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RESUMO 

 O problema da Identidade tem sido um dos quebra-cabeças da modernidade; o 

multiculturalismo, a autodeterminação dos povos e a troca de ideias propiciadas pelo 

mundo globalizado coloca essa questão no campo do debate filosófico. O conceito de 

pertencimento passa a estar intimamente ligado a essa problemática; estar em sociedade 

e fazer partes das relações sociais existentes nessa demanda que o indivíduo se 

identifique com ao menos uma das muitas formas de Ser da contemporaneidade 

(HONNETH, 2015, P.87). 

 Uma vez reconhecida a Identidade, do que é ser e pertencer a determinado setor 

da sociedade, país, continente, raça, cor, crença, gênero, opção 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; isso quer 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 países deixaram uma influencia muito forte desses na região, fazendo 

com que essa sociedade mais plural fosse negligenciada por muitos anos. Ao buscar 



construir uma civilização aos moldes da europeia, a criação das estruturas desses 

Estados Latinos não se preocupou em abarcar a realidade multicultural existente, 

prejudicando o desenvolvimento de uma Identidade latina própria (BEORLEGUI, 2010, 

P. 40). 

 Principalmente a partir da segunda metade do século XX, percebe-se uma 

mudança no paradigma das Ciências Sociais na América Latina; inspirados em 

movimentos de libertação do continente, buscavam quebrar os laços coloniais 

construindo uma filosofia propriamente interna, com teorias que tenham seu berço na 

realidade sob a qual pretendem moldar-se. Nesse meandro, entre os muitos outros 

objetivos, se busca compreender a Identidade própria da região e o que significa fazer 

parte, ser Latino Americano (BEORLEGUI, 2010, P 558-559).    

 Além disso, traz a tona como manejar as diferentes formas de Identidades 

existente do continente sem que essas se atomizem. As diferenças culturais podem, por 

vezes, causar um isolamento de determinados setores do debate, empobrecendo o debate 

e colocando empecilhos frente ao desenvolvimento dessa Identidade própria existente. 

 A realidade desses Estados é diametralmente oposta a existente nos países do 

Norte, o que faz com que as teorias mais influentes – em grande parte provenientes da 

Europa e dos Estados Unidos – não consigam prover discussões e respostas que 

abarquem a problemática que circunda a América Latina. Nesse sentido, esse projeto 

volta-se para tentar compreender como se faz a construção de Identidade Latino 

Americana após essa mudança de paradigma, como essa busca enriquecer a discussão e 

promover debates que possam contribuir em respostas para o desenvolvimento do 

continente.  

OBJETIVO GERAL 

 Compreender como o reconhecimento da pluralidade existente no continente 

ajuda a construir uma Identidade latina, conforme da mudança de paradigma ocorrida a 

partir da segunda metade do século XX na Filosofia do continente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Compreender como os principais autores Latinos concebem o conceito de 

Identidade; 



2. Identificar como se baliza o exercício dessas múltiplas Identidades; 

3. Compreender, em âmbito geral, como a constituição das múltiplas 

Identidades existentes no continente se relacionam e em que momento 

passam a conflitar.  

JUSTIFICATIVA 

1. A necessidade de um pensar Latino Americano 

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 

construir 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, isso é: como agente modificador dessa realidade (Rubio, 1999, 

P.48). 

Edificar um pensamento Latino Americano não significa apartar a região do 

restante do mundo, a alijando do restante da filosofia ocidental – ou até mesmo da 

oriental – mas dialogar com essas perspectivas e compreender que cada povo possui sua 

história, e 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 abarcassem 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, 

responder efetivamente as demandas. 

Trata-se, portanto, de não somente importar teses, mas de fazer com que essas 

dialoguem com essa Filosofia Latino Americana que se estrutura. A fim que se 

realmente compreenda a práxis Latina, é necessário que seja tomada uma reflexão que 

possa a descrever e explicar da melhor forma possível, fazendo com que os povos sejam 

parte desse novo paradigma pautado na libertação. (DUSSEL, 1997, P.230) 

 



 

2. Em busca de Identidade Latina 

Construir uma tradição própria implica conhecer a realidade que permeia o 

âmbito no qual está inserida a propositura. No campo da América Latina, a pluralidade 

abundante de Culturas, Costumes, Formas de organização social, raça, cores, credos e 

crenças tornam o continente rico nas mais diferentes formas de Identidade, que se 

entrelaça, se relacionam e se conflitam (RUBIO, 1999, P.12). 

Ao buscar tomar conhecimento dessas Identidades e compreende-las como parte 

do corpo social que compreende a América Latina, se corrige um erro histórico que 

durante séculos de colonização agiu de forma negligente com as populações aqui 

existentes. A construção da tradição filosófica que circunda o continente esteve sempre 

muito próxima a do pensamento europeu, influenciando desde as estruturas 

institucionais até guerras e revoluções; buscava-se moldar a organização política e 

social de forma que essa de assemelhasse a existente no Velho Continente 

(BEORLEGUI, 2010, P. 603).  

A questão que tange a realidade latina é que para se aproximar desse ideário era 

necessário que se criasse uma identidade social mais homogênea, que pudesse forjar a 

Identidade Latino Americana mais próxima da noção eurocêntrica. Todavia, anos de 

negligencia implicam que a construção do ser Latino se perdeu em meio às muitas 

formas existentes, criando problemáticas que dificilmente encontram solução em meio 

aos debates e discussões existentes (DUSSEL, 1997, P.21-22). 

Sendo assim, ao mesmo tempo em que se faz necessário que se busque essas 

identidades Latinas e as compreendam, de forma que o seu reconhecimento possa não 

só construir tal conceito de latinidade, mas ser parte do desenvolvimento de uma 

tradição própria voltada às problemáticas aqui existentes.    

Tem-se a necessidade de buscar o que são e o que significam essas diferentes 

formas, de reconhecer que elas fazem parte do que é ser latino americano. Construir 

uma Identidade propriamente Latina implica reconhecer as pluralidade que existe no 

continente para que tais possam ser exercidas no âmbito das Instituições sociais 

(HONNETH, 2015, P.81); por isso, ao buscar compreender a Identidade, a filosofia se 

coloca mais próxima à problemática existente na realidade dessas populações, podendo 



fomentar debates e discussões que poderão prover respostas mais satisfatórias ao de 

desenvolvimento dessa parte do globo.   

3. Relação e conflito Identitário 

O reconhecimento de tais costumes, culturas e formas de organização social, cor, 

raças, credos e crenças como parte da Identidade Latina passa a fazer com tais se 

relacionem entre si, e implica em como fazer com que possam conviver de forma 

harmoniosa, sem que se atomizem em seus próprios eixos de interesse e desprovenham 

a discussão e o debate que permeia esse contexto (HONNETH, 2015, P. 85-86). 

Ao se reconhecer em uma das muitas formas de Ser, o indivíduo passa a 

participar de determinado círculo social onde suas atitudes, ideais, forma, cultura e 

interesses serão similares aos dos demais que estão inseridos no mesmo contexto que 

tal. Dessa forma, esses muitos grupos passam a se atomizar em suas Instituições sociais 

próprias, onde seus hábitos e costumes se identificam e convergem, de modo que 

passam a se desenvolver nesse âmbito cultural mais fechado; muitas vezes se afastando 

das demais formas de identidade existente na sociedade (HONNETH, 2015, P. 89). 

No que se segue, tal fenômeno geral uma atomização da sociedade, onde 

orbitam simultaneamente diferentes formas de Ser, onde se pode pertencer até mesmo a 

mais de uma forma. Todavia, se não se encaixa em um padrão do qual um grupo exige 

que se tenha para que possa ser reconhecido como tal, se passa a ter uma exclusão desse 

indivíduo do espaço ao qual esse está inserido. Isso quer dizer, ao mesmo tempo em que 

elas se influenciam, elas também mantem certa distância, no intuito de não só se 

preservar, mas de que possam desenvolver os objetivos em comum que determinado 

grupo pretende (HONNETH, 2015, P. 92-93). 

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que reconhece e se busca forjar a Identidade 

Latina, congregando as suas diversas formas, colocando-as em debate no intuito de 

fomentar respostas que ajudem nessa construção, deve-se atentar para que tais não se 

fragmentem e se centralizem ao ponto de não acrescentarem ao debate. Isso quer dizer, 

como fazer com que não ocorram isolamentos que prejudiquem o diálogo e a sua coesão 

(HONNETH, 2015, P. 125-126). 

 

 

METODOLOGIA 



1. Levantamento bibliográfico de literatura nacional e internacional, no intuito 

de tornar mais denso à constatação dos diversos conceitos de identidade 

existente; 

2. Delimitar o conceito de Identidade para o âmbito Latino e como ele abarca o 

reconhecimento dessas (método descritivo); 

3. Analisar como as identidades de relacionam por meio de uma metodologia 

lógico-dedutiva, buscando delinear o diálogo existente entre elas. 
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