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INTRODUÇÃO

O período compreendido entre o fi nal do século XIX e o início 
do XX foi emblemático para os países latino-americanos no que 
diz respeito à afi rmação de suas nacionalidades. Na Argentina, o 
desenvolvimento econômico e o grande contingente imigratório 
transformaram a questão nacional no tema central das discussões 
políticas e intelectuais da época.

Nossa proposta de trabalho consiste em analisar quais foram os 
mecanismos utilizados pela elite argentina a fi m de que se forjasse 
uma identidade nacional no período compreendido entre 1880 e 
1920. Para tanto, basear-nos-emos na produção intelectual de Carlos 
Octavio Bunge (1875-1918) e José Ingenieros (1877-1925) e no papel 
político desempenhado pelos mesmos, uma vez que ambos tiveram 
atuações junto ao governo e à sociedade de seu tempo. 

Nas obras produzidas por eles, buscaremos compreender o sig-
nifi cado de nação expresso pelos intelectuais argentinos do início 
do século XX e analisaremos como, na visão desses autores, seria 
possível construir uma nacionalidade num país tão heterogêneo, 
tomado pela imigração europeia, tendo em vista que a partir desse 
período defi niram-se os traços da representação da nação argentina 
que terminaria por se impor. 



12  CAMILA BUENO GREJO

As fontes escolhidas representam o pensamento social argentino 
e são compostas de livros e artigos publicados por Carlos Bunge e 
José Ingenieros em três importantes revistas do período: a Revista 
de Derecho, Historia y Letras (1898-1923), a Revista de Filosofi a, 
Cultura, Ciencias y Educación (1915-1929) e El monitor de la Edu-
cación Común (1881-1965),1 subordinada ao Conselho Nacional de 
Educação.

A maior parte dos livros e dos textos que compõem as revistas 
escolhidos para esta pesquisa foi publicada por Bunge e Ingenieros 
no fi nal do século XIX e nos primeiros anos do século XX e, por isso, 
está repleta de conceitos baseados no cientifi cismo a fi m de explicar 
a situação política e econômica da Argentina de seu tempo.

Para discutir os problemas que permeavam a sociedade argentina 
do fi nal do século XIX e início do XX, Bunge e Ingenieros utiliza-
ram elementos sociológicos, antropológicos, étnicos, biológicos e 
também históricos, o que nos permite afi rmar que, apesar de não se 
constituírem em obras historiográfi cas, as fontes analisadas possuem 
historicidade. Essa historicidade pode ser representada a partir da 
tomada de consciência por parte da elite política e intelectual, fazendo 
com que esse ramo da sociedade passasse a pensar nos problemas 
da sociedade argentina e nas ações que deveria realizar para que se 
concretizasse a construção da identidade nacional. 

Tais obras foram publicadas entre os anos de 1890 e 1917, mas 
entendemos que um recuo e um avanço no tempo histórico serão ne-
cessários para que haja uma melhor compreensão do tema proposto. 
Por isso, nosso recorte temporal está situado entre 1880 e 1920, uma 
vez que a década de 1880 foi um período de pleno desenvolvimento 
dos ideais cientifi cistas na Argentina (ideais estes que exerceram 
notável infl uência sobre as obras analisadas nesta pesquisa) e 1920 
foi um momento em que a visão racial hierarquizada sustentada pelo 
cientifi cismo perdeu terreno e parte da elite elegeu o gaúcho como 
legítimo representante da nação argentina. 

 1 Essa revista circulou de 1881 a 1976; sua publicação foi interrompida entre os 
anos de 1950 e 1958, e novamente de junho de 1961 até agosto de 1965.
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É importante ressaltarmos que a concepção histórica manifestada 
por Carlos Bunge e José Ingenieros nos remete à tendência historio-
gráfi ca do fi nal do século XIX e início do XX: a linha liberal, que de 
acordo com Alberto Pla foi composta por intelectuais dotados de 
grande representatividade frente à sociedade argentina por se trata-
rem de integrantes tanto da elite intelectual quanto política, os quais, 
devido à preocupação em dar um sentido nacionalista ao país, foram 
considerados responsáveis pela história ofi cial argentina (Pla, 1972, 
p.39). Dentre os intelectuais relacionados ao pensamento liberal 
podemos citar, como precursores, Vicente Fidel López e Bartolomé 
Mitre, e a Geração de 80 como responsável pela consolidação dessa 
maneira de escrever a História dentro da perspectiva da Argentina 
liberal, que havia sido consolidada em 1853.

Para abordar a questão da construção da identidade nacional 
argentina a partir da visão de dois intelectuais faz-se necessária uma 
prévia discussão de como aplicaremos os conceitos propostos pela 
história intelectual, a qual analisaremos seguindo a perspectiva dos 
franceses Pierre Bourdieu, Jean-François Sirinelli e Roger Chartier. 

Segundo Bourdieu, os intelectuais constituem-se em seres so-
cialmente determinados em função da classe, ocupação, ideologia e 
da posição ocupada no campo intelectual. Nesse sentido atentamos 
para o fato de que tanto Bunge quanto Ingenieros pertenciam à elite 
política e intelectual argentina e exerciam profi ssões importantes 
(tais como advocacia e medicina), além de lecionarem no ensino 
universitário, isto é, ocupavam uma posição privilegiada na sociedade 
argentina, a qual lhes permitiu atuarem como formadores de opinião, 
pelo menos entre seus pares. 

 O conceito de redes de sociabilidade, proposto por Sirinelli, 
também será muito importante para a compreensão do pensamento 
dos intelectuais em questão. A partir da perspectiva de Sirinelli, tais 
redes – também chamadas estruturas de sociabilidade – constituíam 
uma ferramenta explicativa para compreender a organização e a 
dinâmica do campo intelectual com suas amizades e inimizades, 
vínculos e tomadas de posição, o que nos auxiliou a entender não 
apenas as relações entre Carlos Bunge e José Ingenieros, como tam-
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bém os círculos frequentados por eles na sociedade argentina. Desse 
modo, analisaremos de que maneira os componentes da rede de 
sociabilidade na qual Ingenieros estava inserido infl uenciaram seu 
pensamento com relação, por exemplo, à militância junto ao Partido 
Socialista Argentino.

Contribuirá igualmente para a proposta deste trabalho o conceito 
de representação elaborado por Roger Chartier, pois para esse autor 
as representações não são discursos neutros, uma vez que produzem 
estratégias e práticas sociais – ele propõe que se tome o conceito de 
representação “num sentido mais particular e historicamente mais 
determinado”. Para Chartier, a representação deve ser entendida 
como o “relacionamento de uma imagem presente e de um obje-
to ausente, valendo aquela por este” (1990, p.21). Dessa forma, 
tomaremos as ideias, imagens e argumentos contidos em nossas 
fontes como representações e buscaremos apreender quais foram as 
práticas sociais e as estratégias criadas pelas mesmas na sociedade 
argentina do período correspondente, uma vez que seus autores 
passaram longe da neutralidade ao aplicar suas ideias cientifi cistas 
na sociedade argentina.

Portanto, considerando que a história intelectual precisa observar 
as formas de pensar e de agir dos intelectuais tomando como base um 
contexto histórico específi co, consideramos essas três perspectivas 
como mais afi ns à investigação dos objetos desta pesquisa, pois nos 
possibilitam compreender os fenômenos intelectuais como situados 
no cruzamento do cultural, do político e do social, além de examinar 
o lugar social e profi ssional dos agentes na sua relação com suas ações 
e produção intelectual sem um critério determinista.  

No primeiro capítulo deste livro, intitulado “Para que uma nacio-
nalidade?”, procuramos enquadrar as fi guras de Bunge e Ingenieros 
no lugar social a que pertenciam, a fi m de compreender quais as cor-
rentes de pensamento expressas por eles e analisar em que medida tais 
correntes infl uenciaram suas obras. Nesse sentido, um dos objetivos 
foi explicitar como um conjunto de categorias ou conceitos desenvol-
vidos e difundidos sob a forma de escolas de pensamento – tais como 
o positivismo e o cientifi cismo europeus – foi recebido e redefi nido 
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pela intelectualidade argentina, e em que medida tais categorias 
acabaram sendo incorporadas aos temas de interesse para o debate 
intelectual e, dessa forma, aplicadas à discussão de problemáticas que 
logo se transformaram em políticas de execução por parte do Estado 
e das Instituições. Constitui ainda um dos objetivos deste capítulo 
analisar as aproximações e os distanciamentos apresentados nas obras 
de Bunge e Ingenieros em relação aos ditos conceitos. 

 No capítulo seguinte, “Do imigrante imaginado ao estrangeiro 
real”, intentamos compreender o papel desempenhado pelos imi-
grantes, uma vez que estes foram considerados, pelas classes diri-
gentes, os responsáveis por delinear o perfi l da nova sociedade que 
estava se constituindo. Para tanto, consideramos as representações 
desse fenômeno na produção intelectual de Carlos Octavio Bunge 
e José Ingenieros, o que nos permitiu entender de que forma esses 
intelectuais se preocuparam com a questão imigratória.

Finalmente, no terceiro capítulo, “Os novos rumos da nação”, 
analisamos como a questão nacional foi debatida por Bunge e Inge-
nieros às vésperas das comemorações do Centenário da Independên-
cia, tomando como um objetivo fundamental compreender em que 
medida o modelo proposto por esses intelectuais contribuiu para a 
defi nição do que signifi cava ser argentino no início do século XX.


