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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, procuramos analisar o papel desempenhado pela 
elite liberal argentina frente à questão nacional entre os últimos anos 
do século XIX e as duas primeiras décadas do XX, a partir da pers-
pectiva de dois intelectuais de grande prestígio junto ao governo e 
à sociedade desse período: Carlos Octavio Bunge e José Ingenieros.

Um de nossos objetivos consistia em compreender como esses dois 
intelectuais haviam se apropriado de conceitos em voga na Europa, tais 
como o darwinismo social, o evolucionismo e o positivismo, a fi m de 
justifi car os problemas encontrados na sociedade argentina de sua épo-
ca. Nesse sentido, compreendemos que a aplicação desses conceitos 
em suas principais obras estava relacionada aos pressupostos políticos 
delineados pelo Estado, constituindo-se num instrumento utilizado 
com duas fi nalidades: legitimar o Estado nacional e construir uma 
identidade para a sociedade que passava por grandes transformações.

A partir da análise das fontes pudemos notar que tanto Carlos 
Octavio Bunge quanto José Ingenieros aplicaram os conceitos acima 
enunciados, mas não os fi zeram de forma isolada, pois em suas obras o 
darwinismo social, o evolucionismo e o positivismo aparecem mescla-
dos, o que nos permitiu desenvolver a hipótese de que os intelectuais 
argentinos do início do século XX não encontraram em apenas um 
desses dispositivos todas as instâncias teóricas para fundar um con-
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junto de ideais coletivos em anos considerados cruciais para a defi nição 
de um novo nacionalismo como sendo um conjunto de símbolos e 
valores de identidade. Por isso, recorreram também aos ideais cien-
tífi cos, os quais aparecem representados pela aplicação da psicologia, 
da sociologia e do biologismo nas obras analisadas nesta pesquisa. 

O papel desempenhado pelo imigrante na nova confi guração so-
cial da Argentina também foi um tema importante em nosso trabalho, 
principalmente por tomarmos o fomento à imigração a partir de uma 
dupla função: contribuir para o desenvolvimento econômico do país 
e, ao mesmo tempo, corresponder à necessidade manifestada pela 
elite intelectual de tipifi car o argentino – isto é, as “raças brancas”, 
representadas pelos imigrantes, eram vistas como fundamentais para 
a constituição da própria nação.

Constatamos que, num primeiro momento, Bunge e Ingenie-
ros mostraram-se favoráveis à promoção da imigração e criaram 
expectativas com relação a seus efeitos na sociedade argentina dos 
primeiros anos do século XX. Entretanto, conforme a porcentagem 
de estrangeiros superava a de nativos, a elite argentina passou a 
observar esse fenômeno de outra perspectiva: aqueles que haviam 
sido considerados como portadores do progresso e da modernidade 
converteram-se numa ameaça à identidade nacional, especialmente 
por sua recusa em adotar a nacionalidade do país que os acolhera.

Nesse ínterim, Carlos Bunge assumiu um discurso diferente 
daquele adotado em suas obras de caráter cientifi cista – nas quais o 
imigrante desempenharia um papel fundamental na constituição da 
nação argentina –, passando a buscar no passado recente a represen-
tação do ser essencialmente argentino. José Ingenieros, no entanto, 
manteve-se fi el à sua postura anterior, uma vez que continuou a 
exaltar os aspectos positivos da imigração enquanto elemento fun-
damental para a constituição de uma “raça argentina”.

Portanto, concluímos que a elite intelectual argentina de tendên-
cia liberal utilizou os conhecimentos apontados pelo cientifi cismo de 
uma forma que os fez funcionar como um instrumento para a análise 
das questões sociais e políticas latentes em fi ns do século XIX e início 
do XX, o que contribuiu para a realização do projeto nacional.


