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RESUMO
Esta pesquisa aborda o tema da América Latina como “não ser”, visando

destacar a contribuição do projeto filosófico dusseliano para a compreensão das
diferentes faces do excluído nos diferentes contextos apresentados nesta parte do
mundo. Nesse sentido, apresenta o conceito de alteridade presente na filosofia de
Enrique Dussel, que se refere a um modo específico de filosofar e que se caracteriza
pela oposição que estabelece em relação à concepção de Totalidade ontológica
eurocêntrica. A pesquisa se baseou na seguinte questão: até que ponto o projeto
filosófico dusseliano, que se assenta numa concepção de alteridade como
preocupação com o Outro, representa um rompimento em relação aos principais
sistemas filosóficos eurocêntricos, quando propõe uma reflexão sobre o contexto de
exclusão da América Latina? O referencial teórico busca articular a concepção
dusseliana de alteridade (DUSSEL, 1977a, 1977b, 1986, 1995, 2007) e alguns de
seus críticos e comentadores. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem
qualitativa fenomenológica, que possibilita o trabalho com sentidos e significados
que visam verificar a consistência da hipótese proposta. Como resultado, mostra que
a filosofia da libertação dusseliana oferece um instrumental mais adequado para
pensar a situação do excluído no contexto latino-americano a partir de um diálogo
com a tradição filosófica euro-americana.
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ABSTRACT
This research approaches the theme of Latin America as “not to be”, aiming to

highlight the contribution of the Dusselian philosophical project to the understanding
of the different faces of the excluded in the different contexts presented in this part of
the world. In this sense, it presents the concept of alterity present in Enrique Dussel's
philosophy, which refers to a specific way of philosophizing and which is
characterized by the opposition it establishes about the concept of Eurocentric
ontological Totality. The research was based on the following question: to what extent
the Dusselian philosophical project, which is based on a conception of alterity as a
concern with the Other, represents a rupture with the main Eurocentric philosophical
systems when it proposes a reflection on the context of exclusion of Latin America?
The theoretical framework seeks to articulate the Dusselian conception of alterity
(DUSSEL, 1977a, 1977b, 1986, 1995, 2007) and some of its critics and
commentators. This is bibliographic research, with a phenomenological qualitative
approach, which allows working with senses and meanings that aim to verify the
consistency of the proposed hypothesis. As a result, it shows that the Dusselian
philosophy of liberation offers a more adequate instrument to think about the situation
of the excluded in the Latin American context, based on a dialogue with the
Euro-American philosophical tradition.
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