FILOSOFARDESDE A REBELDIA DA
ALTERIDADE

iA fuerza de pensar en tales cosas,
me duele el pensamiento cuando pienso!
~anuel Jose Othon

Embora tenha sido dito ja ha algum tempo, entre outras muitas
cOlsas:
a) que "todo 0 humano e humano por e somente pOl' ser
produzido pelo pensar" (HEGEL: 1988, p. 69);
b) que "nao existe atividade humana da qual se possa excluir
toda intervenyao intelectual" (GRA~SCI:
1991, p. 7);
c) que "nao se pode separar 0 1IOI110.fCiha do homo sapiens"
(Idem: Ibidem);
d) que "todo homem, fora de sua profissao, desenvolve uma
atividade intelectual qualquer, ou seja, e um.fil6sofo" (Idem: Ibidem);
e) que 0 exercicio do filosofar, enquanto que "leva a realidade
a seu conceito" (Hegel: 1990, p. I), define a Filosofia como a
"tomada de consciencia de nossa realidade" (ZEA: 1975, p. 164);
f) e que isso foi assim desde os tempos dos primeiros que
filosofaram - como Tales de ~ileto (+ 585 a. C.) ou Nezahualc6yotl
(1402-1472) - ate os que atualmente fi losofam - como J urgen
Habennas (1929-) ou Enrique Domingo Dussel (1934-);
pelo que diz relayao
Hist6ria das Ideias, que constitui 0
conteudo da Hist6ria da Filosofia na America Latina, vista de um
certo modo, nao aconteceu assim.
que essa Hist6ria registra, se se queI', desde que Hegel (1986,
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p. 177) atirmou: "0 que ate agora acontece ali nao e mais do que 0
eco do Velho Mundo eo reflexo de vida alheia", e uma serie de
constatac;oes e denuncias no sentido de que "era um pensamento
que estudava e pensava 0 pensar europeu e que dessa forma
desembocava
na realidade europeia que aquele pensamento
pensava ... e aqui se fazia passar pOI' realidade, a realidade
metropolitana, imperial, moderna, dominadora"(DUSSEL:
sid., p.
7); claro esta, em flagrante contradic;ao nao so com a propria
compreensao do tilosofar - entendido este como 0 arduo esforc;o
de "desvelar a tonna fundamental da realidade" (CASSIRER: 1997,
p. 11) -, mas com a mesma Historia do Pensamento, pois "0
pensamento e a liberdade com relac;ao ao que se faz, 0 movimento
pelo qual se tom a distancia desse fazel', constituindo-o como objeto
e refletindo sobre ele como problema" (FOUCAULT, M. Em:
RABINOW: 1999, p. 24).

De um certo ponto de vista, e de maneira imediata, pode-se
dizer que foi conseqiiencia do radical questionamento
feito it
Historia da Filosofia na America Latina que renasceu a tentativa
de um filosofar latino-americano,
de inicio, entendido como a
decisao de assumir "a realidade latino-americana como problema
para 0 pensar filosofico" (PICOTTI DE CAMARA, Dina V. Em:
MA YZ VALLENILLA, Ernesto; 1979, p. 189).
Tal realidade decifrada, em palavras de Hegel (1986, p. 73),
como "uma continua revoluc;ao" ou, segundo Orlando Fals Borda
(1981), como uma serie de "revoluc;oes interrompidas", demandou
uma peculiar atividade filosofica que articulara "a filosofia aos
processos reais que vive 0 povo latino-americano, it suas lutas de
libertac;ao"(MARQUINEZ
ARGOTE: 1984, p. 15).

filosofia da libertac;ao" (ZEA: 1974, pp. 32-47) e, inclusive, se
radicalizasse dizendo que "a tilosotia da libertac;ao entre nos e a
unica filosofia latino-americana possivel, 0 que e 0 mesmo que
dizer que e a lll1ica filosofia possivel entre nos" (VARIOS
AUTORES: 1974, contracapa).
Demandada, pOl·tanto, pela certeira critica dirigida a uma
Historia da Filosofia Latino-americana descoberta como carente
de originalidade e, ao mesmo tempo, surgindo opcionalmente
comprometida com um processo de transtonnac;ao real e objetivo,
a filosofia da libertac;ao, de saida, propoe-se
duas tarefas
fundamentais: "uma desconstrutiva
da filosofia imperante que
oculta nossos povos como oprimidos ... A outra, construtiva,
pretende, a partir de uma praxis libertadora, fazer um esforc;o de
esclarecimento das categorias reais que pennitam ao povo gestar
uma sociedade mais humana e participada" (BOFF: 1988, p. 268).
Todo este esforc;o filosofico, e claro, ao pretender ser "um
pensar que parte do oprimido, do marginalizado,
do pobre"
(VARIOS AUTORES: 1974, contracapa), caracteriza a filosofia
da libeI1ac;ao, segundo El1lique Domingo Dussel (sid, pp. 247-248),
como "um saber teorico articulado it praxis da libertac;ao dos
oprimidos, fa to que pensa em primeiro lugar e como condic;ao de
possibilidade de todo Dutro tema"; e define a filosofia, em geral,
como "critica da opressao e esclarecimento da praxis de libeI1ac;ao".

o fato de ser a filosofia da libertac;ao um filosofar que se
elabora a partir dos que padecem a dominac;ao do sistema vigente,
dos maltratados, dos que estaofora dos privilegios do sistema socioecon6mico-politico, ou, para melhor dizer, "a pm1ir da extetioridade
do Outro, do que se situa alem do sistema opressor" (BOFF: 1988,
p. 268), constitui-a em uma filosofia cuja coluna vertebral se
entende como Metafisica da alteridade, toda vez que declm'a que a
totalidade do sistema de dominac;ao nao e tudo, que "alem da
totalidade esta 0 outro" (DUSSEL: 1988, p. 85).
o Dutro, considerado pe10 ser hegem6nico da totalidade como
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Nc7o-Ser, como Nada, ergue-se desobediente e desafiante como
interpelay30 de justiya, de dignidade, de liberdade e de direito ante
a 16gica da totalidade vigente, pois "e outra maneira de viver 0
ser" (DUSSEL: 1988, p. 99), quer seja apenas exemplificada por
um ser humano qualquer, um pequeno grupo de pessoas ou por um
povo inteiro.
Assim sendo, a Metaflsica da alteridade ou da exterioridade
torna-se concretamente
uma metafisica
antropol6gica
e/ou
hist6rica, uma vez que, em primeiro lugar, antropologicamente
falando, "0 Outro e exterioridade de toda totalidade porque e livre"
(DUSSEL: sid, pp.50-51), isto e, nao e meramente alga, mas
alguel71; e, em segundo lugar, historicamente falanclo, e a secular
interpelay30 provincia da exterioridade (meta-) para 0 interior do
horizonte
ontol6gico
da totalidade
(-fysis)
0 que faz
constitutivamente
da alteridacle uma hist6ria metafisica.
Antropologia e Hist6ria que, aJem do mais, ao aliceryar 0
conteudo cia filosotia da libel1ay30, identiticam seu nucleo com
uma Metafisica
cia libertay30 entendida
como rebeldia da
al teridade.

Assim sendo, tllosofar desde a rebeldia da Alteridacle , entre
outras coisas, significa:
a) que nosso filosofar nao pode ser apenas motivado pela
admirar;:ao ante a realidade, como queria Arist6teles (1990, p.15),
mas tambem pelo sofrimento causado tanto pela opressao como
pel a luta de libertay30.
Nesse sentido, poder-se-ia
dizer
tranquilamente que "e 0 sofrimento, muito mais que a admirayao,
o que nos faz pensar e criar" (BOFF: 1984, p. 62);
b) que tal consciencia de nossa realidade nao apenas exige 0
concurso da racionalidade, seCUla1l11enteconhecida como de carater
analitico e frio, mas tambem de uma grande dose de ternura e
compaix30. Ou, como dizia 0 Che Guevara (GUEVARA, Ernesto:
1989, p. 36): "de grandes sentimentos de amor". Pois a articulay30
do discurso com a praxis da liberta<;30 dos oprimidos,
e 0
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compromisso com eles, enquanto que brota de uma op<;ao eticopolitica e se traduz numa solidariedade militante e combativa,
compol1a - afilllla 0 Che - "uma grande dose de humanidade,
...de sentido dajustiya e cia verdade". Nesse sentido, nosso fil6sofo
latino-americano, "fil6sofo pobre de um pais subdesenvolvido"como dizem que gostava autodetinir-se Alvaro Vieira Pinto -,
caracteriza-se
por um esforyo permanente
de unidade entre
sentimento e razao, cerebro e corayao. Por outras palavras, por ser
um senti-pensador (GALEANO, Eduardo).
c) que a dialetica que se estabelece entre Alteridade
e
Totalidade nao e s6 apenas no interior de UlT!discurso filos6fico,
mas tambem de forma pratica e material, quer dizer, historicamente,
numa praxis de afillllayaO e de libertayao. De atirmayao e de
libertayao pOl-que se, por um lado, e uma Alteridade "negada na
injustiya, na explorayao, na opressao, na violencia dos opressores";
por outro, e "afillllada no anelo de liberdade, de justiya, de luta
dos oprimidos por sua humanidade roubada (FREIRE: 1977, p.
30).
Dai
que 0 discurso da filosofia da libertayao que exige 0 compromisso
com a alteridade nao se aplique ou instale na praxis de libel1ayao
dos oprimidos, mas se nutra e brote do corayao mesmo da praxis
daqueles que "proibidos de ser", finalmente, decidiram-se
a
"tranSf01l11ar 0 sofrimento de 'nao-ser' no sofrimento que a luta
'por ser' Ihes imp6e. Enquanto 0 primeiro constitui uma forma de
aniquilamento,o
segundo se converte na esperanya que os move"
(FREIRE: 1978, p. 129-130;
d) que desde esse contexto particular, perfila-se a oferta de
universalidade de um novo humanismo, "0 humanismo do Outro
homem" - usando as palavras de Emmanuel Levinas -, que
demonstra que, ao oprimido, marginalizado e pobre, "a opressao
nao conseguiu desumaniza-Io" (BOFF: 1985, p.III);
e) finalmente, que 0 filosofar da libertay30 ao entender a
~ilosofia como "critica da opressao e esclarecimento da pr{lxis de
hbel1ayao", implicitamente, estaria superando 0 classico simbolo
da filosofia europeia e demandando um novo. POt-que, se e verdacle
que a filosofia da libertay30, enquanto "critica da opressao", estaria
de acorclo com Hegel, pois ele disse: "quando a Filosofia chega
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com sua luz crepuscular ao anoitecer, uma manifesta<;:ao de vida
acaba de fcnecer. Nao se pode renovar, mas apenas conhecer. Ao
cairem as sombras da noite e que levanta voo 0 passaro de Minerva"
(1997, p. 37); tambem, por outro laclo, enquanto "esclarecimento
da prilxis de liberta<;:ao", estaria superando-o, toda vez que, se a
comja de MinCl"l'Cl, simbolicamente,
cia a Filosotia a missao de
esclarcccr os hltOS ja consumados, "nos pensamos - nos disse
Augusto Salazar Bondy - que a Filosotia pode ser, e em mais de
uma ocasiao historica 0 tem sido, a mensageira do amanhecer, e
principio de uma muta<;:ao historica por uma forma de consciencia
radical da existencia projetada ao futuro .... A critica se faz, assim,
construtiva de mundos novos, depois de ter cancelado todos os
fantasm as da ilusao historica" (SALAZAR BONDY: 1976, p. 125).
Assim senclo, pensamos que 0 esfor«o contemporaneo
da
cria<;:ao filosofica em Latino-America - 0 qual, sem dllvidas, cleita
raizes em Nezahualcoyotl, Bartolome de las Casas, Simon Bolivar,
JOSeMaI1i.etc.-.mais
que continuar aclotanclo como simbolo clo
filosofar a traclicional corlfja de Minerva,
cleveria assumir
galhardamente 0 galo, cujo canto nao pode ser confundido nem
com 0 c1as sereias nem com 0 c10s cisnes, pois "0 misterio do galo
- nos disse Carlos Diegues (1993, p. 55) - nao esta na ilusao de
que ele seja capaz de fazer nascer 0 sol, mas em que seu canto
anuncia a existencia do sol, mesmo ainda por nascer".
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