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I COLÓQUIO INTERNACIONAL ‘GERAÇÕES HISPÂNICAS’ 

 

 

1. A questão 

Em primeiro lugar e no que concerne à natureza do pensar filosófico sul-americano em geral, 

e no argentino em particular, dever-se-á partir da bipolaridade que esteve sempre presente 

quando se tentou teorizar o seu significado. Uma questão irredutível se colocou 

imediatamente, através de dois dos mais conceituados intelectuais e historiadores das ideias 

deste continente: o peruano Augusto Salazar Bondy e o mexicano Leopoldo Zea.  

O peruano Augusto Salazar Bondy foi um dos teóricos da chamada FL (filosofia da 

libertação). Um dos aspectos em que mais reflectiu, foi exactamente naquilo a que se viria a 

chamar a ‘filosofia latino-americana’ e cujas ideias são negativas, quanto á sua natureza 

própria e original. Em inúmeras obras, em particular em ‘Existe una filosofía en nuestra 

América? Bondy manifesta a sua ideia-chave de que o pensamento filosófico latino-

americano está desprovido de um carácter próprio, sendo puramente copista e mimético.  

Leopoldo Zea, por seu turno, formula a sua concepção de filosofia a partir de pressupostos 

historicistas que nos permitirão compreender melhor a sua argumentação, essencialmente 

quanto aos conceitos de originalidade e autenticidade. Para si, a filosofia parte de 

circunstâncias determinadas, ou seja, dos problemas que tais circunstâncias colocam ao 

homem e sobre os quais se buscam soluções.  

Deste modo, enquanto Bondy enfatiza a inautenticidade do carácter negativo e imitativo da 

cultura latino-americana, grau zero de espírito criativo na exacta medida da sua adopção de 

‘ismos’ estrangeiros e da sua receptividade acrítica, Leopoldo Zea afirmará a autenticidade 

própria de um pensamento que se queria diferente, afirmativo e pró-activo. Duas visões do 

homem encontram-se face a face: a ontologista totalizante, e a historicista dialéctica. Ou, se 

quisermos, a tradicional e a moderna. 
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A busca da identidade cultural latino-americana, é, pois a magna questão, na senda do 

desejo de buscar a ‘alma americanista’ tal como a formulou um dos seus mais reputados 

patriarcas: Juan Bautista Alberdi. 

2. Buenos Aires : A Geração de 1900  

Podemos dizer que a primeira grande tendência filosófica, a primeira ‘geração argentina’ 

(1900-1915), é representada por uma ideia eminentemente filosófico-pedagógica das 

preocupações então dominantes. Todavia, trata-se de uma geração dualista, pois incorpora 

esta mesma fase, positivista, temperada pelos ideais krausistas (espanhóis), e por outra fase, 

completamente diferente, se não contrária, na medida em que representa uma rejeição dos 

pressupostos positivistas e objectivistas até então dominantes. 

No princípio do século, a visão sócio-positivista argentina representada por Carlos Norberto 

Vergara assumiu uma predominância considerável, alimentada pelas ideias racionalistas-

krausistas espanholas de Giner de los Rios, valorizando o elemento objectivista e cientista da 

experiência.1 Influenciado por Domingos Sarmiento, Vergara lutava por uma realidade 

filosófico-pedagógica construtivista, na qual a singularidade, a liberdade espontânea e a 

educação integral do sujeito humano, teriam que constituir o elemento desencadeador da 

mudança (por uma cultura anti-academicista e hegemónica).  

No entanto deveremos dizer que o krausismo argentino era tendencialmente a favor de um 

engajamento ideológico na senda dos ideais rousseaunianos e libertistas do racionalismo 

anarquista, de Ferrer i Guardia. Mas não se pode dizer que haja em Vergara uma visão 

políitico-ideológica coerente. Trata-se mais de um desejo idealista de revolução pedagógica, 

e é neste sentido que se deve considerar o papel da filosofia pedagógica krauso-humanista, 

e da acção importante daquele que é considerado a figura máxima dessa síntese positivista 

de psicologia, pedagogia e filosofia: José Ingenieros. 

Depois de 1915 há um acentuar da rejeição dos pressupostos realistas e positivistas, bem 

como do materialismo tecnocrático. Na esteira das preocupações pedagógicas, como 

construção de um pensar novo, Alejandro Korn parte do elemento activo e criador – o aluno 

- o qual pela vontade, deve ser o obreiro da mudança. Korn desenvolveu ideias reformistas 

mas afastou-se gradualmente do formalismo objectivista, pautando a sua acção por uma 
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dimensão anti-positivista, vitalista e intuitivista, muito próximo de Dilthey ou Bergson. 

2Nessa linha, Coriolano Alberini aprofunda a superação do dogma positivista, o qual, no seu 

entender, deve assumir o primado da experiência integral da consciência. Este idealismo 

vitalista representa a ideia inabalável de que a consciência é o valor absoluto, que se forma 

por ‘paisagem’ ou ‘nacionalidade’. 

Francisco Romero 3, outro representante desta geração e muito influenciado pela filosofia 

orteguiana, não partilha, contudo, deste aspecto ‘indigenista’ (‘nacionalidade’), antes se vira 

na direcção mais cosmopolita e perspectivista, juntando influências várias (espanhola, 

europeia, alemã, sul-americana…) no sentido de indagar a resposta à pecularidade da 

identidade cultural do ‘homem americano’, em geral e ‘alma americanista’, em particular, 

através da sua célebre ‘normalidad filosófica’. 

3. Cordoba: A Geração de 1930  

O segundo núcleo geracional argentino é fundamentalmente de raíz fenomenológico-

existencial e é encabeçado por Rudolfo Kusch. Kusch desenvolveu e aprofundou a 

consciência histórica argentina, através de uma cosmovisão que poderíamos apelidar de 

‘indigenista’, pois a busca da identidade cultural deveria ser considerada à luz de uma matriz 

catolicista-ibérica unida a uma religião tradicional ameríndia. 4Para ele, importava ir mais 

além da interpretação de pensamentos hegemónicos (europeus ou norte-americanos), urgia 

reinterpretar toda a história desde a própria América. Assim, estabelece dois paradigmas 

que marcariam toda a dialéctica histórica, passada e presente: o hispanista e o europeísta. 

Duas cosmovisões, duas maneiras de estar na vida, duas culturas distintas: a ibérica e 

popular, cultura de contornos espiritualistas, emocionalistas e dialógicos em que a vida era 

um ‘estar com’, e, por outro lado, a anglo-saxónica e francófona (europeístas), cujo 

horizonte assentava no racionalismo materialista, individualista e solipsista. Nesta base, 

viver seria sempre um ‘ser com o facto’.  

4. Mendoza: A geração de 1950 

                                                             
2
 Carlos A. Gomes,  http://filcarlos.com/a-importancia-de-korn-no-panorama-filosofico-sul-americano/  

in Filosofia e Cultura luso-hispânica. 
  
3 Carlos A. Gomes, http://filcarlos.com/francisco-romero-e-as-influencias-orteguianas/ in Filosofia e 
Cultura luso-hispânica.  
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 Carlos A. Gomes, http://filcarlos.com/kush-e-a-alma-americana-originaria/ in Filosofia e Cultura luso-
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O terceiro grande núcleo geracional argentino é constituído por três fases sobrepostas – 

historicismo, libertacionismo e interculturalismo - mas que se distinguem ideologicamente, 

sendo que enquanto o historicismo é o prolongamento da perspectiva da geração de 30 e a 

continuação das reflexões circunstanciadas á realidade argentina, o libertacionismo 

representa o cartão de visita da ’verdadeira’ filosofia latino-americana na figura da FL 

(Filosofia da Libertação). Quanto ao interculturalismo, este surge-nos como a alternativa 

superadora dos dualismos antagónicos (americanismo versus europeísmo). Importa afirmar 

que esta última fase acaba por ser quase como uma dissidência da vertente libertacionista 

(populista) de Dusserl, já que ao contrário desta, encarava o passado como algo a ser 

revalorizado, assumido e consciencializado, criticamente. 

O historicismo é uma tendência filosófica de origem europeia que entende essencialmente o 

homem e a realidade como história, e, por extensão, todo o conhecimento é interpretado 

historicamente. A esta ideia-base deve ligar-se a importante reflexão de Heidegger e que 

Astrada apadrinhou, sublinhando o historicismo como uma posição ligada à historicidade e à 

temporalidade, e em que o homem era o fundamento da história.  

A Filosofia da Libertação sucedânea pois do historicismo, foi um movimento filosófico 

surgido na América Latina, por volta de 1972 como correlato filosófico da Teologia da 

Libertação ou da ‘Pedagogia do Oprimido’. O autor mais destacado desta corrente filosófica, 

e do pensamento latino-americano em geral é, indubitavelmente, o filósofo argentino-

mexicano Enrique Dussel , cuja obra partiu, nos anos 70, de uma transição da teologia para a 

filosofia da libertação, chegando amadurecida ao campo da Ética e da Filosofia Política.  

Assim, Dussel focaliza a sua atenção sobre o assunto da libertação, ou seja, desenvolve a sua 

reflexão sobre a problemática concreta da realidade dos povos latinos. Não é tanto sobre o 

aspecto conceptual ou teórico da questão, que ele se preocupa. Dussel afirma, como ponto 

central de seu pensamento, que deve ocorrer uma verdadeira libertação do pensamento 

latino, que mantém uma notória submissão à filosofia europeia, e por outro lado deve 

concretizar a libertação do ‘trabalhador explorado’ (abrir-se ao paradigma do ‘Outro’).  

A critica do pensamento argentino ao pendor pós-moderno do pensamento contemporâneo, 

aparece-nos corporizada na Argentina em Horácio Cerutti Guldberg e Hugo Biagini, cuja 

vertente comum foi eminentemente hermenêutica e critica oriunda das concepções dos 

teóricos da primeira geração de Frankfurt.  

Efectivamente, a teoria critica opõe-se aquilo a que poderíamos simetricamente chamar 

‘teoria tradicional’. Esta era encarada numa perspectiva de conhecimento resultante do 

http://filcarlos.com/a-essencia-da-verdadeira-filosofia-sul-americanasegundo-dussel/
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processo de desenvolvimento que remonta ao Discurso do Método cartesiano, e onde se 

fundamentou o ideal do saber como sistema dedutivo. Aí se justifica a sua necessária 

operatividade e aplicabilidade imediatas.  

A teoria critica, pelo contrário, pretende superar o lado ‘teórico’ dessa função, visando 

descobrir o conteúdo cognoscitivo da praxis histórica. Em vez dos factos serem vistos como 

tendo um valor irredutível (operativo e instrumental), devem os mesmos serem encarados 

numa dimensão fundante, ou seja, linguística e ideológica. Nesta perspectiva, Horacio 

Cerutti constitui-se como um dos mais altos expoentes do pensamento critico argentino e 

latino-americano, à pós-Modernidade. 

Hugo Biagini, por sua vez, sublinhou a dimensão alternativa e problematizadora de um 

modelo filosófico para a libertação, e não apenas da libertação. 5 A perspectiva 

interculturalista e alternativa ao modelo eurocêntrico e monocultural, assentou as suas 

baterias no esclarecimento e desmistificação das linguagens falazes e ilusórias dos media, 

promovendo o interesse e a importância acrescidas, da critica ao situacionismo.  

Por esta via, os interculturalistas criaram a categoria do ‘utopismo’ através da qual tudo deve 

e pode ser posto em questão dialecticamente, já que a condição de questionamento e 

inconformismo humanos devem levá-lo a um patamar de superação da condição presente. A 

crítica, embora nunca concluída, é algo imanente ao desejo de superação do erro totalitário 

do ‘pensamento ‘único’, razão pela qual os seus defensores consideram urgente a sua 

ultrapassagem. 
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