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Mesmo que 0 meu tema se refira especificamente a
filosofia latino-americana, yOU retirar alguns preambulos, para
minha reflexao, dos classicos. Que sao c1assicos, justamente,
porque nos continuam oferecendo estimulos para 0 debate.

Para poderrno~ falar em "pesquisa filosofica" e
preciso, primeiramente, situar-se em relacao ao especifico da
filosofia e do filosofo. Por isto, estas minhas consideracoes
preliminares.

Conta-nos Diogenes Laertius, em seu livro De vita et
moribus philosophorum, I, 12, que, segundo a tradicao provinda
de Heraclides Ponticus (um discipulo de Plamo), PitAgoras foi 0

primeiro que se identificou como fi1osofo.E para se caracterizar
como tal, Pitagoras tena usado a imagem dos jogos festivos,
freqOentadospor tres classes de pessoas:
1. Aqueles que buscam fama, tomando parte ne1es~
2. Aque1esque procuram ganhar, jogando suas apostas~
3. Aqueles que se contentam em ser espectadores. E esta seria a

melhor forma de participacao.
Os filosofos se assemelhariam a esta terceira classe:

desprezando a fama e 0 lucro, buscando a verdade atraves da
observacao (contemplacao). Naturalmente, urna observacao
critica.

Pitagoras ainda teria feito uma distincao entre a
sabedoria do filosofo (urn conhecimento baseado na observacao)
e a habilidade pratica do negociante e do atleta, obtida pelo
trelno.

Embora nao se saiba com certeza se estas reflexoes
provem, de fato, do PIMgoras historico, encontramos
preocupacoes semelhantes em Plamo, em que ele procura
caracterizar 0 que e a filosofia e em que eta difere das outras
formas de investigacao. Para alguns contemporaneos de Plamo, 0

seu mestre Socrates era urn sablo, para outros, urn sofista, e ainda
outros 0 consideravam urn cosmologista. Para Plamo, Socrates

do foi nada disto. Ele foi simplesmente urn filosofo. Mas 0 que
havia de diferente em SOCrates?Nao daremos urna resposta direta
a esta questAo. Mas podemos verificar como, a partir do que
Platio identifica em Socrates como atividade especificamente
filos6fica, ele nos CIa algumas caracteristicas do que se pode
entender como filosofia e pesquisa filosofica.

Apontarei aqui cinco caracteristicas, que parecem
significativas para uma reflexao sobre a pesquisa filosofica na
America Latina:
1. Para. Platio, a sabedoria filosofica tern a capacidade de se

expor ao teste da discussao critica Nem 0 politico, nem 0

artesao, nem 0 poeta sabem explicar por que, em Ultima
a:nili~e, estio fazendo 0 que fazem. Nenhum deles costuma
formular clara e articuladamente urn sistema de ideias !!
principios. 0 fato de alguem saber adequadamente 0 que e
certo e belo ainda nao significa que possua urna sabedoria
fil0s6fica. 0 filosofo deve ser capaz de dar os fundamentos
de sua acao e argumentacao. Fundamentos estes capazes de
resistirem a urn exame critico.

2. A segunda caracteristica da filosofia, de acordo com PJamo,
e 0 seu metodo peculiar, que ele denomina de "diaIetica".
Embora 0 conceito de "dialetica" em Plamo seja urn tanto
obscuro, contudo, ele nos indica que a fuosofia critica as
opinioes recebidas. Assim, a filosofia, para Plamo, e a mais
elevada forma de investigacao, pois so ela investiga sem
pressupostos.

3. Em terceiro lugar Platio sugere que 0 filosofo tern acesso
direto a "verdadeira realidade", que se distingue do mundo
cotidiano das constantes mudancas. Justamente por isto ele
seria capaz de fazer a critica final das opinioes recebidas. E
ja que 0 fi1osofo tern acesso direto a realidade, ele nao
precisa fazer suposicOes, nem recorrer a adivinhac5es. Por
isooa filosofia se distingue das puras crencas e opiniOes.0
fi16sofo busca, portanto, uma sabedoria muito especial - a
certeza a respeito da verdadeira natureza da realidade.



4. Em quarto lugar, para apreender a verdadeira natureza da
realidade e preciso entenderpara que existe determinado ser.
Por exemplo, para entender a real natureza do homem, seria
preciso saber qual e 0 ideal a que a natureza impele este
homem. Para entender, poT exemplo, por que SOcrates nio
fugiu da prisao e preciso conhecer os ideais de S6crates.
naturalmente distintos de suas exigencias corporais.

5. Finalmente, a quinta caracteristica da filosofia, segundo
Plaffio, e 0 fato de que, a partir do conhecimento dos ideais
do homem, 0 fil6sofo sabeni como os homens devem viver.
Os sofistas ensinavam aos seus discipulos como conseguir
proveitos imediatos, como conseguir amigos e influenciar
pessoas. !sto, segundo Platao, 0 fil6sofo nio deve fazer. A
arte de conseguir ganhos imediatosnao e conhecimento.
Portanto 000 e filosofia. Pois urna tal arte resulta em
superficialidade e julgamentos apressados. Nurn tal contexto
o fil6sofo podeni parecer urn doido. Mas quando se trata de
entender a verdadeira natureza do homem - e
consequentemente a sua vida social - os homens
necessariamente devem recorrer A ftlosofia.Por isto, para
Plaffio, 0 fil6sofo se torna 0 legislador ideal, e urn
«personagem" necessario A sociedade.

2. A pesquisa filos6fica na America Latina.

Bem. Ate aqui os preambulos. Mas 0 que tem estas
considera~oes inspiradas em Pimgoras e Platao a ver com a
pesquisa fI1osOficana America Latina? Penso poder fixar alguns
elementos.

Vejam. Pitagoras falava em jogo, com jogadores,
apostadores e espectadores. E ele sugere a transposi~ao desta
imagem para caracterizar a situa~o do fil6sofo na sociedade.
Assim, 0 jogo da vida de qualquer gropo humano apenas se torna
emocionante com a presenca dos espectadores, ou observadores
criticos. A torcida (os caras-pintadas! etc.) fiscaliza, critica,

propije taticas. E. muitas vezes, a rea¢o da "galera" derruba
tecnicos (presidentes e talvez anOOs politicos...) pressiona
mudan~as e novos encarninhamentos. Neste sentido. 0 fil6sofo.
para Pimgoras, seria justamente 0 mais consciente e critico
~ctador do jogo da vida de umpovo.

E isto nos leva A questao dos fil6sofos em nosso
continente. Sera que estamos participando das emo¢es do jogo
da vida latino-americana, ou estamos desgastandonossas
emo~es demasiadamente, e alienadamente. com 0 jogo da vida
de outras sociedades: Europa, Estados Unidos etc...?

Se n6s, portanto. queremos saber em que pes anda a '
pesquisa filos6fica na America Latina, e preciso primeiramente
saber se aquilo que empreendemos como ftlosofos corresponde.
de fato, ao que ja os classicos consideravam como atividade
tipicamente filos6fica, ou se apenas nos estamos exercitando
mentalmente, tentando interpretar ou imitar as ideias que outros
ja pensaram antes de nos em outros continentes.

Achei muito significativo que num livro sobre "urn
seculo de pensamento latino-americano", publicado em 1941 por
W. Rex Crawford, nos Estados Unidos, e republicado com
revisoes em 1961 pela imprensa universitaria de Harvard, se
mencionem como pensadores brasileiros apenas Euclides da
Cunha, Gilberto Freyre e Manoel Bonfim, mas nenhum filosofo
(cf. W. Rex Crawford A Century of Latin-American Thought.
Harvard, University Press, 1961).

o mesmo 000 acontece ern rel~ a outros paises
latino-americanos. Mas a consta~ao geral no livro e de que
entre os pensadores latino-americanos ha bastantes moralistas,
criticos. cientistas politicos, soci610gos, mas raramente se
destacam ftlosofos. Ainda em nosso tempo, a 'filosofia latino-
americana e, principalmente a brasileira, tern sido quase
exclusivamente caudataria da ftlosofia europeia Em menor dose
da norte-americana Pouca coisa de original aconteceu, que
merecesse a aten~ao da cultura filos6fica internacional ou



oferecesse contribui~o original para a sociedade Iatioo-
americana.

A minha impressao e que es1asi~ ainda perdura
predominantemente entre n6s.E,provavelmente,tambem na
maioria dos outros paises latino-americanos. Pois veJam. No ano
passado (1992), no V EnoontroNacional de Filosofia, em
Diamantina,.MG, promovido pela ANPOF, entre as dezenas de
comunica~es e conferencias apresentadas, apenas duas ou tres
articularam temas filos6ficos tipicamente latino-americanos.
Ap6s ter feito urna comuni~iio sobre "uma etica para a America
Latina", urn colega me veio dar ospa.rabens pela coragem que eu
havia tido em expor urn assunto destes num congresso da
ANPOF. Pois, segundo este professor, os "ases" da filosofia
nacional, que intluem em CNPq e CAPES, em rela~ 80S
projetos de pesquisas filosOficase bolsas, torcem 0 nariz quando
alguem se prop5e pesquisar temas de filosofia latino-americana
Por isto ate me surpreendi' quando soube que 0 CNPq estava
financiandominha viagem do Recife ao Rio para falar de
pesquisa filos6fica na America Latina.

. Ainda em Diamantina, urn' destesfil6sofos de
destaque nacional' me dizia .que agora novamente se sentia urn
verdadeiro p16sofo, pois depois de muitos anos havia dado um
giro pela Europa. Participara de v3rios congressos, visitara Apel e
conversara com outrosfil6sofos europeus. Oxa!a todos
pudessemos tomar urn "banho" de filosofia destest Mas penso
que niio e isto que deve ser abase exclusiva para a legitimidade
de sermos fil6sofos latino-americanos.

fonte perene de inspiTa~iiopara 0 nosso logos. Mas e preciso estar
ciente de que tambem os classicos sao apenas mediadores para a
criatividade de nosso espirito e niio fim em si. Assim como eles
foram homens situados e receberam os estimulos para
~filosofaremno confronto com os problemas de sua epocae sua
cultura, 0 fil6sofo na America Latina s6 se legitimara como tal se
filosofar latino-americanamente.

E inegavel, portanto, a necessidade de que todo
fil6sofo co~a os classicos do pensamento ocidental. E
tambem surnamente util conhecer ao maximo os sistemas
filos6ficos dos tempos modemos e das filosofias
contempOrineas. Mas e indispensavel que os estimulos para a
nossa atividade e pesquisa filos6fica provenham dos temas e
problemas articulados em nosso contexto existencial.

A filosofia niio pode contentar-se em ser um
prazeiroso jogo de abstra~Oesmentais. Num continente como 0

nosso, com desafios e estimulos superabundantespara a
criatividade filos6fica, parece extremo luxo, para nao dizer
muitas vezes perda de tempo, especializar-se exclusivamente em
fil6sofos europeus ou norte-americanos tentando simplesmente
descobrir 0 qUese tena passado em suas ca~ um seculo, ou
decadas a.tr'8$.Isto apenas tem sentido como exercicio mental ou
pedag6gico. Se nao formos capazes deproduzir sistemas de
ideias originais, fazer propostas criativas de processos
humanintntes e civilizat6rios, os fil6sofos latino-americanos
sempre seriio considerados pensadores de segunda categoria.
Mas, felizmente, jaM alguns sinais de que a presen~a .fi1os6fica
na America Latina busca urn caminho pr6prio, mais adequado.

Eu n!o estoli propondo que os fil6sofos latino-
atnericanos deixem de pesquisar a filosofia produzida na Europa.
Mas epreciso conscientizar-se que afilosofia europeia e uma
filosofia e niio ~ filosofia. E ja estamos em condi~oes de
mostrarmos a nossa maturidade. Urn passo importante para isto e
mqdarmos a orien~o de nossa mentalidade, inclusive com
alter~s em nossarepresenta~o espacial simb6lica.Pois

3. Necessidade da pesquisa filos6fica na America
Latina.

Na mIDhaopiniao, e necessario prestigiar a todos os
que filosofam autenticamente pelo Mundo a fora. E todo aquele
que pretende, como Pitag()ras, autodenominar-se de fi16sofo,nio
podera deixar de retomar aos classicos dafilosofia. Pois eles silo



vejam, quando 0 latino-americano se refere aos europeus, fala
nos "de arriba", considerando a simesmo como alguem "de
abajo". E 0 que vem de cima e visto como 0 arquetipico ao qual
nos devemos conformar. Um tal esquema mental nos e incutido
desde a escola pri.m3ria,e inclusive por elementos que fogem ao
ambito dafilosofiapropriamente dita. Basta tomarmos 0 nosso
mapa-mundi, que situa como centro de perspectiva a Europa. Em
1odos estesmapas a Europa estll em cima e a America Latina
embaixo. Se vinissemos este mapa de ca~ para baixo, ou
fizessemosurn mapa com 0 centro de perspectiva na America
Latina. a Europa, inclusive,. ficaria menor. F~ a experiencia,
virando 0 mapa-Mundi de cabe~ para baixo, e reparem a
estranheza que isto causa Mas por que nao poderia ser assin;t1

Hil ge6grafos que dizem que isto seria perfeitatnente
aceitavel. Mas a nossa mente espacial esta 110 centrada na
Europa, que se toma dificil assumir outrOcentro de perspectivas.
Sabem.os que a distribui~Ao espacial e fundamental. para a
mentalidade que expressamos.

Os fil6sofos latino-americanos em sua maioria,
parece que ainda nao se libertaram· de uma certa sindrome de
colonizados. Sofremos como que as conseqiiencias de urn pecado
original de des(;entra~ao. Aceitamos como natural que sejamos
perifericos e, por isto, nos conformamos que nossas ideias sejam
in6cuas para a melhoria das condi~ humanas de nossas
popu1~.

4. Noyos encaminhamentos da pesquisa filos6fica na
America Latina.

Como ja disse antes, nao sou contra que os nossos
programas de Mestrado e Doutorado pesquisem os fJ16sofos
medievais, modemos e contemporineos da Europa Central ou da
Antiguidade. Mas penso que chegou a hora de se investir tambem
na pesquisa filos6fica latino-americana. de modo que haja urn
egyilibrio entre os apoios dados a quem estuda Kant, Hegel,

Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger etc., e os que pretendem ser
criativos na elabora~ao de ideias e sistemas capazes de serem
proveitosos ao povo latino-americano.

No meu entender, com a filosofia latino-americana
deveria acontecer cada vez mais 0 que de certa forma esta
acontecendo com a mUsicabaiana. Esta mUsica e bastante tipica
e regional mas ao mesmo tempo possui potencial universalizante,
pois mUsicos de diversas partes do mundo ja vat>a Bahia para
tocarem e cantarem com os musicos baianos.

Para a filosofia latino-americana 0 ideal seria que
fil6sofos .(Ie outras partes do mundo viessem aqui para refletir e
pesquisar conosco temas que nos afetam diretamente. 0 que,
alias,estiL com~ando a acontecer. Em setembro de 1993
realizou-se, por exemplo, urn SeminiLrio de filosofia latino-
americana em Sao Leopoldo/RS, onde nao s6 se concentraram
fil6sofos representativos da America Latina. mas tambem
estiveram presentes diversos fil6sofos europeus e norte-
americanos. Este tipo de atividade, certamente, e estimulante
para apesquisa filos6fica entre n6s.

Penso tambem que seja fundamental para a pesquisa
filos6fica na America Latina que se fortifiquem alguns centros
academicos no continente, que cheguem a condi~Oes de
excelencia para pesquisa de temas filos6ficos significativos para
os latino-americanos. E estes centros deveriam poder acolher
mestrandos e a maioria dos doutorandos de nosso continente,
evitando-se assim, que os nossos doutores em filosofia
necessariamente tenham que ser fabricados na Europa ou Estados
Unidos, ou em programas na America Latina, que nao passam de
simples caudatiLrioseuropeus.

5. Possiveis frut()S duma pesquisa filos6fica latino-
americana.

As vezes tenho a sensa~ao de que a pouca presen~a
dos fil6sofos nos debates dos grandes temas e problemas



nacionais e latino-americanos beira as mas do escindalo. Seria
fundamental superar nossa timidez, marcando mais presen~ ou
assessoramento em todos os niveis que tratam de organi7M ou
melhorar a nossa convivencia social: quais sao as nossas
contribui~Oespara a educa~ao, para a politica, para a etica, para a
cultura em nossos paises? que conceito de desenvolvimento
possuimos, ou qual a critica consistente que fazemos ao modelo .
de desenvolvimento, e aos sistemas economicos que nos sao
impostos? Quantos de nos somos cbamados para discutir os
conceitos que fundamentam anossa organjUl~ social? Talvez
seja mais gratificante especializar-se num filosofo europeu e sair
pol' ai dando conferencias com muita ilustra~ao. Mas se nos
ativermos a isto, nao deixaremos de ser criticados como fil6s0fos
burgueses, beneficiarios do sistema terrivelmente desumano que
se instalou na America Latina ou, como dizia Lenin, "idiotas uteis
ao sistema". 'De fato, muitos de nos somos capazes de discutir
brilhantemente Kant, Hegel, Nietzsche, 'Wittgenstein etc. 0 que e
louvavel. Mas sera que tambem somos capazes de encontrar
respostas filosOficas para os problemas da miseria, da violencia,
da injusti~ da desumanidade em que vive a maior parte da
popul~o latino-americana? Entendo que somos filosofos deste
tempo e deste continente. E a nossa filosofia sOse legitima se se
colocar a servi~ dos homens que sao os nossos companheiros
espaciais e historicos. E ~ nesta dire~o que deveriam
encaminhar-se predominantemente as nossas pesquisas.

E preciso que os filosofos latino-americanos se
libertem duma possivel acusa~o de que sao "idiotas uteis" ao
sistema, ou coniventes com a exclusao da maioria dos
concidadaos do acesso a uma vida minimamentehumana.

Para encaminhar a nossa filosofia pol' novas trilhas na
America Latina, espero pelo dia em que os nossos estudantes,
alem de pleitearem bolsas para se doutorarem em Paris,
Heidelberg, Oxford, comecem a disputar junto aos orgaos
financiadores do CNPq, CAPES etc, apoios para fazerem seus

doutorados em centros de excelencia ftlosofica na propria
America Latina.

Mas, como filosofar, salvaguardando-se as exigencias
do que e especificamentefilosOfico, segundo a tradi~ao da
filosofia ocidenta1?

Nos preambulos desta minha palestra apontei cinco
(05) caracteristicasproprias afilosofia, nos moldes clllssicos.
Estas caracteristicas, devidamente transpostas para. 0 nosso
tempo, parece-me,tambem deveriam ser verificaveis numa
filosofia latino-americana.

Segundo estes preambulos, Platio nos ensina que a
sabedoria filos6fica deve saber discutir "dialeticamente", e de
forma competente, as opiniOes recebidas e os sistemas vigentes.
E, a Partir desta competencia, formular articuladamente outros
sistemas de ideias e principios. Exercitando esta sua capacidade,
o ftlosofo tera condi~oes de apreender a realidade. que se
decompije em dois niveis: 0 nivel do Mundo cotidiano dos
contrastes e das mudan~as; e 0 nivel onde se articulam os ideais e
os sentidos que transcendem a transitoriedade do mundo da
corporeidade. Nivel determinado por Plamo como a verdadeira
realidade. Penso que nao precisamos discutir aqui 0 "idealismo
platonico" para formarum conceito adequado· da "realidade
global". Platao ainda nos ensina que somente com a apreensao
adequada das finalidades, sentidos e ideais dos seres em geral e
do homem seremos capazes de propor como os homens devem
viver. Aqui se repara que tambem paraPlatao afilosofia tinha
uma fun~o pratica.

As indica~s de Platio parecem-nos sugerir que
aPenas serao legitimos, em termosfilos6ficos, os projetos e
sistemas formulados pol' filosofos que se aprimoraram. no
conhecimento da realidade, tendo como base uma antropologia
sobre a qual constroem suas an3.lises, interpre~Oes
sistematizadas e propostas de a~ao, emfun~ao do viver humano.

Neste sentido~em que ¢ anda a pesquisa filosofica
na America Latina? Faltam""meos dados numericos de tudo 0 que



se esta pesquisando no Brasil e na America Latina. 0 certo e que,
depois das ditaduras militares, a ftlosofia jll criou novo alento na
America Latina E, ja e evidente que alem da vertente filosOfica
europeia, esta-se afirmando uma vertente mais latino-americana
entre nos.

6. A filosofia latino-americana como temae como
problema.

Se nos propusessemos estudar a filosofia liltino-
americana sob 0 ponto de vista bistOrieo e temati~poderiamos
dividir a filosofia dos praticamente quinhentos anos de nossa
bistoria em cinco periodos, correspondentes aos periodos da
filosofia moderna europeia: escolastica, iluminismo,
romanticismo,positivismo e filosofia contemporanea. NAo
entraremos aqui na arullise destes periodos, pois isto Cogeaos
nossos objetivos. Mas a propria possibilidade de podermos
dividir a historia da filosofia da America Latina em periodos
identicos aos da Europa nos leva a de:s~onfiar que a nossa
filosofia sempre foi urn repique das ideias e sistemas gerados na
Europa: Fran~ Alemanha, Inglaterra e Espanha, demonstrando
uma espeeie de "entreguismo filosOfko", a semelh~ do
"entreguismo politico" colo~or.

Mas, por outro lado, podemos tambem enfocar"'1l
filosofia latino-americana sob 0 aspecto problematico.

o Divel tematico-historico tern hoje a sua
continuidade nosftlosofos na America Latina que se aplicam
simplesmente a estudar e pesquisar os filosofos europeus. E estes,
parece, serem ainda a maioria em nosso continente. As filosofias
que se pretendem mais legitimamente latino-americanas se
ancoram na tradi~ao da filosofia problematica

E sob este ponto de vista problematico a tilosofia
latino-americana come~ou tambem ha quase 500"aDos'Jcom a
polemica entre Bartolomeu de las Casas e SepUlveda, discutindo
temas que afetavam diretamente a realidade' latino-americana.

Neste sentido, por exemplo, 0 europeu, ao descobrir outros povos
nos inicios dos tempos modemos, descobre tambem a si mesmo,
e se caracteri.zacomo homem arquetipico.

A partir deste momento ele quer obrigar outros
homens a ab~arem os ideais do homem europeu. Por isto, ao
descobrir novas terras com habitantes que pareciam homens, lhes
exige que justifiquem sua suposta humanidade. Neste contexto,
SepUlvedanega ao amerindio as caracteristicas do ser humano, e
o faz em nome de urn cristianismo revestido de conceitos
aristotelicos. A partir da argumen~ de SepUlveda com~
uma gigaD1escadisc~o planetaria entre os "homens" e os
"sub-b.omens'\ considerados apenas como aspirantes a se
tomarem homens. Ainda no sec. XX esta divisio da hurnanidade
em "homens" e "sub-homens" mereceu uma critica de Sartre,
quando comentava que a terra erapovoada por 2 bilhoos de
.habitantes, entre os quais havia 500 milh6es de homens e 1
bilhio e meio de indigenas. Os primeiros dispunham da palavra e
os outros a tomavam emprestada

Ante a total discrimin~o doindigena tornava-se
necessArio demonstrar que ele era tambem ser humano. Os
primeiros a tentarem faze-lo sao os missionarios. Especialmente
Bartolomeu de las Casas. Ele 0 faz argumentando que 0 indigena
era homemporque era semelhante ao europeu, isto e, semelbante
ao arquetipo. Os indigenas eram homens, argumenta las Casas,
porque, sem sabe-Io, ja se haviam comportado como cristaos. Por
isto bastaria toma-los conscientes disto para serem plenamente
seres hurnanos. Assim, 0 batismo em massa os transformava
imediatamente emhomens. Dati para frente 0 problema se
reduzia a cultivar esta humanidade. Finalmente 0 Papa Paulo ill
confumou as ideias dos que defendiam as teses de que os
habitantes das americas tambem eram seres humanos. Esta
conclusao de Paulo ill, ao que parece, ate hojenao foi negada.
Se, portanto, os povos latino-americanos sao de fato homens, isto
significa que eles tambem possuem cultura propria. Por isto
tambem se toma legitimo perguntar pela filosofia original da



America Latina ja que a filosofia se insere em culturas. Se era
vital demonstrar que os latino-americanos eram homens, parece
tambem vital demonstrar que somos capazes de filosofar latino-
americanamente. Embarcando nesta linha problematica da
filosofia, despertou em nosso tempo um movimento em favor de
uma filosofia latino-americana. Hoje os adeptos e simpatizantes
desta ideia estao crescendo. 0 presente encontro na UERJ e urna
prova disto. E a organiza~ao dapesquisa filos6fica nesta linha
esta se fortificando.

Hoje ja podemos falar de urna ftlosofia tipica'latino-
americana, a filosofia da liberta~o, que se imp(')ecada vez mais
com suas pesquisas e debates. Em fins de setembro e inicios de
outubro p.p., por exemplo, como ja mencionei, realizou-se em
sao LeopoldolRS 0 IV Semimmo Intemacional de Filosofia da
Liberta~ao, com participa~ao de varios dos principais expoentes
desta linha de retlexao em nosso continente. 0 interessante e que
estes fil6sofos ja conseguiram atrair a aten~ao de fil6sofos
europeus e norte-americanos. No encontro de Sao Leopoldo, 0

principal interlocutor foi Karl-Otto Apel,' que, em sua
conferencia, pelo que pude perceber, manifesta, no entanto,
duvidas quanta a consistencia da filosofia da liberta~ao. Para
Apel toda filosofia deve fundamentar suas perspectivas
referenciais em uma base absoluta, universal e transcendente
como, por exemplo, a racionalidade kantiana. E a ftlosofia da
liberta~ao careceria desta base, pois toma como ponto de partida
o demasiadamente cotidiano e contingencial, como a situa~o de
carencia, miseria e exclusao do homem latino-americano. Em
relayao a esta posi~ao de Apel, Henrique Dussel contra-
argumenta que, para a ftlosofia da libe~ao, a base absoluta e 0

homem. Que, na America Latina, se qualifica de forma muito
especifica.

Outros criticam a ftlosofia da libertayao por articular,
segundo ,dizem, a conceitua~ao/marxiana numa leitura
supostamente ja superada no ambiente filos6fico europeu.

Talvez, de fato, possamos criticar a ftlosofia da
libe~o por fazer urna especie de reduc!onismo etico em
relayao aos problemaS latino-americanos. E claro que uma
filosofia nao se pode reduzir a uma questao etica ou economica.
Mas, certamente, a filosofia da h"berta~iionos podera libertar da
acusa~ marxiana de que "ate agora os filosofos se limitaram a
interpretar 0 mundo". Pois, para os fil6sofos da liberta~o,
grande parte do discurso filos6fico tradicional se esgotou por
causa de' seu discurso abstracionista. Por isto era necessario
mudar 0 discurs<>para que algo acontecesse. Nao se poderia mais
permanecer indiferente diante da eventualidade de que "com
filO8Ofia,08 sem filosofia" 0 Mundo continuasse 0 mesmo. Ao
.lado dos filosofosda liberta~o, e em grande parte afinado com
eles, ja se destaca tambem na America Latina, urn grupo de
professores de ,filosofia da Ordem dos Jesuitas. Este grupo se
reime periodicamente, expt>eas suas pesquisas e intuiyOes aos
colegas e as divulga em artigos e livros. Este gropo ja publicou
tres livros interessantes em espanhol. Um, com 0 titulo "Para
una filosofia desde America Latina"; 0 outro, "Irrupcion del
pobre y quehacer fitosOfico- bacia una nueva racionalidad";
e 0 terceiro "sabedoria popular, simbolo, filosofl8". Mas ja
existem muitos outros grupos de pesquisa que valorizam a
ftlosofia latino-americana, espalhados por quase todos os paises
do continente e tambem em varios estados brasileiros. 0 que e
auspicioso.

Como ja disse, infelizmente nao possuo os dados
nurnericos do que se esta fazendo de fato. 0 certo e que algo de
novo esta acontecendo no cont~xto ftlos6fico latino-americano.
Contudo, mesmo diante destes dados positivos, ainda temos a
impressao que a situa~o da pesquisa ftlos6fica na America
Latina, no myel destes novos encaminhamentos, se assemelha
bastante as caracteristicas do pOs-modemo: ha ainda pouca



clareza conceitual, pouca sistema~ao e muita dispersio.
Tambem, estamos apenas nas primeiras decadas desta reflexio.

Para mim, muitos problemas e temas latin().
americanos nao podem ser abordados TIlosoficamente de forma
imediata. Antes de aborda-Ios necessitam de uma abordagem pre-
filosOfica, que deve ser mediada por outras ciencias.
Principalmente pelas ciencias humanas. Certos problemas que;
por exemplo, tem raizes primordialmente hist6ricas, economicas,
culturais nao podem ser simplesmente conceituados
filosoficamente sem antes termos estudado hist6ria, economia,
8.ntropologiaetc. Talvez, por isto, a pesquisa filos6fica se·tome
tao penosa e lenta. Pois, para podermos filosofar
consistentemente, muitas vezes, e necessario termos uma visao
hist6rica, economica, sociol6gica, politica e, principalmente,
antropol6gica adequadas.· Sem isto muitas das nossas
considera~s serao ingenuas.

Por isto, quanta mais dialogamos com as outras
~i.encias, tanto melhor sera a nos~ filosofia E necessario, por
lsto, que os fil6sofos somem for~as com os cientistas de outras
areas que pensam latino-americanamente.

Como . encaminhaID.entos finais gostaria ainda de
fazer urnasUltimas considera~Oes.

- as fil6sofos latino-americanos, se nao quiserem ser
taehados de fil6sofos europeus deslocados, necessariamente terao
que pesquisar, tendo como perspectiva central a America Latina.

Mesmo que n6s nos consideremos especialistas em
Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Sartre, Heidegger,
ou qualquer outro fil6sofo "de arriba ".,os europeus sempre nos
colocarao em segunda ou terceira categoria, pois considerarao os
seus .interpretes destes fi16sofos mais competentes do que urn
eventual e longinquo fil6sofo latino-americano. No meu
entender, n6s latino-americanos, somentenos imporemos como

fil6sofos, superando a descentr~ao hist6rico-espacial e,
consequentemente, a aliena~o, se nossos objetivos filos6ficos
forem a constitui~ao de uma filosofia politica nossa, de uma
filosofia adequada a nossa indUstria e nossas riquezas, de uma
filosofia de nossa literatura, de nossa religiao, de nossa hist6ria,
de nossa educa~o, enfun uma filosofia adequada a realidade
s6cio-culturallatino-americana.

E preciso que os fi16sofos latino-americanos se
conscientizem que "ser homem" nao e somente ser norte-
americano, frances, ingles ou alemao. "Ser homem" e tambem
ser latino-americano, como 0 norte-americano e norte-americano;
o ingles, ingles; 0 frances, frances; 0 alemao, alemao.

Claro, a mudan~a de mentalidade e lenta. Em. nosso
seculo, 0 primeiro momenta de uma consciencia latino-
americana entre os filosofos se deu pelos anos 40. Hoje, embora
haja uma vitalidade filosofica latino-americana em andamento,
predomina ainda em grande parte dos fiJosofos brasileiros, e
certamente tambem nos dos outros paises latino-americanos, a
europeiza~ao da filosofia. Inclusive, ftl6sofos de destaque entre
nos demonstram claro desdem quando se trata de filosofia latino-
americana Parece que muitos dos atuais filosofos da America
Latina, embora taJentosamente capacitados, ainda nao se
aperceberam que continuar se apoiando exclusivamente em
ideias e cren~as geradas na Europa ou Estados Unidos nao
resolveni os problemas dos povos latino-americanos" e, muito
menos, preencheni as suas aspira~oes espirituais. E preciso
privilegiar as pesquisas que buscam a identifica~ao do que e
proprio da cultura e do "logos" latino-americano, para nao
continuarmos sendo a¢ndices secundarios da filosofia europeia.

a hist6ria ja demonstrou fartamente que a fIlosofia
europeia e uma ftlosofia e nao !!: filosofia. E certo, por causa de
sua rica historia ela sempre sera a maior inspiradora da filosofia
ocidental, mas e oportuno 000 desprezar a filosofia da historia
que proclama a originalidade, a individualidade e a
irredutibilidade do espirito em ~ao das circunstancias do



tempo e do lugar. Desta forma, a America latina se constitui, de
fato, num "Ingar -rllosOfico". Ela se descobrena realidade de
uma hismria, de uma cultura e de uma natureza fisica, que
formam os contomos e a condi~io da espirimalidade e do logos
latino-americano. Para se tocar neste logos, e articuli-Io, se toma
necessario que nossa filosofia pesquise as raizes ontologicas e
sisremicas do homem que somos e dos homens que nos cercam. E
para nos estes homens sao os homens latino-americanos
juntamente com suas circunst8ncias. Por isto, se quisermos
construir uma filosofia significativa, e nao puramente
abstracionista e especulativa a~temporal e a-hismrica para 0

contexto em que vivemos, sao justamente estes homens os que
deverao se constituir na fonte origin8ria, e referencial primeiro,
de nossas inspirayOesfilos6ficas. Somente se constituirmos' estes
homens, em suas dimens(jes ontol6gicas e sisremicas, em objeto
de nossas pesquisas filos6ficas nos constituiremos nosfilosofos
de que a America Latina necessita.


