
 

Relatório Final de Bolsa de Iniciação Científica 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE LATINO AMERICANA COMO BUSCA PELO 

RECONHECIMENTO: Uma Análise da História da Formação da Subjetividade no 

Continente a partir do Pensamento de Enrique Dussel.i 

Alba Fernanda Pinto de Medeirosii 
Saulo Monteiro Martinho de Matosiii 

(Universidade Federal do Pará) 
 

 

Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar, a partir das implicações da tese de Enrique Dussel, 

quais os eventos e aspectos estão por detrás da subjetividade moderna e sua influência na formação da  

Identidade na América Latina, buscando situar essas influências na organização das instituições sociais 

do continente. Assim, se pretende demonstrar como os muitos séculos de colonização e influência das 

teses europeias causaram danos a estrutura dessas instituições, desfavorecendo o reconhecimento de 

direitos para as minorias e encobrindo a história e a cultura da população ameríndia. 
 
Palavras-chave: Identidade, Dussel, História da Filosofia, América Latina, Modernidade. 
 
Abstract 
This paper intends to explore, from the implications of Enrique Dussel 's Philosophy, which aspects 

and events are behind the subjectivity that permeates the formation of Identity in Latin America, 

seeking to point out these influences in the organization of the social institutions of the continent. 

Thus, the intention is to demonstrate how the centuries of colonization and influence of European ideas 

have damaged the structure of these institutions, working against the recognition of the rights of 

minorities and covering up the history and culture of the indigenous peoples of the region. 
  
Key-words: Identity, Dussel, Philosophy history, Latin America, Modernity. 
 
 

 
 

 INTRODUÇÃO 

Um dos maiores questionamentos acerca 

da modernidade é quanto ao que fundamenta a 

subjetividade sob a qual a identidade está 

fundada. Pertencer a um grupo social e fazer parte 

das relações que transpassam o ambiente social 

fazem com que os indivíduos possam se 

identificar com ao menos uma das muitas formas 

de ser nas sociedades contemporâneas. 

Uma vez reconhecida a Identidade do que 

é ser e pertencer a determinado setor da 

sociedade, país, continente, raça, cor, crença, 

gênero, orientação sexual, cultura e história, a 

Filosofia passa a se moldar no entorno de 

compreender cada uma delas e prover respostas 

que propiciem o seu desenvolvimento. Cada 

continente, no desenrolar da história da 

humanidade, desenvolveu sua Identidade de 

forma ímpar. Quer-se dizer, cada um possui 

características, formas e peculiaridades 

diferentes, que demandam um pensamento 

próprio no intuito de incorporar a discussão que 

se faz necessário a essa realidade (BEORLEGUI, 

2010, P 33-34). 

Quando se trata particularmente de 

América Latina, encontra-se um contexto social 

mais plural que o existente nos Estados europeus. 

Ademais, os muitos anos como colônia de tais 
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países deixaram uma forte influência de suas 

instituições sociais, políticas e jurídicas, fazendo 

com que essa sociedade mais plural fosse 

negligenciada por muitos anos.  

Ao buscar construir uma civilização aos 

moldes europeu, a criação das estruturas desses 

Estados Latinos1 não se preocupou em abarcar a 

realidade multicultural existente, prejudicando o 

desenvolvimento de uma Identidade latina própria 

(BEORLEGUI, 2010, P. 40). 

Especialmente a partir da metade do 

século XX houve uma mudança no paradigma da 

Filosofia Latino Americana. Vários intelectuais 

(entre eles, Enrique Dussel, David Sanchéz 

Rubio, Leopoldo Zea e Antônio Carlos Wolkmer) 

passaram a reconstruir um pensamento que 

fornecesse respostas à realidade dessa região, 

elaborando teses que estivessem em consonância 

com a estrutura social existente. Buscavam então 

razões para as mazelas sociais que afetam a 

região, colocando a civilização Latina no centro 

da discussão, isto é: como agente modificador 

dessa realidade (RUBIO, 1999, P.48). 

Edificar um pensamento Latino 

Americano não significa apartar a região do 

restante do mundo, alijando-a da filosofia 

ocidental – ou até mesmo da oriental – mas, ao 

contrário, dialogar com essas perspectivas e 

compreender que cada povo possui sua história, e 

 
1 O termo Estados Latinos aqui quer significar o conjunto 

de países geograficamente localizados na América do 

Norte, do Sul e Caribe, que possuem em comum traços 

históricos – tais como a colonização pelas potências 

Ibéricas -, culturais, linguísticos, sociais e políticos. 

que tal é determinante na formação de suas 

estruturas Sociais, Morais, Políticas e Jurídicas 

(WOLKMER, 2001, P.85).  

Os Estados Nacionais dessa região 

herdaram muito dessas estruturas dos países que 

os colonizaram e, durante muitos séculos, as 

teorias de Estado e de Sociedade predominantes 

possuíam uma visão bastante eurocêntrica, 

fazendo com que o desenvolvimento dessas 

instituições não abarcasse a pluralidade de povos, 

etnias, crenças, territórios e modos de 

organização social (DUSSEL, 1997, P. 15-17). 

Por isso, fomentar a Filosofia Latina significa 

buscar melhor compreensão dos diversos aspectos 

que compõem essa Sociedade, corroborando para 

que as instituições conheçam de fato a realidade 

cultural e social e, a partir daí, respondam 

efetivamente às demandas. 

Trata-se, portanto, de não somente 

importar teses, mas de fazer com que essas 

dialoguem com essa Filosofia Latino Americana 

que se reestrutura. Com o fulcro de se 

compreender realmente a práxis Latina, é 

necessário que seja tomada uma reflexão que 

possa descrever e explicar da melhor forma 

possível, fazendo com que os povos sejam parte 

desse novo paradigma pautado na libertação. 

(DUSSEL, 1997, P.230). 

No intuito de situar a problemática da 

Identidade precisamente no contexto Latino, se 

optou por ter como base a tese da Filosofia da 

Libertação proposta pelo filósofo argentino 
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Enrique Dussel, justamente pelo fato da 

construção narrativa do autor está posicionada a 

partir do conjunto de questões próprias desse 

continente. Nesse sentido, o método privilegiado 

nessa pesquisa foi o lógico-dedutivo, visando 

compreender o encadeamento de ideias e 

proposituras, identificando quais as críticas e 

construções que servem ao projeto de 

estruturação ética, que possam responder à 

premissa de identidade; bem como a forma a 

partir da qual se pode interpretar – tendo como 

base as construções éticas propostas por Dussel – 

a existência de múltiplas identidades no 

continente enquanto característica do ser latino. 

Sendo assim, duas obras do autor tiveram papel 

central na confecção deste artigo, o Tomo I da 

obra Para uma ética de la Liberación 

Latinoamerica (1973) e Historia de la Filosofia y 

Filosofia de la Liberación (1994), buscando 

compreender e reconstruir o pensamento do autor 

em seu esforço na defesa de uma filosofia voltada 

para a realidade da América Latina, seguido pelo 

diálogo com outros artigos de Dussel que 

pudessem situar melhor a questão e o debate com 

outros autores que tratam da temática. 

Sendo assim, através dessa reconstrução 

da história da filosofia no continente busca-se 

compreender como ela se relaciona com a 

formação das estruturas das instituições sociais. 

Ao se retomar a questão da colonização e 

influência europeia no continente, se torna mais 

evidente como esses eventos influenciaram a 

organização das estruturas sociais e, dentre elas, o 

Direito que hoje vigora nos países.  

Muitas das teses que fomentaram a 

positivação das normas e a confecção das Cartas 

Magnas dos Estados Latinos tiveram em suas 

bases teóricas advindas das potências 

colonizadoras, que ao final, por sua metodologia 

apartada da realidade social do continente – como 

veremos nos próximos tópicos -, acabam por não 

responder efetivamente as demandas e problemas 

que aqui existem. 

Dessa forma, ao desvelar a estrutura por 

trás da Identidade Latina hoje, intenta-se 

compreender quais são seus principais 

pressupostos e a partir de qual interpretação de 

sentido ela se dá. A partir desse ponto, se pode 

determinar como responder essas demandas 

fomentando respostas próprias aos problemas da 

América Latina de forma mais efetiva. 

I. O Paradoxo do “Descobrimento” da 

América 
I.1. A “Descoberta” como Processo de 

Encobrimento 

É bastante comum que a chegada dos 

europeus aos países americanos entre os séculos 

XV e XVI seja vista como “descobrimento”, já 

que os novos continentes possuíam habitantes 

“estranhos” aos costumes e convenções 

europeias, um mundo novo, inexplorado, com 

peculiaridades muito além daquelas que esses 

visitantes estavam habituados. A partir desse 

momento começava então a “descoberta” das 

Américas e era dada a largada ao processo que 

hoje ficou conhecido como colonização. 
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 O que se pretende aqui é compreender, 

com o suporte da tese de Dussel (1994), em que 

ponto esse processo de descobrimento não foi, em 

verdade, uma sucessão de fatos e ações que 

levaram ao encobrimento da Identidade dos 

ameríndios. Se quer dizer: o modelo de colônia 

que os europeus buscaram implantar no chamado 

“mundo novo” nada mais seria que um processo 

de encobrimento de toda a história, cultura, 

relações e organização social que aqui persistiam 

antes de sua chegada. Todo o processo de 

colonização foi pensado no intuito não de 

compreender a forma de vida das populações 

originárias, mas sim fazer do continente uma 

extensão da Europa – que se  dava somente nos 

termos dos interesses dos grandes impérios. 

Inspirado pelas ideias do filósofo 

Emmanuel Levinas, Dussel busca trabalhar o 

conceito de alteridade a fim de situar de que 

forma se dava a relação entre colonizador e 

colonizado. Assim, acredita que o mesmo, ou 

seja, aquilo que vem desde dentro, de cada um (a 

identidade pessoal e íntima) se fechava em um 

círculo hermético, que impede que se veja ao 

outro e compreenda a sua diferença. Para uma 

experiência dialética bem-sucedida, é necessário 

que não se enxergue ao outro como uma extensão 

de si (o mesmo), mas sim como o outro, dotado 

de uma totalidade temporal e histórica diferente. 

Somente a partir dessa perspectiva é que então se 

poderia avançar rumo a compreensão ontológica 

verdadeiramente dialética, permitindo o 

reconhecimento de diferentes formas Identitárias 

(DUSSEL, 1973.p.101).   

 a forma pela qual se compreendia e foi 

interpretado o Ser ameríndio partia da totalidade 

europeia de sentido, facilitando o processo de 

subjugação que aqui foi implantado. Os colonos 

buscavam transformar o “novo mundo” à imagem 

do continente europeu, é dessa perspectiva que se 

concebe esse mesmo, criando-se a imagem do 

selvagem que precisava ser civilizado.  Se os 

chamados “descobridores” tivessem a 

compreensão daquilo que existia aqui como o 

outro, compreenderiam que a forma pela qual as 

populações originárias viviam e se organizavam 

não era aquela à qual atribuíam a barbárie, mas 

sim, tal qual a que existia na Europa, uma forma 

de vida, diferente daquela que estavam 

acostumados (DUSSEL, 1994, p.127). 

Foi a partir da não compreensão do outro 

como diferente que se vai dando o contexto de 

encobrimento e de não reconhecimento que leva 

ao processo de esquecimento do que antes existia 

na América Latina, paulatinamente ocasionando 

perda da Identidade própria do continente.  

I.2. A Interpretação a Partir da 

Totalidade Europeia como 

Encobrimento da Subjetividade Latina 

Para a introduzir a discussão neste tópico, 

faz-se necessário discutir a teso do “mito da 

modernidade” proposto por Dussel (1973, onde 

defende que toda a Modernidade como nós a 

conhecemos foi forjada a partir de um ideal 
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europeu, de fenômenos e acontecimentos que se 

situavam nesse continente. 

Sendo esse processo de compreensão da 

totalidade, a abertura do ser ao mundo, no qual o 

indivíduo vai-se-dando ou se desvelando nessa 

busca, há uma importância da história e do 

ambiente ao qual o ser está inserido. Antes de 

tudo o indivíduo é alguém que compreendendo o 

Ser, abre-se ao mundo, onde manipula coisas 

cotidianas, para que as possa as manusear de 

acordo com o seu próprio modo de existir nas 

práxis (coisas-sentido) (DUSSEL, 1973, p.39). 

Esses conceitos, influenciados da filosofia 

de Heidegger, se fazem importantes na 

compreensão da forma como a subjetividade fora 

forjada na América Latina, uma vez  que a 

realidade – práxis, contexto no qual o ser está 

inserido – é fundamental para a forma como irá 

interpretar as coisas, instrumentalizando-as até o 

alcance da totalidade. Dessa forma, a vivência se 

torna uma concepção essencial para compreender 

como o processo de colonização encobriu o Ser 

aqui residente, forjando a subjetividade a partir da 

atitude existencial do europeu.    

Daí a necessidade de não desprender os 

objetos do cotidiano, do lugar de existência. A 

transcendência cotidiana do homem é chamada de 

situação existencial, sendo “situação” o objeto 

fático ou determinístico, e a “existência” o modo 

de transcendência. O modo primeiro do ser no 

mundo é a práxis, sendo a partir dessa que o 

indivíduo pode alcançar a atitude que a teoria 

vem propor, já que a transcendência vem por 

meio da atitude (DUSSEL, 1973, p.40). 

O que se depreende é que ao imputar aos 

povos originários a totalidade do ponto de vista 

europeu, o colonizador forjou o horizonte de 

mundo, deixando o anterior em segundo plano. 

Implementou, portanto, umas novas práxis, alheia 

a que existia, no intuito de “civilizar” as 

populações. 

Nesse sentido, se construiu um horizonte 

pautado não somente na tentativa de fazer do 

continente a extensão do território europeu que 

esse pudesse servir aos interesses das nações 

colonizadoras.  

É nessa concepção que se cria outro 

paradoxo, pois, nesse mesmo período, enquanto 

as noções de individualismo e subjetividade 

tinham um enfoque na independência durante os 

séculos XV e XVI, dentro de um contexto de 

liberação do indivíduo de um Estado absoluto e 

opressor, na América, esse mesmo ideal europeu 

buscava subordinar os povos e populações que 

aqui residiam (DUSSEL, 1994, p.30-31).  

O que se intentava, aqui era forjar uma 

estrutura que pudesse manter o território e as 

populações originárias sob o interesse dos 

colonizadores, tornando a exploração e 

dominação do continente torna mais fácil. Trata-

se de uma tentativa de legitimar a “conquista”2 e 

 
2  Dussel aponta que a “conquista” da américa se 

trata muito mais de uma invasão do que propriamente o 

outro termo, uma vez que os europeus desvendaram o 

continente sem realmente “permissão”, sem o direito, 
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manter o controle sobre os povos, tendo a 

liberdade para governar os territórios e 

implementar o modelo de vida e Estado europeu. 

I.3. Reflexões para um des-

encobrimento da subjetividade como via 

para delimitação da Identidade Latina      

Uma perspectiva interessante apresentada 

por Dussel (1994, p. 128-129) é quanto às duas 

formas pela qual a chegada dos estrangeiros a 

América foi interpretada por cada uma das partes. 

Enquanto que para o invasor europeu o continente 

e a população originária possuíam esse horizonte 

de coisa, que serviria para a legitimação da 

exploração desse “novo mundo”, os primeiros 

habitantes do continente não atribuíam ao invasor 

nenhuma “invenção” ou “descobrimento”. 

Todavia, também o interpretava à luz do seu 

horizonte de mundo, atribuindo a esse o sentido 

que se encaixasse com a sua práxis. Para os povos 

originários, o europeu tinha uma imagem de 

Deus, como a chegada dos deuses a essas terras, 

e, portanto, eram tratados como tal. 

É desse encontro entre as duas Identidades 

que ocorrerá o cara-a-cara3, e é desse encontro 

que em verdade surgirá um embate: para que a 

 
desrespeitando ao outro. Quer dizer, não houve em verdade 

uma dialética, mas uma intromissão em um mundo já dado, 

implementando sua totalidade de mundo a força (DUSSEL, 

1994, P.128-129). 
3  O termo utilizado por Dussel (1973, p. 120-123) 

significa a proximidade, o momento de encontro de um 

indivíduo frente a outro, a abertura de exposição de um 

frente ao outro. Como posição ontológica originária isso 

quer significar um momento onde o horizonte 

transcendental está aberto, a fim de que se possa 

compreender o rosto do outro, em uma relação baseada 

propriamente na linguagem.  

compreensão do outro rosto enquanto ser que 

também é dotado de Direitos, é necessário a 

compreensão desse horizonte de transcendência 

mais aberto, disposto a compreender e dialogar 

com os limites um do outro.  partir desse ponto se 

poderia compreender esse outro como ser dotado 

de Direitos, que possui legitimidade para se 

colocar contra uma pretensão totalitária de 

compreensão do seu horizonte (DUSSEL, 1973, 

p.123).  

Es el Habérselas de manera 

supremamente real con el ser; no 

ya en el modo de la com-

preension del ser, sino como la 

apertura y exposición meta-física 

o ética ante el rostro como limite 

despúes del cúal el Outro, 

personal, se levanta como 

quienteniendo derecho, exige 

justicia, propone la paz y protesta 

ante mi pretensión totalizante 

(totalitária) de com-preenderlo 

(DUSSEL, 1973, p. 123).  

É dentro desse conceito que ocorre a 

irrupção de um sobre o outro, tendo em vista que 

os invasores não vieram com a intenção de 

realizar esse “encontro”, tal qual esclarecido 

acima, mas, sim, a partir de uma perspectiva 

desigual, sob a qual se via ao outro (povos 

originários) como um ente a ser explorado para os 

fins dos impérios. Os habitantes que aqui 

residiam nesse período passam então a estar 

despossuídos, despojados de grande parte do 

horizonte de compreensão, tal qual possuíam 

antes, sendo atribuída uma nova forma de 

interpretação, sob a qual esses devem buscar 

agora se adaptar as quais sejam essas novidades.  
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Um  dos grandes marcos dessa imposição 

se dá pela catequização, que podia ser até mesmo 

forçada, levando ao abandono de muitas crenças e 

religiões que subsistiam na América Latina. 

(DUSSEL, 1994, p.130-131). 

Os povos originários passam então a ter 

que vender sua força de trabalho para sobreviver. 

Nesse sentido, ao perder esse “confronto”, tais 

povos se veem obrigados a seguir a forma 

imposta pelos colonizadores. O  resultado desse 

despojamento continuo através dos séculos e da 

(re)configuração da América Latina é a perda da 

subjetividade que permeava a Identidade dos 

ameríndios  antes da chegada dos invasores na 

região, e é nesse ponto que a determinação da 

Identidade Latina se torna mais difícil e 

complexa, uma vez que está encoberta por 

séculos de uma cultura, de costumes e práxis que 

foram forjadas pelos estrangeiros que aportaram 

em praias como as brasileiras. 

Dessa forma, na tentativa de des-encobrir 

essa realidade que ainda resiste4 , encontrando 

formas de continuar sendo, mesmo que de 

maneira silenciosa., pois, uma vez que é sabido 

pela história os diversos casos de revoltas e 

rebeliões das populações originárias (e até mesmo 

de outras categorias vulneráveis que foram 

inseridas pelo invasor no contexto das colônias – 

como a população negra trazida para o continente 

 
4 Aqui o termo é usado como uma categoria para Dussel 

(1994, p.133) que significa uma forma pela qual os povos 

originários, juntamente com sua cultura, costumes e práxis 

(seu horizonte de interpretação) continuaram a subsistir. 

com o fim de servirem aos grandes latifundiários 

como escravos. Para que esses séculos de 

encobrimento possam determinar a Identidade 

que permeia ao continente, isto é, o que significa 

Ser Latino, é preciso que não se esqueça desse 

passado, des-encobrindo esses espaços que foram 

forjados a partir de uma perspectiva distante da 

que existia – e que continua a existir nos dias de 

hoje. 

Não esquecer desse passado, buscando 

reverter essa interpretação do outro, significa 

muito mais que um descobrimento ontológico, 

representa um desvelamento das razões por trás 

dos problemas políticos e sociais enfrentados pela 

América Latina, sendo decisiva a compreensão do 

que há por detrás das estruturas de Estado e de 

Sociedade e a forma pela qual elas agem. Buscar 

compreender essa Identidade fomenta a base que 

permite esse des-encobrimento, reconhecendo o 

verdadeiro Ser que aqui reside, libertando o 

oprimido, o vulnerável, desenvolvendo formas 

para que essa realidade possa ser superada.                                                                                                                                                 

II. A Pretensão de conteúdo da 

Modernidade Europeia e a Influência do 

Pensamento Hegeliano. 

O pensamento moderno que nascia em 

meio ao contexto de colonização de diversos 

países guarda consigo um aspecto paradoxal – já 

citado nos tópicos acima: de um lado, se tem a 

busca pela emancipação e racionalidade humana 

e, de outro, uma faceta bastante ligada a esse 

ambiente de conquistas e subjugação de outros 
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povos. Ao colonizar outros territórios, os 

europeus buscavam impor seu ideal de civilização 

e cultura, acreditando que a forma de vida e 

organização social do continente fossem a mais 

evoluída e desenvolvida, e que, portanto, seria 

legítimo exportá-la a outros continentes ainda 

tomados pela “barbárie”. 

Nesse sentido, em meio as ideias que 

fervilhavam na Europa, buscava-se novas formas 

de entender o indivíduo em meio ao novo 

contexto de expansão europeia, emergindo 

pensamentos que buscavam colocar o Ser 

Humano no centro das questões mais importantes 

enquanto ser dotado de razão. Nascia aí a 

modernidade, conceito esse que os 

conquistadores do velho mundo passariam a levar 

consigo para as novas colônias, partindo do 

pressuposto que estariam em verdade trazendo o 

desenvolvimento para as novas terras. 

Para os conquistadores que chegaram ao 

continente, a imagem que se tinha dos novos 

territórios era que a terra não pertencia a 

ninguém, mesmo sendo habitadas pelas 

populações originárias, enquanto que a esses 

mesmos povos também era atribuída uma visão 

de que eram tomados pela ingenuidade, fazendo 

com que não fossem civilizados na visão dos 

conquistadores, já que viviam em uma sociedade 

extremamente simples, bárbara e rudimentar para 

os padrões da Europa. Para os invasores do velho 

continente que aportavam nas praias do novo 

mundo não se tratava somente de uma questão de 

dominação territorial, mas também populacional, 

tendo a imagem de que seriam de fato salvadores 

desses povos. 

II.1. A Universalização de Conceitos 

Em meio a esse quadro, o conquistador 

passa a tomar como ponto de partida para a 

interpretação ontológica do Ser aquele que reside 

no velho continente, ou seja, todo aquele novo 

universo até então tido como estranho e recém 

“descoberto” é compreendido a partir das suas 

perspectivas, vivências e particularidades 

(práxis). Ao partir desse ponto, o invasor recaí em 

uma interpretação a partir de si mesmo, – do 

mesmo aqui como uma categoria filosófica a 

partir do pensamento de Levinas – onde a 

compreensão dos povos originários se dava a 

partir do ser aí europeu, não do ser americano 

com toda a suas peculiaridades (DUSSEL, 1988, 

p.482). 

Nesse contexto, pretende-se criar uma 

unidade conceitual da ética e da moral que se 

situa histórica e geograficamente no continente 

europeu, do qual os parâmetros exigíveis nas 

colônias devem ser minimamente comparáveis 

aos existentes nas metrópoles colonizadoras. 

Independente das motivações políticas e 

econômicas, planos ou estratégias que as 

potências buscavam implementar nas colônias, 

todas elas possuíam essa estrutura indivisível, 

com o objetivo de legitimar suas conquistas e 

demarcar seu poder no território (DUSSEL, 1990, 

p. 406). 
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A intenção dos países colonizadores ao 

realizar essa interpretação era justamente criar 

essa unidade conceitual, usando-a como ponto a 

partir do qual se pode mensurar um paradigma e 

facilitar a legitimação da conquista sobre esses 

povos. A estratégia, portanto, perpassava 

primeiramente por essa apreensão acerca dos 

habitantes do novo território, que em seguida 

deveriam começar a seguir as regras, normas, 

padrões e costumes impostos de acordo com as 

limitações morais, éticas e políticas europeias. 

A unidade representava um ponto de 

universalização ética onde a cultura ocidental 

tomava as populações originárias como seres 

menos evoluídos que necessitavam ser salvos da 

barbárie e colocados em meio a uma sociedade 

civilizada e cristã. Com isso, por um lado, tem-se 

a invenção da América, tese postulada pelo 

historiador Edmundo O’Gorman, que, inspirado 

pelo pensamento de Heidegger, entendia que essa 

posição de interpretação ontológica entregava 

uma capacidade criadora aos colonizadores, uma 

vez que essa atitude despojaria os ameríndios de 

qualquer sentido ou matéria antes da chegada dos 

europeus no continente. Ou seja, antes de ser 

catequizado, colonizado e obrigado a modificar 

sua relação e organização político-social, as 

populações originárias seriam em verdade um 

não-ser (partindo-se da interpretação europeia de 

sentido), sem história e sem humanidade 

(DUSSEL, 1988 p.482-483). 

Por outro lado, também pode representar 

uma tese de des-cobrimento – considerada por 

Dussel (1988, p.483) como uma postura um tanto 

mais positivo, pois uma vez que se supunha a 

existência de algo para ser descoberto, tal não 

poderia ser inventado a partir do nada. Apesar de 

se tratar de uma perspectiva de descobrimento 

que ainda está alicerçada no eu europeu, o que 

subsistia antes da chegada do colonizador à 

América não era um não-ser, mas um momento 

histórico que para os conquistadores não possuía 

importância e nem significância para os 

propósitos da exploração, e por isso deveria ser 

encoberto e esquecido. Assim, a partir dessa tese, 

seria possível desencobrir esse ser, essa 

Identidade que fora encoberta pela unidade ética e 

moral trazida pelo colonizador, retomando o face-

a-face a partir de um momento ontológico onde 

uma Identidade seria reconhecida sem ser 

acobertada pela outra. 

Dito isso, argumenta Dussel (1993, p.68-

69) que a experiência do descobrimento e 

conquista da América é um momento histórico 

essencial para a compreensão da subjetividade na 

modernidade, ante o fato de que ao se 

compreender como a civilização mais 

desenvolvida e superior a outros povos, os 

europeus criaram uma espécie de imperativo 

categórico de sua cultura e ética, colocando-se no 

papel de salvadores das almas ingênuas, mesmo 

que para isso tenham que se utilizar de práticas 

violentas. É a partir desse ponto que a 



 

Relatório Final de Bolsa de Iniciação Científica 

 

A Construção da Identidade Latino Americana como Busca pelo Reconhecimento 
 

subjetividade moderna é formada e tomada tal 

qual hoje a conhecemos. 

II.2.  Hegel e o Movimento Progressivo 

da História 

Friedrich Hegel, desenvolveu na obra A 

História da Filosofia (1837), conforme aponta 

Stone (2017, p.1), o que pode ser tomado como 

uma forma de legitimação para esse contexto de 

dominação colonial. Na obra, o autor argumenta 

que a história que deveria ser levada em 

consideração enquanto realmente importante para 

a compreensão e desenvolvimento do espírito é 

aquela que advém do ocidente – mais 

propriamente, a Europa. A ideia central desse 

argumento seria de que para ocorrer a real tomada 

de consciência é necessário que o espírito, a partir 

da razão, possa se desenvolver de tal modo que 

alcance um estágio de evolução suficiente para 

transcender e, então, atingir a sua totalidade 

(STONE, 2017, p.3). 

O que entregaria a legitimidade por trás 

do argumento pró colonização seria a crença de 

que o modo europeu de liberdade seria o mais 

evoluído, e, portanto, deveria ser exportado para 

todas as demais nações. Dessa forma, Hegel 

argumenta que a consciência de ser livre significa 

a capacidade de autodeterminação e decisão de 

forma racional, que se desenvolveria em três 

momentos principais: alguém é livre, alguns são 

livres e todos são livres. O que sustenta o autor é 

que todos seriam dotados dessa consciência, e por 

isso, a liberdade é uma categoria intrínseca a 

todos os seres humanos. A questão é que nem 

todos os indivíduos possuiriam o discernimento 

de que detêm essa capacidade, fazendo com que o 

exercício dessa autodeterminação seja falho e 

pouco desenvolvida, sendo, portanto, “livres em 

si mesmo, mas não de si mesmo” (STONE, 2017, 

p.4). 

Nessa esteira, um indivíduo em meio a 

uma civilização que não possui um 

desenvolvimento da consciência suficiente, não é 

reconhecido como livre, e essa categoria não é 

tida como algo intrínseco ao ser humano. Logo, 

não sendo essa pessoa tratada como livre, não 

poderá exercitar essas aptidões e capacidades nas 

práticas e instituições do meio onde vive.  

O que ocorre em civilizações como essas 

é que o indivíduo não se sente instado a perseguir 

ou avançar no desenvolvimento de sua liberdade. 

Sem esse exercício, torna-se impossível a tomada 

de consciência que o levaria à capacidade plena 

de se autodeterminar. Em casos como esse, não 

seria possível que se criassem situações em que o 

indivíduo se visse obrigado a tomar uma atitude 

diferente da qual está habituado, forçando-o a 

modificar seu posicionamento e tomar a 

consciência necessária para que possa 

desenvolver essa ideia de liberdade. Em outras 

palavras, para essas civilizações menos evoluídas, 

não haveria racionalidade suficiente para a 

realização dessa dialética que fariam com que 

seus habitantes pudessem romper com uma lógica 

já existente a fim de perseguir um 
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desenvolvimento progressivo do espírito 

(STONE, 2017, p.5-6). 

 Assim, em um meio ideal de 

reconhecimento dessa liberdade haveria um 

compartilhamento, uma troca dessas consciências 

entre os membros da sociedade (dialética), 

lapidando a ideia e a natureza dessa categoria e a 

espalhando por essa civilização. É a partir dessa 

ação que esses atos serão impregnados nas 

Instituições Sociais e em suas práticas, 

implicando em um movimento evolutivo que se 

expandiria para mais e mais pessoas, fazendo 

com que pudessem tomar consciência de sua 

liberdade (STONE, 2017, p.4). 

Chegamos então ao ponto em que Hegel 

posiciona a civilização europeia – mais 

precisamente a germânica – como a que teria essa 

categoria em sua forma mais evoluída, isso é, a 

sociedade do velho continente e suas instituições 

possuíam o espírito mais evoluído quando se trata 

do desenvolvimento da liberdade, haveria uma 

consciência plena acerca das decisões racionais 

autodeterminantes de si mesmo. Somente essa 

civilização em todo o globo teria atingido essa 

capacidade. Daí a tese presente em sua obra de 

que a história se moveria a partir do ocidente 

como o sol, uma vez que o espírito presente nessa 

civilização seria o de que todos são livres 

(STONE, 2017, p.4). 

Seguindo essa lógica, o que legitimaria o 

argumento por trás das conquistas coloniais seria 

a crença de que a civilização europeia seria a 

mais evoluída, e que por isso, as demais 

sociedades e povos do globo deveriam se espelhar 

na história, política e organização 

socioeconômica do velho continente, uma vez 

que essa seria a via mais próxima de um grau 

altamente desenvolvido que levaria a humanidade 

ao alcance da totalidade, dado que esse 

desenvolvimento do espírito seria um movimento 

necessário e involuntário (DUSSEL, 1993, p.60). 

Dessa forma, não sendo os habitantes de 

outras civilizações capazes de atingir per si o 

nível de consciência que os faria transcender para 

um outro nível de liberdade, para avançar de 

forma progressiva nessa categoria, seria 

necessário que esses povos fossem educados a 

partir da cultura europeia. Isso quer dizer que 

esses indivíduos deveriam ser inseridos no 

modelo europeu de civilização para que 

pudessem adquirir o contato dialético necessário 

que os faria deliberar e até mesmo rejeitar aquilo 

que lhes fora imposto, saindo de um estágio mais 

primário de liberdade e indo ao encontro a outro 

mais evoluído (STONE, 2017, p.8-9). 

Uma das ferramentas pelas quais os povos 

colonizados poderiam realizar esse feito era por 

meio do trabalho. Assim, entendia Hegel que a 

escravidão seria uma forma legitima de provocar 

a tomada de consciência necessária, agindo de 

forma educativa a partir dos padrões europeus de 

cultura e ética. O trabalho forçado faria com que 

o indivíduo percebesse certas capacidades que 

anteriormente estariam ocultas em si, agindo 
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como uma forma de autoconhecimento (STONE, 

2017, p.9). 

Todavia, apesar das atitudes ou reações 

positivas que essas técnicas possam causar, o 

indivíduo ainda não teria atingido a racionalidade, 

tratando-se de uma zona de transição para um 

estágio mais avançado. O papel da colonização 

nesse contexto seria então de salvar essas 

populações menos evoluídas de si mesmo, já que 

essas não possuiriam a consciência necessária, 

nem o discernimento para a compreensão de que 

todos são livres. Por isso, a sujeição nesse 

primeiro momento da colonização seria no intuito 

de que o espírito pudesse ser colocado em um 

caminho que o levaria a um desenvolvimento 

progressivo da tomada de consciência e, portanto, 

da liberdade que possui. O que o colonizador 

pretenderia era dar a educação da qual esses 

povos não seriam capazes de ter sozinhos, 

obrigando-os a observar as demais categorias ao 

seu redor que pudessem trazer à tona a dialética e 

a tomada de consciência de sua liberdade para 

prosseguir com o desenvolvimento da história 

(STONE, 2017, p.10-11). 

A problemática por trás dessa preposição 

eurocêntrica de Hegel reside no fato de que o 

autor não considera as categorias de liberdade a 

partir do ponto de vista dos povos colonizados, 

entendendo de pronto que as relações que 

predominavam nessas sociedades seriam 

inferiores por não atenderem aos padrões 

europeus da época, ou por não acompanharem a 

mesma crença acerca da liberdade, da tomada de 

consciência e autodeterminação. Esses povos 

seriam então considerados como imaturos ou 

ingênuos, fato que os faria estar fora da história 

mundial por ainda ser considerada uma terra 

jovem, não influenciando no movimento de 

desenvolvimento da consciência, e não tendo a 

Europa nada a aprender com os outros 

continentes e suas populações. É a partir dessa 

ideia que Hegel defenderia um ponto a partir do 

qual os europeus agiriam como mediadores para 

outros povos, de forma que esses pudessem se 

organizar tal qual o velho continente e se inserir 

na dinâmica do então nascente capitalismo 

(DUSSEL, 1993, p.60). 

A intenção de Hegel com tal “mediação” 

seria que após a tomada de consciência plena, os 

povos colonizados pudessem então tornar a si 

mesmos proprietários nas colônias, mas isso só 

seria possível com a ajuda advinda das potências 

colonizadoras. A problemática por trás da tese 

hegeliana é a de que nega o horizonte do outro, o 

depreciando, fugindo de sua real compreensão, 

ela não consegue enxergar no outro a alteridade 

necessária para conhecer a consciência que 

possuem esses povos, entrando em contradição 

com a dialética do espírito necessária para o 

movimento rumo à totalidade.  

Negando ao outro, e se fechando a partir 

de si mesmo em seu horizonte de interpretação, a 

modernidade se furta de realizar a troca de 

experiências que enriqueceriam as categorias de 
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liberdade, essa negativa ao outro de realização de 

sua própria liberdade não o entrega em um 

caminho consciente e racional, mas sim, de 

negação de si mesmo e de encobrimento de sua 

própria subjetividade (DUSSEL, 1973, p.114).  

Nesse sentido, é preciso que aquela 

exterioridade anteriormente desconsiderada  

retorne enquanto categoria, na qual se possa 

construir bases filosóficas que anteriormente 

foram ignoradas. É necessário a dialética entre 

essas tradições que permita o movimento 

progressivo. A negação ou imposição sobre uma 

cultura acabaria tornando essa propositura 

contraditória, negando a possibilidade de maior 

abertura ao mundo, de hermenêutica do ser e, 

assim sendo, de desvelamento da subjetividade 

que permeia a debate contemporâneo (DUSSEL, 

2011, p.25-26). 

III. A Proposta de Dussel 

Na contramão da subjetividade que rodeia 

o pensamento moderno, Dussel tenta situar o 

indivíduo em seu cotidiano. Para o autor, o “eu 

penso” de Descarte, Kant e Husserl, que 

fundamenta o sujeito em si mesmo, como algo 

subjetivo a si, e se olvida que esse ato já está 

impregnado de fatos que o levaram até ali. Isso 

quer dizer, o modo pelo qual está situado já 

estava fundado antes do ser, incapacitando ser seu 

próprio fundamento moral. (DUSSEL, 1973, 

P.38) 

Essa compreensão perpassa pela 

necessidade de o indivíduo reconhecer-se 

enquanto esse ser histórico, onde a partir dos 

objetos do seu cotidiano manipula as coisas que o 

rodeiam de acordo com a sua compreensão das 

práxis. O que se quer dizer com isso é que existe 

uma influência do caráter histórico que rodeia o 

ser, compelindo a abertura de mundo do 

indivíduo a esse contexto no qual está inserido.  

III.1.  A importância das práxis 

 A forma do ser aí, de como o sujeito vai 

estar jogado no mundo, ainda ingênuo, não é algo 

imutável, mas fortemente influenciado pelo 

contexto histórico ao qual está inserido, pelas 

necessidades existências da sociedade do período. 

Nesse contexto, argumenta Dussel, que há 

estágios para que se transcenda até um pensar 

crítico da sua situação existencial, e como tal, 

detém uma carga materialista histórica marcada, 

tendo-a como fator quase determinante para a 

abertura de mundo dos indivíduos. (DUSSEL, 

1973, P.39) 

O que se observa é que, mesmo sem esse 

pensar crítico sobre o mundo, sobre os entes a sua 

volta, é importante que se atente a esse indivíduo, 

pois o campo cotidiano ao qual exerce suas 

atitudes existenciais é também o mesmo lugar em 

que se dará a sua transcendência. Ou seja, o modo 

primeiro do ser no mundo é a práxis, sendo a 

partir dessa que o indivíduo pode alcançar a 

atitude que a teoria vem propor, já que a 

transcendência viria por meio dessa prática 

cotidiana. 

Aqui, cabe novamente uma crítica ao 

subjetivismo da ética moderna, uma vez que 
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coloca o teórico em um campo mais 

contemplativo, não atentando para o fato de que o 

fundamento moral não vem dessa atitude 

teorética, mas sim, está impregnada na 

compreensão do ser a partir de sua abertura de 

mundo. Com isso, deve-se primeiro ascender ao 

fundamento – por meio das práxis – para assim 

poder desvelá-lo. É a partir daí que irá identificar 

as coisas úteis, atribuir sentido às coisas à sua 

volta de acordo com a necessidade e o objetivo 

que dará a elas. 

Portanto, o que se constata é que o 

fundamento ético não está no ser em si, mas na 

sua relação com os entes, os sujeitos, o contexto e 

as coisas a sua volta. A partir daí, passa a fazer 

frente às coisas e objetos à sua volta como 

possibilidade de consecução prática ou existencial 

do ser compreendido previamente de maneira 

fundamental. Dessa forma, o ser é aquilo que o 

indivíduo o tem sob sua própria compreensão e 

responsabilidade. Ao contrário dos entes à sua 

volta, o homem é uma supra instância. 

(DUSSEL, 1973, P.44-45). 

A questão da metafisica moderna é que 

não se pode fundar uma lei moral que já está 

posta, sendo seus valores colocados de acordo 

com o sentido dos objetos. Ao fundar o Ser sob 

uma base subjetiva os entes passariam a ter o 

papel de meros objetos, quando esse já está 

fundado sobre o útil.  

Por el contrario, todo el 

ámbito axiológico (que 

ciertamente tiene mucha 

importancia en la conducta 

moral) se encuentra 

intramundanamente como la 

posición existencial e 

histórica a la que el hombre se 

abre apartir del poder-ser pro-

yectado y ad-viniente a la que 

accedemos radicalmente por 

la com-presión dia-léctica o 

práctica. Los valores, sus 

jerarquías, las reglas de 

preferencia no son sino los 

diversos niveles dentro de los 

que se organizan las 

posibilidades en el plexo de 

significatividad. (DUSSEL, 

1973, p.73) 

III.2.  O papel da temporalidade 

A compreensão do ser se abre em duas 

vertentes: a manifestação mundana da verdade do 

ser, prévia na ordem de apresentação; e a 

constituição real da realidade do ser, sendo o mais 

além do horizonte transcendental do mundo, 

concomitante à ordem do descobrimento, sendo 

fundamento das práxis. Tal descobrimento não é 

evidente, dado que é necessário que o ser capte o 

ente como tal em cada caso. Essa compreensão 

existencial se torna o melhor sinal de finitude do 

indivíduo. (DUSSEL, 1973, P.47.) 

A finitude é essencial para a 

transcendência do ser, pois compreendendo a 

temporalidade finita passa a ter uma noção mais 

ampla da não totalidade (a morte e a totalidade 

dada são círculos dentro do qual o indivíduo 
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compreende a si mesmo). Dessa forma, o 

indivíduo compreende que todas as 

possibilidades, às quais está aberto, não são 

possíveis de forma simultânea, sendo necessária a 

opção por uma delas.  

A partir daqui passa a se discutir valor, 

estando esse ligado à ideia de possibilidade. 

Todavia, isso não quer dizer que é o homem que 

define ou que constitui o que é o valor, mas sim, 

que sem o homem não há valor, sentido esse que 

descobre conforme a sua abertura de mundo 

(DUSSEL, 1973, P.93). É da descoberta do valor 

que se cria a ideia de verdade para ação: verdade 

enquanto descobrimento, quando se passa a ver 

quais são as possibilidades do poder ser que irá 

levar à compreensão do ser. Dessa forma, a ética 

passa a ser um pensar do cotidiano descobridor, 

que busca desocultar as possibilidades, tendo o 

valor como algo evidentemente absoluto em si, 

mas situado como interpretação das 

possibilidades 

O poder ser então passa a dialogar com 

uma facticidade já dada na medida em que o ser 

vai abrindo-se ao mundo, entendendo esse 

fenômeno como algo corpóreo e temporal, 

vinculado ao contexto histórico ao qual o 

indivíduo está exposto, fazendo com que essas 

múltiplas facetas mostrem várias formas de 

totalização. 

Como resumo do visto até agora, pode-se 

dizer que o fundamento da ética é o indivíduo que 

se compreende existencialmente como poder-ser, 

sendo o horizonte de seu próprio mundo. A 

possibilidade traz a ideia de futuro. Todavia, não 

se trata de algo que irá se efetuar depois, mas o 

que desde agora se pode compreender como 

poder ser projetando a possibilidade. 

III.3. A Pretensão de uma 

Hermenêutica da Libertação 

 Tendo analisado alguns dos conceitos 

importantes da filosofia do autor argentino, cabe 

agora compreender o que pretende Dussel ao 

realizar essa análise histórica e filosófica da 

formação da subjetividade moderna. Desvelar a 

Identidade que está obscurecida por uma 

hermenêutica tomada a partir da perspectiva 

europeia de sentido parece ser um dos pontos 

mais importantes para sua tese. E para isso, a 

proposta do autor perpassa por uma hermenêutica 

dotada de um novo sentido, de uma nova forma 

de interpretação da práxis e dos objetos a partir da 

realidade latino-americana. 

 O ponto central da propositura da tese está 

calcada na interação com o outro, categoria que 

há muito vem sendo negligenciada. Nesse 

sentido, esse se torna peça central para tomada de 

consciência. Ao se deparar com uma realidade ou 

fato do qual não está habituado, o indivíduo passa 

a reconhecê-la, e a partir dessa interação, terá 

como resultado a inquietação ou reflexão 

necessária para que possa questionar um fato ou 

realidade que se impõe frente ao indivíduo. 

Trocando em palavras, ao ter o contato cara-a-

cara entre os dois mundos distintos que 
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representam a realidade distintas, não partindo do 

ponto de uma interpretação a partir de seu 

horizonte de mundo, o indivíduo é levado a 

aguçar seus sentidos para que possa compreender 

melhor o fenômeno que presencia. O resultado 

dessa interação é que a partir disso se amplia sua 

abertura de mundo, proporcionando a dialética de 

práxis necessária para que a consciência possa se 

manifestar e elevar o espírito. 

  Assim, chegamos à outra categoria que 

detém grande importância na propositura de 

Enrique Dussel: o cara-a-cara. Para que se possa 

superar uma tradição ética baseada no mesmo 

esse conceito se torna um imperativo fundamental 

na ética da libertação, o cara-a-cara se refere ao 

momento de encontro entre dois mundos 

diferentes e até mesmo opostos, onde se 

encontram duas totalidades diferentes – a 

exemplo do que cita o autor, pode-se dizer que se 

trata do encontro de um estrangeiro a Pólis. Não 

se trata, aqui, de se colocar no lugar do outro para 

compreender seu ponto de vista, mas de se 

colocar como um Eu pessoal frente à Outra 

pessoa também pessoal, isto é, compreender esse 

indivíduo com sua própria totalidade, parte de um 

mundo diferente e não pertencente ao mesmo do 

qual se está habituado (DUSSEL, 1973, p.121-

122). 

 Nesse sentido, o outro é um horizonte 

externo a práxis do mesmo, um ambiente então 

desconhecido, dotado se sua própria totalidade, 

liberdade e autonomia. Em meio a esse encontro 

de duas totalidades, o cara-a-cara se coloca 

como o limite entre os dois mundos, 

representando o momento em que a fronteira 

entre as duas práxis se torna mais latente. Para 

que essa experiência seja bem-sucedida, é 

necessário que ambas as partes compreendam 

que, em certo sentido, o outro sempre será um 

mistério incompreensível em meio ao mundo do 

qual se está acostumado e habituado. O encontro 

cara-a-cara não pode ser visto como um 

momento de mediação, no qual esse indivíduo 

pode ser usado como um instrumento, pois se 

estaria colocando-o em seu mundo – repete-se a 

dinâmica do mesmo – e o despojando de sua 

própria Identidade, liberdade e autodeterminação 

(DUSSEL, 1973, p.122). 

Por outro lado, outro aspecto que vale ser 

notado desse encontro é que se trata de duas 

exterioridades que, apesar de distintas, são 

convergentes, do qual não resistem espaços ou 

fissuras para o mundo de Sentido. Desse encontro 

se forma um novo mundo, onde, aí sim, pode 

ocorrer um espaço de mediação, formado a partir 

da alteridade. O que diferencia esse espaço onde a 

mediação se faz possível do outro é que não se 

trata de um momento metafísico a partir do qual 

se coloca o indivíduo em um mundo oposto ao 

seu. Esse espaço se deu a partir de um exercício 

de alteridade que o deu razão, organizando-se a 

partir desse sentido. Sendo assim, trata-se de um 

mundo agora aberto a partir da alteridade, a partir 

do outro. Nesse momento pode-se falar, então, 
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que essa exposição metafísica ou ética frente ao 

diferente impõe um limite que rompe a partir da 

pessoalidade do outro, impondo um limite de 

respeito frente a sua liberdade e autonomia 

(DUSSEL, 1973, p.124). 

A partir desse movimento, ambas as 

partes podem manifesta-se como detentores de 

direitos e protestar diante da pretensão de 

totalizadora do outro de compreendê-lo a partir 

de seu mundo. É partindo dessa hermenêutica que 

o oprimido pode superar a dinâmica totalitária da 

qual está inserido e se apresentar em pé de 

igualdade frente à realidade e a práxis que o 

oprime e da qual vem, nos últimos séculos, 

encobrindo sua Identidade. É nesse espaço 

formado a partir de uma prática de alteridade que 

a dialética é realmente possível, ante o fato que 

não mais se trata de uma hermenêutica baseada 

na tentativa de compreensão do outro a partir de 

uma totalidade externa, diferente e até oposta à 

sua, em um ambiente em que ambas as partes 

podem levantar-se enquanto seres dotados de 

liberdade, autonomia e direitos, permitindo a 

tomada de consciência de suas realidades a 

dialética se torna verdadeiramente mais livre e 

produtiva. 

Com a abertura ante o outro, reconhece-se 

outra história até então encoberta, promovendo o 

conhecimento de novidades escondidas, é ele que 

pode propor algo novo desde seu mundo exterior 

à realidade que se está acostumado. Se trata, 

portanto, de uma alteridade criadora, que antes 

estava impedida de se mostrar pela tradição 

totalizante do mesmo e que agora pode se 

apresentar enquanto novo elemento que antes era 

impossível de ser exposto em um mundo pautado 

pela mesmidade, e que agora nesse espaço 

dialético promovido pela alteridade pode ganhar 

voz e se fazer ouvido. (DUSSEL, 1973, p.127).  

A necessidade de se pensar em uma nova 

hermenêutica perpassa pela superação do uso do 

outro enquanto instrumento manipulável tal como 

um objeto à mão sem personalidade, identidade e 

autonomia, podendo então o movimento ético da 

consciência ser tomado a partir de uma verdadeira 

dialética.  

CONCLUSÃO 

 Ante o exposto, depreende-se que, em se 

tratando de América Latina, traçar as bases que 

permeiam a subjetividade da nossa Identidade é 

uma tarefa árdua que demanda o reconhecimento 

não só da nossa realidade social, cultural e 

política, mas também histórica, ante o fato que o 

movimento que levou à formação da 

subjetividade tal qual é conhecida e trabalhada 

atualmente teve forte influência de 

acontecimentos históricos que definiram não só a 

organização política e social, mas trouxeram 

grandes impactos as discussões filosóficas. 

 É reconhecido que a exploração das 

colônias em consonância com o período que ficou 

conhecido como o renascimento na Europa se 

tornou um marco histórico muito importante para 

a história da humanidade, definindo e retomando 
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pensamentos que seriam a base de todo o 

pensamento moderno. Como os demais 

continentes ao redor do globo, a América Latina 

teve seu papel nesse contexto enquanto 

continente que teve seus territórios divididos 

entre potências europeias para fins de exploração 

e colonização. Assim, durante vários séculos 

esses países herdaram muitas das influências que 

advinham do velho continente, e da qual não 

tinham pretensão de diálogo positivo com as 

populações nativas da região. Desse modo, os 

anos de exploração e influência europeia no 

continente deixaram as marcas que fazem parte 

das práxis latina até os dias de hoje. 

 Tendo sua realidade marcada por uma 

profunda desigualdade social, problemas políticos 

e econômicos, a América Latina se encontra em 

um contexto em que precisa reconhecer suas 

bases, compreender qual sua real Identidade que 

esteve sobreposta em todos esses anos em que a 

face do outro esteve encoberta. Não se trata de 

apartar o continente dos demais países, neste 

momento, a retomada da Identidade significa o 

reconhecimento do outro que há muito vem sendo 

oprimido na região, das populações originárias, 

das mulheres e de outras categorias que 

tradicionalmente não são ouvidas pela sociedade. 

Trata-se de tomar a consciência para buscar sua 

autonomia frente a uma realidade de exclusão e 

problemas, dialogar cara-a-cara em busca de 

soluções e instituições que possam prover as 

respostas aos problemas que permeiam à região.  
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