latma. Como consequencia saD incr~menta~os estudos s~bre a,,~t6ria da filo~?fia
latino-american. Nasce asSlffiuma especle de clima filos6fico na
America Latina, que supera 0 preconceito de que 0 homem latino-americano e incapaz para a filosofia.
Esta nova gera~ao de fil6sofos latino-americanos, que come~a a surgir pelos anos 40, cara.cteriza-se~ portanto, pel~ ~eri~dade
na forma~ao, pelo proflSsionalismo filosofico e pela ongmahdade.
Muitos destes fil6sofos se inspiram em pensadores alemaes e
ingleses. Os alemaes mais menci~mados saD:Dilthe~, ~usser~, Scheler, Nicolai yon Hartmann e Heldegger. A hermaneuttca heldeggeriana e, inclusive, base para reflexao sobre 0 "ser-do-homem-ame-'
ricano". Ao lado da influencia alema, aparecem tambem fil6sofos
ingleses, principalmente quando se trata da 16gica,epistemologia e
analise da linguagem.

1.3 - CARAcrERfSTICAS
NO·AMERICANA

COMUNS DA FlLOSOFIA LATI-

Muitas vezes se questiona a legitimidade de se falar em aspectos comuns vaHdos para toda a America Latina. Isto nao apenas
em rela~ao a Filosofia, mas tambem quando se trata de questoes
hist6ricas, ou relativas a qualquer area cultural.
Claro, num sentido estrito, nao se pode falar nem de um
Brasil de forma ~voca. De fato ha varias regioes culturais brasileiras. Muito menos se pode falar em termos culturais UnlVOCOS
em rela~o a toda a America Latina. No entanto, ha tambem aspectos
hist6ricos e culturais basicos comuns na hist6ria dos povos latinoamericanos, como: a coloniza~ao iberica, a evangeliza~ao crista, a
repressao ao mdio, a escravidao, a extra~ao de materias primas, a
minera~ao, 0 sistema economico e educacional imposto pelos colonizadores. Estes fatores legitimam, de certa forma, a abordagem da
America Latina como um todo, tambem sob 0 aspecto filos6fico.

A filosofia latino-americana se inicia do zero, sob 0 aspecto
aut6ctone, pois a cultura indfgena nao se constituiu em base de
nossa reflexao filos6fica, nem possufa uma tradi~ao com pensamento elaborado. Diferentemente da europeia, a filosofia latino-americana nao nasceu do apoio da comunidade hist6rica basica, ou do
fundo popular do esplrito dos povos indlgenas. A filosofia latinoamericana vive em seus inlcios (e ainda hoje!) da tradi~ao europeia,
que em sentido pr6prio e estranha ao continente. Por isto estudar a
filosofia latino-americana significa mais estudar it presen~a da filosofia ocidental em nosso continente, do que 0 estudo de uma filosofia gerada no ambiente espiritual tipicamente latino-americano.
1.3.2 - Semelhan~s na evolu~o da filosofia latino-americana
nos diversos paises
Afirmar as semelhan~as nao significa negar as peculiaridades
de cada pals. Mas nao se pode negar que em todos os paises ha
Ulna mesma sequencia de periodos no desenvolvimento filos6fico.
Isto mostra que em toda a America Latina atuaram os mesmos fatores e influencias, gerando frutos intelectuais semelhantes. Esta

constata~ao e sumamente import ante para a interpreta~ao da filosofia latino-americana, e repercutiu fortemente na orienta~ao do
processo social e cultural de todo 0 continente.

A filosofia latino-americana corre paralela a filosofia europeia e esta determinada por ela como por agentes extrfnsecos.
Por isto os nossos sistemas sac tambem descontfnuos, pois nao
fluem uns dos outros como por uma logica interna. Alem disto,
muitas vezes, as ideias geradas na Europa eram aqui assimiladas
com atraso.
Na America Latina se pens a, em geral, de acordo com os
moldes ocidentais. Por isto filosofar na America Latina, quase
sempre, nao passa de subscrever certas teses pre-existentes, imitando e repetindo mais ou menos fielmente as obras dos fil6sofos
de maior destaque na Europa. Tal atitude, quase generalizada, poderfamos denominar de "entreguismo filos6fico latino-americano",
com semelhanC$asao "entreguismo politico". A intensidade deste
entreguismo varia, naturalmente, de acordo com os pafses e os fil6sofos. Ha tambem aqueles filosafos que, mesmo praticando uma filosofia importada, contudo Ihe atribuem caracterfsticas latino-americanas.
De fato, ate hoje, ainda nao podemos falar de uma filosofia
brasileira, ou latino-americana em geral, como se fala em uma filosofia inglesa, alema, francesa, italiana, etc ... Qual s,eria a caracterfstica fundamental da filosofia latino-americana? E ela pratica,
intelectualista, poetica ou politica? E diffcil dizer.
Na area politica, a filosofia latino-americana se integra na linha europeia da filosofia polftica. Mas diferentemente da filosofia
europeia, que se antecipa a aC$ao,a fundamenta e a justifica, a fil~sofia latino-americana segue a aC$ao.Enquanto na Europa a metaflsica se constitui em base essencial da praxis politica, na America
Latina a praxis politica procura agregar-se a algumaOfilosofia pela
qual se possa justificar. Apenas para dar urn exemplo: segundo a interpretaC$ao de muitos, Fidel Castro e Che Guevara escolheram 0
marxismo para justificarem sua praxis revolucionaria. Nao foi 0
marxismo que os levou a ser revaluciomirios; mas a revoluC$aoja ern
and amen to precisava de uma filosofia, e a que era mais conveniente para a casa foi a marxismo.

1.3.4 - Caracteristicas
rica Latina

relativas a quem cultiva filosofia na Ame-

A grande maioria dos filosofo,s latino-americanos se f~rmou
na Europa, ou nos Estados Unidos. E natural que nestes amblentes
nao tenham recebido grandes estfmulos para se preocuparem com
a filosofia latino-americana, embora em algumas universidades norte-americanas haja cadeiras de filosofia latino-americana desde infcios do sec. xx. Mas, mesmo sem os devidos estfmulos, no decorrer
de sua forma~ao, e de estranhar contudo que em muitos ambientes
filosoficos latino-americanos haja uma rejei~ao total da ideia de se
constituir uma filosofia especffica para nosso continente. Afirmase, nestes contextos, que a filosofia e universal e que seria um contrasenso querer uma filosofia latino-americana.
Estamos de acordo que os problemas filosoficos sac universais, mas a sua abordagem e historica e regional. Por isto e inaceitavel que um curso de filosofia na America Latina nao orien~e a
sua preocupa~ao para um pens~ment? que brote d~ nC?ssarealIdade. E preciso que os cursos de fdosofla fa~am referencla ao pensamento especffico em nossos pafses. Desta forma talvez se superasse
a estranheza em relaC$aoa filosofia latino-americana por muitos dos
filosofos em nosso continente, que simplesmente se atrelam a uma
filosofia europeia. Sera que nem os filosofos latino-americanos,
que sac a massa crftica de elite, nao conseguem romper com a mentalidade colonialista? Esta situaC$ao,por urn lado, causa uma frustraC$aoentre os cultivadores da filosofia latino-americana, mas, por
outro, os incentiva a maior empenho para que sua atividade se
conduza com mais rigor e obstinaC$ao.
Outra caracterfstica de filosofos latino-americanos pode
classificar-se como "profetismo". Este profetismo filosofico e praticado por alguns pens adores insatisfeitos com a situaC$.aopresente
(social, politica, cultural, filosofica) e, por isto, se refuglam no futuro. Vasconcelos, no Mexico, falava na gestaC$aode uma "raC$acosmica" na America Latina, que resultaria da fusao do espfrito guerreiro, intelectual e estetico dos diversos povos do continente. Outros falam do nascimento de uma cultura inedita.
A origem deste profetismo talvez se deva ao fato de nao
termos rafzes filos6ficas pr6prias. 0 que naturalmente leva a uma
perpetua espectativa.

Outra caracterfstica de muitos filosofos latino-americanos e
o "moralismo". Estes geralmente querem ser reformadores sociais,
buscando uma maior independencia e identidade de seus pafses, e
pens am em formar homens em vista a humaniza~ao de suas patrias.
Desta forma nascem propostas filosoficas que visam a convivencia
comunitaria. Os filosofos moralistas geralmente se inspiram no 00munitarismo do cristianismo primitivo e nos profetas do Antigo
Testamento (ex.: cristaos para 0 socialismo), ou no marxismo e
ideologias socializadoras. Estas propostas filosofi~as estao comumente acompanhadas por urn forte cunhomorahzador e revolucionario.

II. A
FILOSOFIA
PROBLEMA
Pelo relato que fiz ate agora se manifesta uma situa~ao urn
tanto confusa para a filosofia latino-americana. Esta situa~ao, certamente , nos confronta com a pergunta: existe uma filosofia da
.
America Latina? Isto e, sera que a filosofia feita em nosso oontlnente e genulna, peculiar e original? Mas 0 que entendemos por
uma filosofia genufna, peculiar e original?
- Vma filosofia apenas e original quando e criadora de
ideias, e nao simplesmente repetidora do que outros ja pensaram.
- Genulna e a filosofia que e autentica. Portanto nao falseada, equivocada ou desvirtuada. Assim, por exemplo, se diz qu,: 0
pensamento Kantiaho e autenticamente filosofico, enquanto 0 dIScurso Kardecista e pseudo-filosofico.
- Peculiar e a filosofia que apresenta caracterfsticas proprias, distintas de outros produtos filosoficos.
A partir do esclarecimento destes conceitos podemos refo~~ar a nossa pergunta inicial: sera que existiu, existe e ha perspectIvas de uma filosofia latino-american a?
Vejamos algumas pistas para responder a esta oomplexa
questao.

A filosofia latino-americana come~ou com a polemica entre
Bartolomeu de las Casas e Sepulveda. 0 europeu, ao descobrir outros povos nos infcios dos tempos modernos, descobre tambem a si
mesmo, e se caracteriza como 0 homem arquetfpico. A partir deste
momenta quer obrigar os outros homens a abra~arem os ideais do
homemeuropeu. Por isto, ao descobrir novas terras com habitantes
que pareciam homens, lhes exige que justifiql,1emsua suposta humanidade. Nes~e contexto, Sepulveda nega ao amerfndio as caracterfsticas do ser humano, e 0 faz em nome de urn cristianismo revestido de conceitos aristotelicos. A partir da argumenta~ao de
Sepulveda come~a uma gigantesca discrimina~ao planetaria entre
os "homens" e os "sub-homens", considerados apenas como aspirantes a se tornarem homens. Ainda no sec. xx esta divisao da
humanidade em "homens" e "sub-homens" mereceu uma crftica de
Sartre, quando comentava que a terra era povoada por 2 bilh6es de
habitantes, entre os quais havia 500 milh6es de hornens e 1 bilhao e
meio de indfgenas. Os primeiros dispunham da palavra e os outros
a tomavam emprestada.
Ante a total discrimina~ao do indfgena tornava-se necessario
demonstrar que ele era tambem ser humano. Os primeiros a ten tar
faze-Io sao os missionarios. Especialmente Bartolomeu de las Casas. Ele 0 faz argumentando que 0 indfgena era homem porque era
semelhante ao europeu, isto e, semelhante ao arquetipo. Os indfgenas eram homens, argumenta las Casas, porque, sem sabe-Io, ja
se haviam comportado como cristaos. Por isto bastaria torna-Ios
conscientes disto para serem plenamente seres human os. Assim 0
batismo em massa os transformava imediatamente em homens. Dali
para frente 0 problema se reduzia a cultivar esta humanidade. Finalmente 0 Papa Paulo III confirmou as ideias dos que defendiam
as teses de que os habitantes das Americas tambem eram seres humanos.
Bern, se os povos latino-americanos sao de fato homens, isto
significa que e1es tambem possuem cultura propria. Por isto
tambem se torna legftimo perguntar pela filosofia original da America Latina. Se era vital demonstrar que os latino-americanos eram
homens, parece tambem vital demonstrar que somos capazes de filosofar latino-americanamente.

Claro, para resolver isto, exige-se uma serie de pressupostos.
e um destes pressupostos e a questiio da universalidade da filosofia.
Uma filosofia completa e a que resolve os problemas de toda
a humanidade. A filosofia contemporanea trata dos problemas de
nosso momenta hist6rico.
De acordo com este raciocfuio uma filosofia latino-americana e aquela que procura resolver os problemas da America Latina.
Concretamente niio existe filosofia universal, pois niio existe
solu~iio universal para os problemas humanos concretos. A pr6pria
hist6ria da filosofia nos comprova isto, pois ela mesma nos confronta com uma grande variedade de escolas, que em diferentes epocas
e lugares propuseram solugaes diferentes para os problemas do
espfrito humano.
..
.
Por isto, quem filosofa na Amenca Latma deve, necessanamente refletir a partir da America Latina, se niio quiser ser um
fil6sof~ europeu deslocado, ou de segunda categoria, alienado de
sua realidade hist6rico-espacial. Dali segue que a principal preocupa~iio dos fil6sofos latino-americanos deveria ser 0 estudo, a analise e a constitui~iio de uma filosofia polftica nossa, de uma filosofla
adequada a nossa indUstria e nossas riquezas, de uma filosofia de
nossa literatura, de nossa religiiio, de nossa hist6ria, de n~ssa educa~iio, enfim uma filosofia adequada a cultura latino-amencan~. .
E precise que os fil6sofos latino-americanos se consclentlzem que "ser homem" niio e ser norte-americano, frances, ingles
ou alemiio. "Ser homem" e tambem ser latino-americano, como 0
norte-americano e norte-americano, 0 ingles, ingles, 0 frances,
frances.
Mas a mudan~a de mentalidade e lenta. Ja na decada de 40
houve um primeiro momenta de consciencia latino-americana entre os fil6sofos, motivado pela crise dos valores da cultu!a oci~e~tal, a irrup~iio do historicismo e a chegada da filosofia eXisteI?-cI~hsta. Mas hoje, ao menos entre grande parte dos fil6sofos brasIlelros,
predomina novamente a europeiza~iio da filosofia. Inclusive entre
os fil6sofos de maior destaque entre n6s ha demonstra~iio clara de
escarneo em rela~iio a uma filosofia tipicamente latino-americana.
Parece que muitos dos atuais fil6sofos na America Latina, embor.a
talentosamente capacitados, ainda nao se aperceberam que contInuar apoindo-se simplesmente em ideias e cren~~ gerad~s na Europa nao resolvera os problemas do~ po.vos lat~n.o-aI?eqcanos~ e
muito menos preenchera as suas asplra~es espmtualS. E preciso

partir para a identifica~iio do que e pr6prio da cultura e da filosofia
latino-americana, para niio continuarmos a ser apendices secundarios da filosofia europeia.
A hist6ria ja demonstrou fartamente que a filosofia europeia
uma filosofia e niio a filosofia. E certo, por causa de sua rica
hist6ria ela sempre sera a maior inspiradora da filosofia ocidental,
mas e preciso nao desprezar a filosofia da hist6ria que proclama a
originalidade, a individualidade e a irredutibilidade do espfrito em
fun~iio das circunstancias do tempo e do lugar. Desta forma, a
America Latina se constirtui de fato num "lugar filos6fico". Ela se
descobre na realidade de uma hist6ria, de sua cultura e de sua natureza ffsica que formam os contornos e a condi~iio da espiritualidade latino-americana.
Neste esfor~ dos anos 40 para despertar uma filosofia latino-americana influiram, certamente, as ideias do historicismo de
Ortega y Gasset e do existencialismo frances.

e

2.2 - Alguns encaminhamentos
- Os estudiosos da questao filos6fica latino-americana estiio de
acordo que uma possfvel filosofia latino-americana niio pode ser
fruto de uma simples decisao. Ela se constituira necessariamente
se os fil6sofos latino-americanos realmente fizeram filosofia.
- Todos estao tambem de acordo que M certas peculiaridades no
modo de filosofar dos latino~americanos.
- Tambem ha acordo que, seja como for, a filosofia latino-americana no futuro tera que primar pela seriedade nos estudos, pelo
rigor tecnico e metodol6gico.
Igualmente ha um consenso entre os fil6sofos latino-americanos
que 0 mal-estar em rela~iio a filosofia praticada ate agora em
nosso continente tem a sua origem na falta de consciencia em
rela~iio as nossas possibilidades. Isto e, os pensadores latinoamericanos padecem de um complexo de inferioridade em rela~iio aos fil6sofos europeus.
2.3 - Pontos controvertidos
Nem todos os fil6sofos latino-americanos concord am que
em nosso continente exista uma filosofia genufna e original. Muitos
pensam que ate agora a genuinidade da filosofia latino-americana

se limitou a adaptar as doutrinas europeias a certas circunstancias e
necessidade hist6ricas no continente. Mas ha tambem aqueles que
admitem uma filosofia tipicamente latino-americana. Nesta filosofia, os aspectos especfficos seriam 0 estetico-~tenirio, 0 ideol6gico-polltico-pedag6gico e 0 ocasional, amet6dlco e pessoal, sem a
rigidez dos sistemas e das escolas. Se assim e, a filosofia latino-americana nem sempre foi e e simples importa~ao.
Mas para que se possa falar numa fi!0~ofi~autenticamente latin~americana, sup6e-se reconhecer a eXlStenclade uma cultura especlficamente latino-americana. Para isto seria necessaria uma nova
mentalidade, que nao buscasse mais adaptar as nossas circunstancias a visao do mundo europeu. Em primeiro lugar deveriamos
identificar 0 que na America Latin.a escapou de ~urope~-se,
ap~sar da coloniza~ao; 0 que caractenza a personalidade latmo-amencana. Somente se conseguirmos identificar 0 que somos, superando
nosso complexo de inferioridade e nossa tendencia a pura imita~ao,
faremos uma filosofia baseada nos valores humanos de nosso continente.
-Cabe portanto perguntar por que tant~s latino-americanos ~~stem
em copiar, de forma, geralmente, deficlente a filosofia europe18, ou
limitando-se a comentar a filosofia europeia, renunciando a um
pensamento genuinamente nosso?
. .
.
o argumento mais forte contra a filosofia caractensttcamente lat~no-americana e a afirma~ao de que a filosofia e, por natureza, urnversal. Neste sentido nao haverla problemas filos6ficos tipicamente americanos. A ~erica Latina teria problemas politicos sociais e
economicos de certa forma tfpicos, mas os problemas filos6ficos seriam sempre comuns a todos os ho~ens, bem como .su~ s~lu~es.
Desta forma unia filosofia verdadelra nunca podena limitar-se a
propor solu~es regionais.
Ha tambem aqueles que negam a possob~lidade da ~xistenc~a de
uma filosofia especificamente latino-amencana pela mcapacldade
dos habit antes deste continente de desenvolverem urn pensamen~o
com rigorosidade filos6fica suficiente. C? l~ti~o-americano nao tena
voca~ao filos6fica; talvez a falha fosse slStemlca, eo desabrochar da
voca~ao filos6fica fosse inibido pela pr6pria educa~ao. Para que
pudessemos desenvolver uma autentica filosofia deverfamos conhecer as lfnguas c1assicas,ler muito mais os fil?sofos c1assico~e a
filosofia dos fil6sofos de todos os tempos. Tudo lstO pode ser dlgOO
de analise, mas nao justifica 0 escarneo em.rela~ao ao es!or~ de oS
fil6sofos latino-americanos buscarem uma Identtdade propna.

A verdade e que a America Latina continua, ainda hoje, a importar
suas ideias, nao muito diferente como na tecnologia se importa as
maquinas necessarias ao nosso desenvolvimento. 0 triste e que s6
sairemos do subdesenvolvimento quando formos capazes de n6s
mesmos fabricarmos nossas maquinas. Assim tambem apenas deixaremos de ser filosoficamente subdesenvolvidos quando n6s mesmos
formos capazes de produzir ideias originais.

Bern, ainda nos poderiamos delongar em muitas outras considera¢es a favor ou contra uma filosofia latino-americana, ou
perguntando pe1a filosofia na ou da America Latina. Parece-me,
no entanto, suficiente 0 que relatei para nos conscientizarmos da
necessidade de fazermos uma filosofia nossa, se quisermos adquirir
uma identidade pr6pria como seres hist6ricos e situados. E se nao
fizermos isto talvez os europeus, justa ou injustameote, continuarao a discutir em termos filos6ficos a polemica entre Bartolomeu de las Casas e Sepulveda, afirmando que eles sao fil6sofos
e n6s nao temos 0 direito de nos denominarmos como tais. E preciso tambem que os fil6sofos latino-americanos superem a ideia do
arquetipo do fil6sofo europeu, pensando que s6 serao fil6sofos
quando conseguirem imitar ou repetir 0 seu arquetipo europeu.
Para conseguir isto e preciso conhecer as rafzes e as caracteristicas de oosso momenta hist6rico, e a situa~ao concreta do
homem que somos e dos homens que nos cercam. E para n6s este
homem e 0 homem latino-americano com suas circunstancias. Somente este homem deve ser a fonte primeira de nossas inspira¢es
filos6ficas. Se assim filosofarmos necessariamente produziremos
uma genufna, peculiar e original filosofia latino-americaoa.
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