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Lecionar Filosofia... 

por que? 

- sobre-vivência, ora bolas!!! 

(... e, talvez, qualquer outra resposta 

não passe de uma variação sobre esse mesmo tema:  

como autenticar, pela palavra, o pão!!!) 

e, quem sabe, deixando de ser profissão 

aí é que vamos DAR aulas de filosofia!! 

(...e, quiçá, lecionar seja mais que le$$ionar!!!) 

Enquanto isso, 

nossa cultura de mercado 

estabelece valores de uso & troca, 

na binariedade de toma-lá, dá-cá 

dentro da polaridade do tudo ou nada 

Segundo uma assimetria hierarquizadora 

que desafia a criatividade. 

Por isso, desconfiamos que lecionar Filosofia 

é sobre-vivência diante do inevitável morrer, 

é sobre-vivência que leva o nosso jeito de ser, 

é sobre-vivência apesar dos pesares profissionais, 

é sobre-vivência que nos torna algo mais. 

Lecionar Filosofia é doença de apaixonados... 

de gente que não tem explicação para explicar 

porque está reflexionando 

em torno de explicações sobre o inexplicável. 

Noutros termos, é mais um caso de flerte entre FILO & SOFIA. 

 

Prof.  Dr. José Lima Junior - UNIMEP  

 



 
 

RESUMO 

 

 O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de refletir a relevância do Ensino de 

Filosofia no contexto histórico brasileiro em consonância conjectural paulistana. 

Apontamos através do Decreto nro. 6.283 de 25 de janeiro de 1934, o qual instituiu-se 

sendo a primeira Universidade brasileira (Universidade de São Paulo) nas palavras de 

Vita “iniciativa pioneira no Brasil” (1969, p.16). Inspirada no modelo universitário 

tradicional da cultura filosófica francesa, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

adotou desde os seus contíguos metodológicos aos procedimentos intelectivos, 

favorecendo o desenvolvimento da interdisciplinaridade da formação cultural. Uma 

confluência marcada por intensos envolvimentos ideológicos estruturados do progresso 

moderno, infundindo competências científicas na faculdade profissional incorporada à 

universidade, bem como formar professores para o ensino secundário 

(SCHWARTZMAN, 2006, p.163). Sendo assim, a Faculdade de Filosofia seria o 

núcleo propulsor. Porém, o modelo centralizador de pensar o Ensino da Filosofia, a 

atribui uma superioridade técnica intelectual e saber acumulado, pouco distingue da 

competência escolar conquistada em outros países, pelo potencial formativo dos 

professores filósofos Jean Maugüé (1955,1982) e João da Cruz Costa (1945, 1960, 

1961,1967). Mauguë aponta-nos quão a formação em Filosofia está diretamente 

atribuída ao docente e ao aluno, que a ela se dedica.  Pela obra Ensino de Filosofia e 

Diretrizes, ele apresenta-nos também a concepção de docência: o docente-intelectual, 

comprometido com a (re) construção dos significados epistemológicos, legitimados por 

uma prática pedagógica entre o já conhecido e ao conhecer, ou seja, entre o ensinado e 

ao ensinar. Nesse sentido, é notável que os argumentos do docente e do filósofo se 

imbricam, ao ponto de serem confundidos e potencializados durante a formação. Assim, 

Cruz Costa, também trabalha, quando assume a cátedra, porém ressalta que o processo 

formativo adquire sentido pela História das Ideias como construção do pensamento 

filosófico e, portanto, o ensino se faz quando se toma consciência da concentricidade 

histórica, ideias que lhe concede significado conjugado às técnicas de erudição, o que 

fez advertir aos seus alunos para as vicissitudes pelas quais passaram em nossa terra, as 

correntes filosóficas estrangeiras, e, sobretudo, para a curiosa significação que elas têm 

apresentado no envolver de nossa história (VITA, 1950, p.22).  O conhecimento 

histórico é o caminho norteador a ser percorrido, necessário ao devir humano, isto é, a 

conciliação entre o conhecimento teórico e as condições históricas. 

 

Palavras-chave: Ensino da Filosofia; Jean Maugüé; João da Cruz Costa; Universidade 

de São Paulo; Ensino Superior. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

This study was developed with the aim of refleting the importance of the Teaching of 

Philosophy in the Brazilian historical background in accord with the paulistana´s 

conjectural. We have pointed through the Decree nro. 6.283 of January 25th, 1934, in 

which was established as the first Brazilian University (Universidade de São Paulo) in 

the words of Vita “pioneering initiative in Brazil” (1969, p.16). Inspired in the 

traditional academic model of the French philosophical culture, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras assumed since their contiguous methodologies up to the intellectual 

procedures, by favoring the development of the interdisciplinarity of the cultural 

formation. A confluence set by intense ideological involvements structured from the 

modern progress, infusing scientific competences in the professional faculty 

incorporated into the University, just as well train teachers in the secondary education 

(SCHWARTZMAN, 2006, p.163). Thus, the School of Philosophy would be the 

propulsive nucleus.  Yet, the centralized teaching of Philosophy´s thinking model 

assigns as an intellectual technical superiority and accumulated knowledge, hardly 

distinguishes from the educational competence conquered in other countries, by the 

potential formation of the Philosophy teachers Jean Maugüé (1955,1982) and João da 

Cruz Costa (1945,1960,1961,1967). Mauguë points out that the Philosophy formation is 

directly assigned to the teacher and the student, in which its dedicate themselves. In the 

writing of Ensino de Filosofia e Diretrizes, he also presents the notion of teaching: the 

intellectual teacher, involved in a (re) construction of epistemological meanings, 

legitimized for a pedagogical practice between the well-known and the get to know, in 

other words, between the taught and the teach.  In this regard, it is remarkable that the 

arguments of the teacher and the philosopher are interlinked, to an extent to be confused 

and potencialized during the formation. Thus,  Cruz Costa, also works when assumes 

the professorship, yet enhances that the educational process acquires meaning through 

the  História das Ideias as a construction of a philosophical thinking and, therefore the 

teaching happens when there is a  conscience of a historical concentricity, ideas that 

give meaning coupled with the erudition techniques, that was informed to his students to 

the changes that passed in our earth, the foreign philosophical trends, and, mostly, for 

the curious meaning that they have presented in our history (VITA, 1950, p.22). The 

historical knowledge is the pathway to be done, needed for the humans, that is, the 

conciliation between the theoretical knowledge and the historical conditions.  

 

Key words:  Teaching of Philosophy; Jean Maugüé; João da Cruz Costa; Universidade 

de São Paulo; Higher Education.   
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INTRODUÇÃO 

A temática aqui proposta, Filosofia e Formação Docente, tem norteado os meus 

estudos e pensamentos desde a minha formação pedagógica no curso de Filosofia, 

perpassando pela minha prática docente, em escolas públicas da zona norte de Juiz de 

Fora – Minas Gerais.  

Em julho de 2010 trabalhando no Núcleo Verbita de Fé e Cultura, setor 

administrativo de Formação Humana (docentes, discentes e colaboradores) do Centro de 

Ensino Superior de Juiz de Fora, fui indicado pelos coordenadores da época a participar 

em Curitiba – Paraná, de um curso de formação continuada: Filosofia para Crianças – 

Ética e Educação para o Pensar. Um curso baseado no Programa de Filosofia para 

Crianças do filósofo e educador norte americano Matthew Lipman.  O assunto que havia 

sido meu objeto de pesquisa no Trabalho de Conclusão de Curso, possibilitou-me 

enriquecimento profissional, transformando a prática educacional. 

Na Escola Estadual José Freire em março de 2011 iniciei a minha carreira docente 

ministrando aulas de Ensino Religioso e Filosofia no Ensino Básico (nono ano do 

Ensino Fundamental e segundo e terceiros anos do Ensino Médio) e Filosofia para a 

Educação de Jovens e Adultos.   

Nesta modalidade do ensino, tive muito desafios, tanto ao estabelecer o conteúdo 

formal, quanto ao uso de uma linguagem que fossem adequados e eficientes. Uma 

modalidade com certas particularidades, exigindo uma formação específica. Porém, a 

licenciatura do curso de Filosofia não ofereceu. As dificuldades foram sendo sanadas à 

medida que eu dialogava com outros professores mais experientes, além de estudar os 

documentos oficiais do MEC, e principalmente criando vínculo com os próprios alunos. 

Concomitante, por necessidade de continuar minha formação acadêmica, ingressei 

no Programa de Pós-Graduação em Filosofia Moderna e Contemporânea (lato sensu) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, obtendo êxito com nota máxima, com a 

dissertação “Uma análise da relação do Ensino e Aprendizagem na formação do 

conhecimento”, uma abordagem filosófica que investigava as principais teorias 

educacionais da aprendizagem. 
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Em 2012 como professor titular na Escola Estadual Professor José Saint’Clair de 

Magalhães, amadurecido pela experiência anterior, reformulei o meu plano de curso, 

bem como as “diretrizes” da Filosofia na EJA.   A reformulação do currículo foi 

dividida em dois eixos: 1) Estruturação do pensamento: Raciocínio Lógico (Análises de 

Frase; 2) Prática do Pensamento (Temas interdisciplinares).  

O que era apenas uma reformulação de currículo foi transformado em projeto, 

apresentado em outubro do mesmo ano no simpósio sobre EJA, organizado pelo 

GEPEJA (Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos) na 

Universidade de Campinas (UNICAMP).  O trabalho apresentado intitulado O Pensar 

Bem como metodologia na EJA, além de mostrar o projeto, elucidou alguns pontos 

nefrálgicos da Educação Filosófica na EJA: formar, agir e pensar, tanto por parte do 

professor quanto da organização pedagógica, ao currículo de Filosofia, as ferramentas 

principais para a estruturação do pensamento e ao mesmo tempo como aliada da 

argumentação sobre os seus principais conteúdos. 

Em meados de 2012, já com o título de especialista, pude articular com o 

coordenador atual do Núcleo Verbita de Fé e Cultura, José Luz Izidoro, o curso 

Filosofia para Crianças, formação de professores para Rede Estadual de Juiz de Fora.  

Por iniciativa dos próprios professores que fizeram o curso, surgiu o Grupo de 

Estudos Filosofia, Religião e Educação. O grupo, registrado no Centro de Pesquisa do 

CESJF, foi dividido em duas linhas e seus respectivos coordenadores: Filosofia e 

Educação: Prof. Especialista Vinícius Tadeu de Almeida e Religião e Educação:  Prof. 

Dr. José Luiz Izidoro.  

Além, dos professores que fizeram o curso, alunos do curso de Letras, 

possibilitando debates de teor metodológico e epistemológico de Ensino de Filosofia, 

concernentes análises de textos científicos (entre eles a formação docente) e infanto-

juvenis, como primeiro momento. 

Já em meados de 2013 quando estávamos concluindo a primeira parte do grupo de 

estudos, José Luiz Izidoro, propôs-me um desafio: o Mestrado em Educação. Na 

justificativa de continuar trabalhando com o grupo e outros projetos de docência, como 

uma exigência institucional de profissionais qualificados. 
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Então, analisei o que já havia trabalhado nos últimos anos e no meu desejo de 

projeção profissional, então, resolvi pela linha de Formação de Educadores, da 

Universidade Metodista de São Paulo, indicação do próprio Izidoro. 

Após ter sido aprovado no exame seletivo e ter conseguido a bolsa integral pela 

CAPES/PROSUP, pedi o meu afastamento (licença) não renumerado para o Centro de 

Ensino Superior de Juiz de Fora (CESJF), e este me foi concedido.  

No Programa de Pós-Graduação em Educação, inicialmente pensava em discutir 

sobre a formação docente em Filosofia enquanto emancipação, tendo como referenciais 

teóricos, o filosofo alemão Theodor Adorno e o educador brasileiro Paulo Freire.   

No entanto, no decorrer da pesquisa e mais precisamente na etapa da revisão 

bibliográfica e dialogando com a professora orientadora, Marília Claret Geraes Duran, 

idealizamos a realização de uma abordagem histórica da formação de educadores em 

filosofia nos períodos de 1934 a 1945, tendo com o objeto de estudo a Faculdade de 

Filosofia da Universidade de São Paulo (USP) em sua primeira fase, pois, é um assunto 

amplo e complexo. 

Entre as questões norteadoras da pesquisa saliento três: 1). Em que perspectiva o 

pensamento filosófico universitário estabeleceu formulações de políticas educacionais? 

2). Quais foram os impactos e implicações da Faculdade de Filosofia da Universidade 

de São Paulo em Ensino da Filosofia? 3). Por que o sistema universitário da 

Universidade de São Paulo se constituiu como docência, legando de geração a geração o 

problema da fundamentação última do saber?  

 Tais questões corroboram com há quase ausência nos tempos atuais, em debater 

ou pesquisar a história da formação docente em filosofia relacionada ao seu Ensino, 

principalmente porque a maioria dos cursos oferecidos nos tempos hodiernos para 

licenciaturas não propõem em seus currículos, a Filosofia no Brasil. 

A inquietação está em olharmos para nossa história e resgatarmos a distinção das 

produções científicas – filosóficas dos professores pioneiros Jean Maugüé e João Cruz 

Costa, a fim de que, neste conduto possamos fundamentar teoricamente a análise crítica 

ao Ensino da Filosofia concernente a Universidade de São Paulo. Assim, podendo criar 

subsídios para futuros debates, tanto para alunos que já cursam Filosofia, quanto para 
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professores já em exercício da profissão e para os que estão iniciando carreira. E, enfim, 

chegarmos aos coordenadores de programa. 

Para que esta pesquisa seja possível metodologicamente, o percurso percorrido 

centra-se em análise crítica historiográfica, bibliográfica de publicações da época (anais 

e livros), em uma contração e síntese dos mesmos, para enfim, realizar a interpretação e 

compreensão dos documentos. Nos quais, apontamos dois eixos centrais: 1) A 

contextualização da História da Filosofia no Brasil: alguns filósofos-professores e 

respectivas correntes, destacando a província de São Paulo; 2) Questão de análise: trazer 

a luz ao ensino universitário uspiano, concebeu o ensino da filosofia.  Estes foram 

contemplados na estrutura do texto em três capítulos. 

No primeiro capítulo, buscamos reconstituir a trajetória do desenvolvimento 

cultural, econômico e político brasileiro em suas relações com a construção das formas 

do pensamento filosófico e educacional em cada etapa no contexto macro do nosso país 

e no micro paulistano. Justificando desta maneira, uma discussão que consiste no 

reconhecimento de concepções ora ideológicas, ora sistemáticas, como um processo 

contínuo e progressivo. Com certeza nos precavemos contra toda tendência de 

imputarmos aos seus significados, de uma parte para outra, uma interpretação paralela, 

visando ao máximo o seu sentido completo, deixando marcas de investigação à teoria 

do filosofar em contraste à realidade histórica ativa no Brasil. 

O segundo capítulo, abre-se para a constituição institucional e para a Filosofia 

universitária uspiana, delineada pelas políticas educacionais influentes corroborando 

para  a criação de um sistema projetado no cenário nacional, perpassando pela 

credibilidade histórica epistemológica dos modelos guia francês e alemão de Educação, 

para enfim, indicarmos memórias intelectuais em potencial formativo do professor 

francês catedrático Jean Maugüé e posteriormente em sua substituição, o professor 

catedrático brasileiro João da Cruz Costa.  

Já no terceiro capítulo, totalmente dedicados às confluências de pensamentos dos 

professores Jean Maugüé e João da Cruz Costa, referentes ao Ensino da Filosofia 

deixando, ao seu modo, suas marcas e expressões fecundas na prática filosófica 

reconhecida na forma atual de filosofar. Buscaremos explicitar o processo de formação 

como uma atividade filosófica. Em Jean Maugüé, propusemos uma análise pedagógica e 

filosófica do principal texto de relevância histórica, O Ensino da Filosofia e suas 
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Diretrizes, considerado pelos estudiosos e literatos como a “Certidão de Nascimento” 

na concepção uspiana, de ensinar Filosofia. Apontaremos pelas Diretrizes, o papel do 

docente e do discente, respectivamente aos conteúdos filosóficos a serem estudados. 

João da Cruz Costa, será apontado por algumas obras e artigos, como por exemplo, 

Panorama da História da Filosofia no Brasil e Do Ensino da Filosofia, defendendo a 

formação filosófica no Brasil como forma de compreensão da nossa identidade. 

Portanto, o ensino filosófico se faz e se prova na história. Assim, analisaremos as 

relações do Programa de Filosofia com os estudantes e os compêndios de referências, 

em paralelo breve nas suas devidas proporções com os materiais didáticos atuais. 

De um modo geral, a proposta desta pesquisa pode parecer pretensiosa demais.  

De fato, o é.  É certo que haverá provocações e lacunas, mas baseando-nos nas seguintes 

fundamentações: “Mas, neste mundo não pode responder a tudo” (CRUZ COSTA, 

1960, p. 122), por isso a “Filosofia é reflexão; é inquietação. Não é esquematismo, não 

é dogmatismo. Alain já dizia, em um dos seus Propos, que ‘pensar é dizer não’, que 

‘refletir é negar aquilo que se crê’. ” (CRUZ COSTA, 1960, p. 120).  Assim, acredito 

que “um professor simples, interessado no seu trabalho, nunca escorrega no erro do 

brilhareco...” (CRUZ COSTA, 1960, p. 114).  
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1 - DA TRANSPLANTAÇÃO CULTURAL PORTUGUESA AO 

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FILOSÓFICO NACIONAL 

 

1.1 Etapas do Desenvolvimento 

 

Na historiografia brasileira constata-se a largos traços, a dependência intelectual, 

político-econômica como um problema herdados originalmente do período colonial ao 

qual fomos submetidos, gerando produções filosóficas “ingênuas”, aculturada 

circunscrevendo as questões preliminares.  

Por este motivo, é possível traçar com certa precisão uma periodização elucidativa 

do desenvolvimento das ideias filosóficas no Brasil e o seu ensino atreladas a evolução 

econômica histórica nacional, compreendida em três etapas1: 1) Etapa do 

Subdesenvolvimento; 2) Período de Transição; 3) Fase do desenvolvimento industrial 

autônomo. Haja vista, estas etapas refletem uma realidade vigente. 

Parto desse pressuposto histórico neste trabalho, ao situar em linhas gerais   o 

saber filosófico-educacional (Tradição Universitária) brasileiro através das três 

respectivas fases, viabilizo os princípios das distintas representações correntes do 

pensamento filosófico.  

No âmbito filosófico-educacional, houve um projeto de criação do pensamento 

autônomo nacional, o qual de forma peculiar fornece uma orientação do contexto 

histórico. Nesta etapa, em meados do século XIX, sabemos que o Brasil foi marcado por 

inúmeras influências ideológicas europeias, não apresentando incitações às teorizações 

sistemáticas, estas quase inexistentes.   

Pois, as necessidades ou problemas sociais são ainda incipientes para um suposto 

desenvolvimento elucubrativos. É preeminente, neste contexto, uma aceitação da cultura 

transplantada, a economia voltada ao mercado mundial europeu, criador de riqueza à 

                                                      

 

1 As denominações das etapas que estamos adotando neste trabalho é baseada na obra “Aventuras e 

desventuras da Filosofia no Brasil: o nacionalismo no pensamento filosófico” (1984) da professa Lídia 

Maria Rodrigo.  
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base de mercadoria presente na troca, originário da metrópole à massa humana, bem 

como o valimento material. 

Uma sociedade configurada pelo regime escravocrata, ainda como comunidade 

primitiva. De um lado escravos negros e indígenas, do outro os brancos (senhores de 

terra e religiosos).  

1.1.2 Transplantação da cultura metropolitana – Quadro econômico e politico  

No período da colonização brasileira, inicialmente, encontrava-se o ensino alheio 

a uma raiz cultural, isto é, um ensino caracterizado pela alienação, destinado à formação 

básica, livre e desinteressado em preparar letrados que soubesse formular constantes 

argumentações ornamentais (Retórica) diante de constantes diálogos, de formas 

sistemáticas jesuíticas à classe dominante. Aos demais integrantes de classe social 

submissa, estava condicionada a ocupação produtiva, construir monumentos, cidades, 

desenvolver as lavouras, ou seja, um tipo de sociedade basicamente de estruturação da 

economia na visão de Cruz Costa (1950). Este quadro se estende ao início do século 

XX, daqui em diante estamos começando a nos tornar “autônomos”. 

E, ele defende ainda, a ideia de que a “produção” filosófica e obviamente o seu 

ensino no Brasil, representava apenas possibilidades de vida material e o atendimento 

do imediato. Salientamos assim, que a ideia de desenvolvimento do pensamento 

filosófico brasileiro é complexa e diversa, subjaz como nos demais países de origem 

colonial, da assimilação aos debates e ideias providos dos manuais de filosofia europeia, 

de certo modo, uma disciplina livresca, denominados aqui conteúdos de “sabedoria”, 

limitando-se a produzir o saber alheio (transplantar ideias) não passando de alienação 

erudita (RODRIGO, 1984, p. 42). 

Parece-nos que a herança política universitária portuguesa, conservou 

substancialmente através dos poucos cultos aqui, as Regras do Professor de Filosofia da 

Ratio Studiorum, sobrevindo de um regulamento que estreitava as pautas das atividades 

acadêmicas de caráter dogmático, um pensamento estreitamente ortodoxo, de erudições 

de pensadores das correntes filosóficas europeias, defendido pelos padres jesuítas, como 

as lógicas e metafisicas, que segundo Cruz Costa (1950), assentiam os distinguos e os 

negos entremeados com as sutilezas dos princípios da  Escolástica .moral de Santo 

Tomás Aquino e da Lógica de Aristóteles: Racional (Lógica e Metafísica); Filosofia 
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Natural (Física Geral e Física Particular); e Filosofia Moral, perdurada como tentativa 

de estabelecer a Segunda Escolástica, ou seja, uma Filosofia ortodoxa. Vale ressaltar, 

ainda que, o aristotelismo marca o conceito de História da Filosofia no Brasil, com o 

mesmo sentido em que se concebe, na história da filosofia ocidental, que a filosofia 

“moderna” emancipou o uso teórico da razão da tutela (CERQUEIRA, 2011, p.164).   

Neste sentido, os conteúdos formais só se tornaram claros quando foram 

explicitados muito tempo depois com a Filosofia Moderna, a qual possibilitou tratá-los 

na perspectiva do método, da Lógica ou Teoria do Conhecimento, integralmente com a 

Física.  

1.1.3 A organização e a morfologia do Ensino Superior 

Na etapa inicial, as atividades culturais refletiam bem as suas condições objetivas 

como base da “força de conservação” e do “ensino de classe” (SODRÉ, 1978).  No 

conjunto do processo histórico do desenvolvimento intelectual-filosófico brasileiro, os 

pareceres pedagógicos de teor progressista português, acabaram por ora, cooptando a 

política educacional pombalina. 

O Ensino Superior promovia uma formação de legitimação do próprio Estado, 

seguindo uma lógica econômica. Muitas das vezes, carecendo de docentes e alunos nas 

Aulas Régias mantidas pelo Estado através do subsídio literário, isto é, imposto sobre o 

consumo de carne e produção da aguardente (CUNHA, 2007).  

No entanto, no decurso da inauguração do pensamento da Filosofia Moderna 

(Renascença ao Humanismo): Cartesianismo e Newtonianismo, antes combatidas pelos 

princípios religiosos, passam a ser projetados outros tipos de currículo, como o 

Quadrivium: a) História da Filosofia; b) Lógica; c). Física; d). Ética. Nesse conjunto, o 

lugar de primeiro plano deveria ser ocupado pela Física. 

 

Assim, não só o método, como a lógica ou a teoria do conhecimento são 

abordados englobadamente como até mesmo a física não parecia comportar 

tratamento autônomo. Só com a obra de Kant - [...], diga-se de passagem, a 

alterar ou a influir na evolução imediata do pensamento luso-brasileiro - não 

só se empreende a sistematização autônoma das disciplinas filosóficas dentre 

as abordadas [...] como ganha a própria filosofia uma nova perspectiva, cujo 

desdobramento transcende de muito dos marcos do período estudado.  

(PAIM, 2007, p.27).  
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O docente que ministrava as aulas, era visto como o indivíduo que estava revelava 

Verdades absolutas aos seus alunos, ou seja, uma ação de tirá-los da escuridão. Assim, o 

ensino de Filosofia estava subjugado aos princípios da Teologia. 

 

Como as artes e as ciências da natureza preparam a inteligência para a 

teologia e contribuem para a sua perfeita compreensão e aplicação prática, e 

por si mesma concorrem para o mesmo fim, o professor, procurando 

sinceramente em todas as coisas a honra e a glória de Deus, trate-as com a 

diligência devida, de modo que prepare os seus alunos, sobretudo os nossos, 

para a teologia, e acima de tudo os estimule ao conhecimento do Criador. 

(COMPANIA DE JESUS, p. 65). 

 

 

Porém, já no decurso do final do século XVIII, e com maior grau de liberdade na 

colônia pela expulsão dos jesuítas, os estudantes e intelectuais brasileiros adotaram 

outras ideias e pensamentos vindos do ultramar francês. Neste período, a França gritava 

por liberdade, como veremos a seguir. 

 

1.1.4 Filosofias da “alienação”: a Lógica-Formal e o Ecletismo  

 

A assimilação crítica transoceânica das teorias filosóficas converge por duas 

diferentes frentes à filosofia lógica-formal e o ecletismo, bem como a consciência 

ingênua, porém, não adentraremos nos pormenores. 

O Ecletismo, como o próprio nome nos indica, reúne diversas formas de 

pensamento a partir de múltiplas fontes teóricas, sendo sustendo pelos princípios 

filosóficos, porém, é mecanicista entre o conhecido e o existente (RODRIGO, 1984).  

Silvestre Pinheiro Ferreira é um dos representantes intelectuais e professor 

português que rompem com os seus predecessores ao aderir a uma concepção filosófica 

alemã, mais especificamente, ao idealismo clássico (PAIM, 2007). Devido à sua boa 

formação científica, Pinheiro Ferreira, trouxe discussões em lições performáticas em 

suas aulas, em torno da Teoria do Conhecimento: desde o transcendentalismo alemão, 
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dos filósofos Immanuel Kant e Johann Fichte (Criticismo), Friedrich Schelling e Georg 

Hegel (Idealismo) e do empirista inglês John Loocke.  De forma didática, o 

professorado de Silvestre Pinheiro retomou a consciência filosófica portuguesa no 

Brasil, introduz teses de profunda significação para preparar o espírito de jovens alunos, 

ou seja, não só apontavam para o desenvolvimento e a sistematização de Ciência, como 

eixo norteador, mas principalmente a forma de concebê-la filosoficamente.   Tais teses 

são resumidas: 

 

1). Os fundamentos últimos de todas as ciências repousam na experiência 

sensível;  

2). Embora extremamente complexo, lento e perfectível, o processo de 

elaboração e sistematização dos conhecimentos empíricos tem sua unidade 

assegurada:  

a) pela identidade da razão humana; e,  

b) pela correspondência existente entre linguagem e realidade;  

3) A filosofia é a disciplina que comanda e assegura o êxito do aludido 

processo.  (PAIM, 2007, p.54) 

 

A partir destas teses foi corroborado um Plano Geral de curso, de modo a balizar os 

estudos relacionais da Ontologia, das Ciências Físicas e Naturais, e da Teologia 

Natural2, bem explicito em seu livro publicado em 1813, intitulado “Preleções 

filosóficas sobre a teoria do discurso e da linguagem, a estética, a diceósina e a 

cosmologia”, pela Imprensa Régia.  Nesta obra, Silvestre Pinheiro, entendeu que os 

estudos a serem ensinados deveriam ser divididos em três partes: 1) Teoria do Discurso 

e Linguagem; 2) O saber do homem: Tratado das Paixões, Teoria da Eloquência 

Diceósina, e 3) O sistema do Mundo3.  Divisões estas inspiradas na filosofia de Leibniz 

                                                      

 

2 De um modo geral, a Ontologia busca discutir as propriedades gerais do ser e dos entes. E, pela 

Nomenclatura das Ciências Física e Naturais e Teologia Natural, estabelecem relações dos entes criados 

com o Criador, deduzidas das propriedades gerais dos entes estabelecidos pela Ontologia.  

3 Na primeira parte são expostos os princípios da Lógica, Gramática e Retórica. Na segunda, 

primeiramente consideradas como simples sensações, deduzindo as regras da Estética ou Teoria da 

Eloquência, da Poesia e das Belas Artes, para após serem consideradas como atos morais: Virtude/Vício, 

desenvolvendo as máximas da Diceósina: Ética e o Direito Natural (FERREIRA, 1970, p. 31). 
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(1646- 1716)4, especificamente no que concerne a linguagem universal, aliada a lógica 

aristotélica na estruturação do conhecimento e o empirismo de John Locke.  

Conforme Paim, na “História das ideias filosóficas no Brasil”, esta doutrina 

popularizada por Pinheiro Ferreira, embora pontualmente organizasse os conteúdos 

filosóficos a serem estudados, ele não conseguiu elaborar uma reflexão filosófica 

autônoma legitimamente nacional, apesar de ter extrema importância para o 

professorado, pois combatia diretamente um ensino de verdades incontrovertidas, bem 

como o empirismo mitigado praticado: 

 

 

 

Longe de obscurecer as dificuldades do sensualismo5, irá afrontá-las de forma 

direta. Graças a tudo isto e ao magistério de filosofia que exerceu no Rio de 

Janeiro, ao longo da segunda década do século, lançou as bases para o debate 

dos temas modernos, que iria empolgar parte da intelectualidade nas décadas 

de trinta e quarenta. (RODRIGUÉZ, 2007, p. 50-51) 

 

 

Neste sentido, o curso em Filosofia constituía-se como formação cultural 

relacionado com às probabilidades do conhecimento humano6, isto é, a epistemologia, 

                                                      

 

4 Leibniz é conhecido pela sua ampla gama de pensamento sobre as ideias filosóficas fundamentais e 

princípios, incluindo a verdade: necessárias e contingentes, mundos possíveis, o princípio da razão 

suficiente (isto é, que nada ocorre sem uma razão), o princípio da pré- harmonia estabelecida (isto é, que 

o universo Deus construído de tal maneira que os eventos correspondentes mentais e físicos ocorrer em 

simultâneo), e o princípio de não contradição (isto é, que qualquer proposição de que uma contradição 

pode ser derivada é falsa). Leibniz tinha interesse ao longo da vida pela busca da ideia de que os 

princípios de raciocínio poderiam ser reduzidos a um sistema simbólico formal, uma álgebra ou cálculo 

do pensamento, em que a controvérsia seria resolvida por meio de cálculos. 

5 O termo utilizado refere-se a uma doutrina epistemológica, e uma forma de empirismo, que  consiste em 

atribuir a uma excessiva relevância aos prazeres dos sentidos, ou seja, a percepção do individuo em 

relação ao objeto do conhecimento. Este termo é cunhado pela primeira vez, pelo filosofo idealista 

irlandês George Berkeley: “Esse et percipi” – Ser é ser percebido.  

6 No livro Preleções Filosóficas, Pinheiro Ferreira, elabora um “minidicionário” de termos relevantes 

para sua filosofia, entre eles, o conhecimento: “Os conhecimentos humanos podem-se ultimamente 

dividir em cinco classes, a que chamo alias Elementos da Ciência em geral; a saber: Fatos, 

Nomenclatura, Sistema, Teoria e Método. (...) Quanto mais distar o complexo de nossos conhecimentos 

neste, ou aquele ramo, da reunião e perfeição destes elementos, tanto mais longe estarão os nossos 

Conhecimentos de ser Ciência: e posto que independente entre si  até certo ponto, aqueles elementos; o 

que jamais deixa de ser uma infalível bitola do estado de adiantamento de todos os outros é a 

Nomenclatura” (FERREIRA, 1970, p.337). 
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ênfase ao seu caráter intelectivo, explicitas na Segunda e Oitava Preleção.  Nesta 

primeira Preleção, Silvestre Pinheiro, parte da definição do conhecimento e como ele é 

construído:  

 

55. Destas considerações se segue primeiramente, que conhecer um objeto 

significa ter ideia de todas as suas qualidades. 56. Reconhecemo-lo, quando 

ele suscita em nós a ideia daquelas qualidades, que bastem a distingui-los de 

todos os outros. 57. Lembramo-nos dele, quando a sua ideia se em nós, 

estando ele ausente. 58. Recordamo-nos, ou (o que vale o mesmo) temos 

reminiscência dele, quando também nos lembramos de outros objetos, que 

então sentimos, quando ele nos foi presente. (FERREIRA, 1970, p.43) 

 

 

Já na Oitava Preleção, defende o conhecimento humano, não meramente como 

apreensão da forma e do conteúdo de determinados objetos, mas também como este é 

significado pelo sujeito. O conhecimento humano, para ele é, portanto, filosófico:  

 

 

37. (...) Por ora basta o ter-vos dado a este respeito às noções de que precisais 

para terdes no decurso destas Preleções uma infalível pedra de toque para 

conhecerdes a verdade ou falsidade das doutrinas, que eu vos for 

sucessivamente expondo: e que pela maior parte consistiriam em definições 

das palavras que constituem a nomenclatura filosófica, porquanto de todas as 

outras doutrinas achareis abundante massa nos escritos dos Filósofos: mas do 

que neles achareis grande falta é de boas definições. Por isso será nestas que 

eu porei o meu principal cuidado: tanto mais que elas é que vos devem servir 

como fio de Ariadna no imenso labirinto das Ciências, por que tendes de 

discorrer na série dos vossos estudos: por elas é que unicamente podereis 

distinguir o erro da verdade na lição dos livros, e nas conversações literárias, 

sobre as matérias que fizeram o objeto de vossa profissão.   (FERREIRA, 

1970, p.40) 

 

 

Deste modo, enquanto formação cultural, a Filosofia é conhecida como o 

“ecletismo esclarecido” com a finalidade de formar os espíritos, isto é, construção do 

campo teórico racionalista, mais amplo e equidistante dos diversos pontos de vista 

(RODRIGO, 1984, p.54).   

Por outro lado, revestido do projeto existencial do Brasil Independente, se assim 

se pode dizer (PAIM, 2007, p.51), o pensamento brasileiro passa a ser influenciado pelo 
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eclético francês, como Victor Cousin7, divulgado e representado pela filosofia do Frei 

capuchinho Francisco Mont’Alverne (1784-1858): 

 

 

No Compêndio de Mont’Alverne encontramos também o eco de novas 

influencias dos ecléticos franceses, de Larominguiré e, sobretudo Victor 

Cousin. “O sistema sublime do Sr. Cousin”, diz Mont’Alverne, “é o de um 

desses gênios nascidos para revelar prodígios da razão”. Orador sacro, 

Mont’Alverne não foi um pensador. Atlético, imaginoso, era um perfeito 

artista dramático. O seu Compêndio marca, porém, uma data de inteligência 

brasileira até então submetida a um ensino filosófico que era amálgama de 

Storkenau e de Genuense e, sob esse aspecto, poderíamos considerá-lo como 

um renovador dos estudos filosóficos no Brasil. (CRUZ COSTA, 1960, 

p.34) 

 

A docência montalverniana ensinava a Retórica– os modos de falar, argumentação 

e comunicação, Filosofia – dialética e Teologia - crença, fé, Deus. Porém, a Filosofia 

ensinada por Mont’Alverne, não é significativa do ponto de vista de inovação 

intelectual e pensamento próprio. (VITA, 1950, p.10). 

Apesar de no século XIX, o Ecletismo ser a corrente mais influente, abriu espaços 

para outras duas correntes também importantes na construção da História da Filosofia 

no Brasil. Desse ponto de vista, houve uma consciência filosófica com aderência quase 

que unanime dos professores, tanto nas conferências ou aulas de filosofia, quanto nas 

instituições religiosas ao empirismo mitigado8 (PAIM, 2007, p. 51).  

Segundo Rodrigo (1984), ao contrário do ecletismo, a sistematização da lógica-

formal assumiu uma concepção utilitária da realidade concreta da nação brasileira, não 

                                                      

 

7 Filósofo francês, considerado um dos maiores representantes do ecletismo ou espiritualismo 

francês. Cousin realiza vários estudos concernentes à história da filosofia, e termina por compreendê-la 

como a sucessão de quatro correntes principais: sensualismo, idealismo, ceticismo e misticismo. A cada 

uma destas doutrinas, é preciso reconhecer seu valor e, simultaneamente, apontar seu caráter de 

parcialidade. O sensualismo descobre a experiência sensível como fundamento da realidade; contudo, 

ela pretende reduzir todo real a esta única dimensão. 

8 (...) caracterizava-se por uma forte crítica à Segunda Escolástica e ao papel monopolizador que 
exerciam os jesuítas no ensino, bem como a tentativa de formular uma noção de filosofia que se 
reduzisse a ciência aplicada (RODRIGUÉZ,2007, p.03).  
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interfere na forma de pensar o sentido da totalidade social, muito menos proposição de 

transformações. Pois, o princípio elementar da lógica-formal, é justamente a não 

representação de um contexto histórico-social, por cinco motivos: 

1) Baseia-se em fundamentos substancialistas, ou seja, admissão da existência de 

substância essenciais e permanentes no que há de eterno dos seres naturais;   

2) Não há reprodução de contradições da realidade, pois as divergências 

produzem conceitos distintos;  

3) A veracidade das coisas está presente em uma teoria lógica, como implicação 

das leis inerentes à razão do mudo. 

4) Enquadramento da realidade em esquematismos, como caráter universal.  

5) Procedimentos dedutivos condicionados pelo desenvolvimento do processo. 

Assim, por ser incapaz de realizar uma reflexão de natureza dinâmica, a lógica-

formal contribuiu para o brasileiro continuar em estado de passividade. Segundo 

Rodrigo (1984), do ponto de vista prático, trata-se de uma corrente inconveniente em 

contraponto ao projeto de desenvolvimento filosófico-educacional. Uma configuração 

de um país alienado, por não dizer “atrasado”. Pela lógica-formal o mundo é organizado 

pelo homem, como uma tarefa racional, como critério único e possível de adequação 

das coisas existentes.  

1.2 Período de Transição 

Este período é marcado pela mudança da estrutura econômica em razão da saída 

do mercantilismo para o processo de industrialização, exigindo uma nova maneira de 

pensar a realidade e consequentemente uma formação mais específica, ainda em 

precárias condições para a mesma, a Filosofia passa a ser vinculada à realidade e a 

inclinação de sistemas clássicos retrógrados. 

Neste sentido, aqui surgem os primeiros delineamentos da criação didática das 

correntes filosóficas e seus respectivos cursos públicos regulares de Filosofia em 

faculdade.  
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Do ponto de vista político e cultural, o núcleo dos burgueses em ascensão busca 

uma resposta para sua autonomia nas coisas pelo espirito, exercendo uma natureza 

intelectual ainda que a produção e o consumo dos trabalhos intelectuais fizessem 

sentido pelo interesse singular e particular do público.  

 

1.2.1 Caracterização econômica e política 

 

Em termos de estratificação social brasileira há os indivíduos emergentes, 

compondo uma massa heterogênea tanto pela diversidade de interesses, origens e 

posições. Entre elas a pequena burguesia paralela aos intelectuais, representada pelas 

oligarquias. Segundo Cruz Costa (1989) estes membros representantes tornam nítida a 

incompatibilidade entre os latifundiários e os comerciantes.  

O desenvolvimento comercial rompe relações simétricas com objeto de trabalho, 

ou seja, a terra não é mais essencial e nem disputada para ter-se status econômico, 

provocando um aumento demográfico de 300.000 a 3.300.000 habitantes durante o 

século XVIII, segundo Sodré.  O comércio interno passa a ter uma alta rentabilidade, 

pois transforma em mercadoria tudo aquilo que precisa ser consumido em larga escala, 

principalmente em províncias longínquas.  

Conforme Sodré, a burguesia é estruturada e sustentada pelo aparelho de Estado, 

suscitando peculiaridades políticas, sendo assim, instrumento para transplantação 

ideológica, incorporando uma demanda de trabalhadores em operários potenciais na 

adoção do trabalho assalariado. 

Por outro lado, as grandes modificações no cenário econômico, como o 

estabelecimento da rede telegráfica, a modernização dos portos e a fundação das 

ferrovias, bem como a dispersão de ideias democráticas trazidas por políticas externas.  

O procedimento de expansão e compleição burocrática pública e privada motivou 

o avanço da procura pelas escolas, onde processava-se a formação profissional. 

Segundo Cunha (2007), os trabalhadores citadinos e os colonos, viam a escolarização 

como meio de ascensão em ocupações burocráticas, determinando o aditamento da 

oferta pela distinção e aumento de cargos. Para Saes (2005), as necessidades materiais 
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dos indivíduos pertencentes às classes trabalhadoras, foram vistas restritamente pelas 

políticas educacionais opressoras, impedindo-os de incentivá-los de expansão.   

Portanto, Saes salienta que o ensino possui em sua centralidade por ora. Uma 

reprodução das determinações de trabalhadores não manual de cada classe social.  

 

1.2.2 O ensino pós-jesuítico e os primeiros cursos de Filosofia 

A Faculdade de Direito de São Paulo fundada em 1827, exerceu um papel 

fundamental na sustentação e divulgação do pensamento filosófico no Brasil, mas 

principalmente por praticar a “ideologia” do filósofo Destutt de Tracy, filosofias 

krausistas, positivista heterodoxa e tomista.  

Mas, somente em 1908 por iniciativa dos monges beneditinos, é criada a 

Faculdade São Bento em São Paulo, a primeira faculdade livre de Filosofia, filiada a 

Universidade de Louvain (Bélgica). O objetivo central da Faculdade de Filosofia 

direcionava-se à formação de uma juventude balizada pelos princípios filosóficos.  

No decorrer da sua história, a Faculdade de São Bento passou-se por fases 

distintas, entre as quais citamos: 1ª) 1908-1918; 2ª) 1918-1922: sem funcionamento; 3ª) 

1922-1935 e 4ª) 1936 - atual: Reconhecimento dos cursos, entre eles Filosofia e 

Educação. Por solicitação da Arquidiocese de São Paulo, em 1946, passa a integrar o 

núcleo inicial que viria ser mais tarde a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP).  

Além das aulas de Filosofia conferidas por renomados professores e intelectuais, 

como Leonardo Van Acker, em cursos rotativos de duração de três anos, a faculdade 

promoveu aproximadamente duzentas conferências de extensão universitária.  Uma 

sinalização de sua relevância como núcleo cultural e formador para a cidade de São 

Paulo.   

Leonardo Van Acker, um especialista em História da Filosofia, Filosofia da 

Educação e Filosofia do Direito, assumiu em 1921 a cátedra de filosofia da Faculdade 

de Filosofia de São Bento, na qual sua tarefa docente era introduzir no Brasil o Ensino 

de Filosofia em nível universitário, dedicou-se quase que exclusivamente ao magistério 

publicando pouco em relação ao que era esperado da cultura filosófica. 
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No que se refere à construção epistemológica, sua postura é ambígua, ou seja, 

adepto do pluralismo filosófico, ora conservador ora progressista, porém, em aspectos 

diferentes, pois, não concebia um tomismo chamado “problema social”.  

No entanto, defendia que o espólio filosófico tomista como uma philosophie 

perennis, já que toda filosofia tem suas lacunas e méritos, não escapando o pensamento 

de Santo de Tomás de Aquino. Por isso, não tinha interesse em tornar a Filosofia 

tomista oficial dos católicos e da nação, reivindicando então, que a Filosofia não fosse 

transformada em Teologia Apologética.  

  A visão de Filosofia de Van Acker constituía em vincular as dimensões 

metafísicas platônicas do “suprassensível” e do “extra fenomenal”, além de estabelecer 

categoricamente o conceito Filosofia. 

Ele estabelece três definições que se complementam: 1) Crítica dos postulados e 

teorias das Ciências Particulares (Biologia, Física e Química); 2) Estudo das essências e 

existência das coisas que nos cercam; 3) Estudo dos seres em si, em sua totalidade. Para 

ele, a Filosofia é a crítica aos postulados como proposições das ciências particulares, 

podendo ser reduzidas ao essencial e a existência daquilo proposto para o 

conhecimento. Assim, ele propõe uma nova definição para Filosofia. Um estudo da 

essência e existência. Uma crítica na tentativa de estabelecer sempre o fundamento 

último das coisas e seres, da forma e conteúdo em que eles são constituídos. Contudo, 

enquanto disciplina, Van Acker se preocupa em definir ou ao menos assinalar a 

demarcação entre Filosofia e Ciência, e seus respectivos objetos.  

 

 [...]. Estudar as coisas na essência e existência é estudá-las enquanto coisas 

ou seres, pois ser é aquilo que tem essência e existe pelo menos 

possivelmente.  Por sua vez, estudar os seres enquanto seres é estudá-los na 

totalidade. Donde a terceira definição de Filosofia: estudo dos seres enquanto 

seres, das coisas na totalidade. (VAN ACKER, 1932, p.8) 

 

 

 

Porém, Van Acker (1932) questiona se a Filosofia como disciplina enquanto 

conhecimento metódico, cumpriria o papel científico no estudo filosófico cujos 

resultados serão necessários à filosofia como ciência. 

Nesta concepção, a Filosofia reflete e descreve a respeito das metodologias 

empregadas pelas Ciência, para encontrar a verdade na disciplina cientifica 

(inteligibilidade). Por este motivo empenhou-se em construir epistemologicamente uma 
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teoria não somente baseada em estruturas lógicas, mas sobretudo na especificidade das 

capacidades intelectuais do sujeito que se propõe a conhecer os fundamentos das coisas 

e dos seres.  Esta inspiração filosófica de Van Acker, é reflexo da filosofia intuicionista 

de Bérgson9.  

Conseguinte, esta forma de pensar resultou na formulação de um Programa de 

Filosofia da Educação a ser ensinado baseado em temáticas: 1) Definição de Filosofia; 

2) Filosofia e Ciências; 3) Filosofia e Cosmovisão; 4) Definições de Educação. De tal 

modo assim dividiu em Parte propedêutica, abrangendo as ciências particulares, 

subdividindo-as em conhecimentos instrumentais (Ciências lógicas) e conhecimentos 

principais (Ciências Físicas e Ciências Matemáticas). Na Parte própria temos a Filosofia 

especulativa (Metafisica e Filosofia Natural) e Filosofia prática (Moral/Ética).  

Neste programa o eixo-central é sem dúvida a Filosofia, pois, é antes de tudo 

compreendida como um ensino. E sendo o ensino quem pode determinar os fins da 

educação e valores sem comprometer a compreensão geral do sentido da filosofia.  Pois, 

qualquer conhecimento específico ou mesmo a Pedagogia carece deste sentido.  

Assim, a problemática central do Programa perpassa pela crítica a especialização 

e a intelectualidade pura dos educadores: 

 

[...] o intelectualismo exagerado na Pedagogia moderna e consequente 

desleixo na formação do caráter, salientado pelos nossos educadores, são 

afinal resultados do preconceito de que a Pedagogia é apenas sciência de 

observação e experiência filiada à psicologia e sem nexo com a moral. 

(VAN ACKER, 1930, p.21) 

 

 

Assim, as técnicas ou metodologias empregadas no Programa não poderiam estar 

vinculadas a certo idealismo educativo, estabelecendo a tarefa adequada da Filosofia ou 

da Filosofia da Educação. Isso posto, as leituras de textos filosóficos específicos que   
                                                      

 

9 André Lalande defini o intuicionismo assim: Doutrina que concebe à intuição, sobretudo no sentido 
(visão direta e imediata de um objeto atualmente presente na sua realidade, individual), um lugar de 
primeira ordem no conhecimento. (1999, p. 596). Na filosofia bergsonista, Lalande afirma: 
Conhecimento sui generis, comparável ao instinto e ao senso artístico, que nos revela aquilo que os 
seres são em si próprios, por oposição ao conhecimento discursivo e analítico que no-los faz conhecer o 
exterior: “Chama-se de intuição a esta espécie de simpatia intelectual pela qual nos transportamos para 
o interior de um objeto para coincidir com aquilo que nele existe de único e, por consequência, de 
inexprimível” Bergson. (1999, p. 595).  
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utilizava-se em sala de aula, baseados na obra Ensaios de Filosofia Pedagógica (1924) 

Frans De Hovre, marcou fortemente o Programa, principalmente no que se refere aos 

tratados sistemáticos pedagógicos – filosóficos, bem como Catholic Philosophy of 

Education de J.D Redden e F. A Ryan, (1942).  

Outra forma de conceber a Filosofia no âmbito da Faculdade São Bento, 

indicamos o kantismo como uma corrente introduzida nas aulas, apesar de que a mesma 

já estava inserida no Brasil Império.   

O kantismo no Brasil é associado ao movimento liberal aqui instalado, 

propiciando uma ruptura radical com a escolástica, servindo para exposição de ideias 

políticas e conceitos socioculturais, ora como fundamento de defesa e ora como ataque 

contra outras correntes do desenvolvimento intelectual da época consideras arcaicas, a 

serem supridas por teoria arrojada e produtiva.  

Por outro lado, a doutrina kantiana no Brasil não chegou a constituir-se como 

princípio fiel de Kant, mas proporcionou pensar sobre problemáticas da condição 

humana, entre elas, o determinismo em face da liberdade. Para Barreto, por exemplo, a 

liberdade é intrínseca ao humano, diferenciando-o dos outros animais. Portanto, adjunto 

ao artifício cultural no qual é inserida, assim, a liberdade humana é motivada a 

finalidade e causas eficientes representadas pela cultura.  

Tão-somente o homem pode idealizar o fim e buscá-lo, valendo-se de regras 

sociais e domínios próprios, construindo-se como um ser virtuoso na medida em que se 

afasta da condição natural selvagem, sem supressão da necessidade ética, do 

comportamento, dos limites e possibilidades cognoscente, pois, o determinismo não 

pode causar motivações rigorosas ao Ser, ainda que o imperativo categórico se remeta a 

escolha individual. 

Desse modo, o kantismo no Brasil faz reconhecer uma coerência e persuasão 

nacional, validando uma posição teórica na medida em que o povo brasileiro tende para 

uma unidade e o seu escorço libertário, independe dos apegos impostos pelo sistema.  

 

1.2.3 A Filosofia: O (Neo) positivismo 

Na história do pensamento brasileiro, Cruz Costa, aponta o Naturalismo, 

Evolucionismo e o Positivismo como três específicas correntes filosóficas possíveis, 

demarcando limítrofes na concepção de Filosofia.  
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Porém, empenharemos nesta pesquisa em refletirmos em torno do pensamento 

positivista, por considerarmos abrange o âmbito educacional e filosófico, atendendo 

melhor aos nossos objetivos de pesquisa.  

No Brasil de linha liberal, o positivismo situou-se contrário sob o aspecto de 

investigação de seu objeto, ou seja, a realidade no contexto histórico e social brasileiro, 

interpretando-as nas sistematizações sociológicas de Auguste Comte10 

(HIRSCHBERGER, 1968). 

 Na demarcação histórica-epistemológica das ideias essenciais, porquanto, sem 

demais aprofundamentos, assumimos a perspectiva da conformação filosófica, o 

positivismo tradicional é uma práxis política e social como regra de vida para o homem, 

repercutindo historicamente no plano educacional da cultura brasileira 

(HIRSCHBERGER,1968).  Por conseguinte, constitui-se uma convergência 

especulativa, isto é, uma formulação de metodologia do que um sistema doutrinal 

(VITA, 1969).  

Por isso, a filosofia positivista é incorporada, em geral, em dois subgrupos: 

Ortodoxos (São Paulo) e Heterodoxos (Dissidentes). Divisão esta, insuficiente para a 

complexidade do positivismo exercido no Brasil, pois são constantes as novas e 

renovadas interpretações dos nossos filósofos. Entre estas, surge o Positivismo 

Sociológico: de meados do século XIX ao 1928, com ideias da Ciência Social, 

dividindo espaço com o evolucionismo spenceriano (materialista), ou seja, o acrescente 

pressuposto do saber científico impondo novas sumas ou sínteses de preocupações 

sociológicas dos letrados brasileiros.  Na perspectiva de Vita (1969), o movimento  

(neo)positivista centra-se na experiência e na ciência como possíveis de validação do 

conhecimento no sentido realista do ser e das coisas. Neste sentido, Cruz Costa (1950) 

em concordância com a perspectiva já mencionada de Vita, constituem o domínio da 

pesquisa da filosofia positivista. 

                                                      

 

10 Assumindo para este texto a afirmação do educador e filosofo Severino: Na realidade, Comte nada 

mais fez do que sistematizar, na construção da sua enciclopédia das ciências, o conjunto de regras e de 

técnicas que decorriam de premissas epistemológicas do racionalismo moderno e de suas aplicações 

prática no método cientifico, perspectivas já presentes no cenário da cultura moderna desde o século XVI 

(2011, p. 52).  
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Destarte, a visão epistemológica inicia uma nova compreensão tanto da 

consciência humana, quanto da ideia de estrutura e mundo. Porquanto, afirma-se que o 

homem conhece sem as implicações, revelações transcendentais. A razão instrumental 

ou natural era capaz de analisar, integrar, dominar o universo, isto é, uma organização 

lógica e necessária, interligando as relações causais aos fenômenos. 

Segundo Oliveira (2005), quando os (neo) positivistas transferem a visão 

epistemológica para a Educação, esta repercute uma ação autoritária, embasada na ideia 

de ordem e progresso, preservando a organização social, isto é, configurando uma 

prática pedagógica de submissão, na qual são os professores representantes da classe 

dominante, quem transmite o conhecimento “idealizado” aos alunos, estes cujo o papel 

apenas o de serem executores.  

Neste sentido, uma Educação castradora das potencialidades, das criatividades e 

da argumentação, implica na “cultura do silêncio”. Na Educação (neo) positivista, a 

única preocupação é a inserção dos indivíduos na ordem social, de forma a não terem a 

preocupação em transformação, mas em adaptação. 

 

[...]. Nesse clima de autoritarismo exacerbado existe também uma enorme 

distância entre os que decidem e o que faz a educação. Como são classe 

dominantes a que decidem, isso faz com que a educação positivista seja 

elitista, uma vez que ela torna privilégio daqueles que detêm o poder da 

política educacional. (OLIVEIRA, 2005, p.100-101). 

                               

Por outro lado, na conjuntura filosófica cultural brasileira, a valorização da síntese 

naturalista é uma necessidade dos intelectuais, cultivar a ciência pela ciência. Sendo 

uma forma de pensá-la univocamente perdurável, enquanto o saber filosófico é 

intensamente especulativo em busca da verdade. De modo igual, foram concebidas as 

reformas  educacionais do Ensino primário e secundário em sustentação do Ensino 

Superior. Enquanto estava constrito ao Ensino Profissional na defesa estrutural da 

Universidade.  

 

 



34 
 

 

O essencial da nova filosofia educacional consiste na crença de que real se 

esgota nas ciências e que a própria organização social, por seus elementos 

básicos, a política e a moral, pode ser estruturada em bases científicas. Todo 

o ensino - hoje chamado de primeiro e segundo graus - estruturou-se em 

torno dessa hipótese. (PAIM, 2007, p. 205). 

 

Por isso, o caráter cientificista no currículo positivista é sistematizado em vista da 

experimentação, da planificação da linguagem científica, da matematização das ciências 

em detrimento das ciências humanas. Para o brasileiro de forma geral, no ensino e na 

pesquisa somente possuem merecimento aquilo que será utilizado na prática 

profissional. Uma característica é possivelmente o pensamento e a ação pragmática. 

Entretanto, a alocução filosófica desenvolvida nas convergências neopositivistas 

entre o método e a linguagem, o direcionamento lógico da argumentação, deliberação e 

julgamento, apetece no sistema linguístico elementos lógicos das ideias de equilíbrio, 

uma reciprocidade em que se alterna o predomínio de falas e a apreensão dos signos em 

avanços obtidos pelos valores semânticos e pela objetividade ideal da Filosofia e 

Ciência.  

Neste sentido, a percepção humana não se restringe a uma determinada 

linguagem, mas busca funções de instrumento reflexivo entre a semântica científica e 

semântica poética, por exemplo.  Na primeira, só admite um sentido interpretativo de 

compreensão, enquanto a segunda apresenta um sentido biunívoco de significações, 

interna da compreensão que toca a singularidade, podendo ser concebida de forma 

dicotômica entre o estético e o científico, envolvendo a revelação do objeto comum, e 

instigando um novo modo de pensar o sujeito e o mundo. 

 

Por isso, a investigação filosófica não só elucida ideias axiomáticas, conceitos, 

noções linguísticas e pensamentos, mas envolve a experiência e a razão. O significado 

da palavra não é uma essência metafísica ou objeto que se posiciona ou se fixa na 

realidade como representações (noção do pensamento e nas estruturas linguísticas), mas 

o seu uso no interior da linguagem contribui para uma determinada técnica reflexiva 

(determinismo causal), ou para um sujeito em função dos objetivos e suas formas de 

conhecimento na vida como esquema interpretativo nas diferentes disciplinas ou setores 

do conhecimento. 
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1.3 Fase do desenvolvimento industrial autônomo 

 Na década de 50, o país ingressa nesta fase com espontaneidade, criando 

condições para o desenvolvimento de um plano ideológico nacional, objetivos 

emergenciais de uma nova consciência crítica. De tal modo, a Filosofia passa ser 

concebida como um pensamento autônomo e voltada para os sistemas, diríamos então 

que é fase da constituição da Filosofia “engajada”.  

Segundo Rodrigo (1984), a elucidação filosófica no período, consiste na 

inteligibilidade sobre os fatos presentes na orientação do futuro da realidade nacional, 

no qual o papel do filósofo consiste em estabelecer a inteligibilidade no projeto 

ideológico nacional, estimulando os aparecimentos de instituições filosóficas de nível 

superior, entre elas, a Sociedade de Filosofia e Letras de São Paulo (1930), que manteve 

uma Faculdade de Letras e Filosofia, sem reconhecimento oficial, mas contando com 

professores de relevância nacional como Henrique Geenen (Filosofia), Antônio 

Picarollo (Economia Social) e Francisco Isoldi (Teoria e Metodologia da História). E, 

em uma iniciativa pioneira no Ensino Superior de Ciências Sociais, é fundada a 

primeira Escola de Sociologia de São Paulo.  O Instituto Superior de Pedagogia, 

Ciências e Letras “Sedes Sapientiae” (1933), uma Faculdade livre, instituída pelos 

cônegos agostinianos, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento cultural e 

para a formação de professores do ensino secundário e superior. Esta oferecia quatros 

cursos:1) Filosofia; 2) Ciências; 3) Letras e 4) Pedagogia.  

O aparecimento de tais instituições, entre outros fatores, que veremos no segundo 

capítulo em maiores detalhes, a fundação em 1934 da primeira universidade brasileira 

com reconhecimento nacional, a Universidade de São Paulo (USP), com os cursos 

regulares, em sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Mas, pelos meados da década de 1949, surge no cenário paulistano o Instituto 

Brasileiro de Filosofia, uma instituição com caráter de associação por iniciativa do 

professor e filosofo Miguel Reale, em oposição à Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo. Tendo-a em vista como divulgadora de um 

sistema inibente e estanque deste cenário, como diria Cruz Costa, em obviar tais 

percalços (Vita, 1969).  
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O Instituto é destinado a todos os estudantes de filosofia de espirito livre, tendo 

inclusive como membros, os pensadores adeptos de variadas correntes filosóficas, tais 

como os neotomistas, marxistas, existencialistas, analiticistas, culturalistas e 

tradicionalistas. Desde o início de sua fundação, buscou estabelecer contato permanente 

com os pensamentos de uma filosofia nacional, promovendo debates constantes. Em 

1951, passa a ser editada a Revista Brasileira de Filosofia, como instrumento irradiador 

do panorama cultural à base de material produzido pelos filósofos brasileiros, em sua 

militância e instauração dos seus propósitos filosóficos. 

 

1.3.1 Desenvolvimento do Capitalismo 

 

O lineamento essencial do período histórico brasileiro transcorre de um amplo 

apressuramento econômico e das relações capitalistas, quantitativo e qualitativo em 

oposições, proletariado e burgueses.  Saes aponta os reflexos escandalosos na divisão de 

trabalho, intensificados pelos planos socioeconômicos.  De um lado têm-se o aparelho 

estatal e do outro as esferas produtivas, entre as quais são apontadas: 

 

[...]. a) o aparelho de Estado se separa radicalmente do aparelho produtivo; b) 

as esferas da circulação e da distribuição se diferenciam claramente da esfera 

da produção; c) no processo de trabalho, o saber do produtor direto é 

expropriado em prol de agentes que organizam o processo de produção. 

Forma-se, assim, ao lado dos grupos restritos de intelectuais, uma massa dos 

intelectuais, uma massa de trabalhadores não manuais, cuja superioridade 

econômica e social com a relação dos trabalhadores manuais não é 

reconhecida de modo natural e espontâneo pela classe capitalista. (SAES, 

2005, p. 106).  

 

As novas relações de produção apontadas por Saes, geraram um desenvolvimento 

célebre implicando em mudanças culturais.  As mudanças nesta etapa são incorporadas 

à economia de mercado, subordinado aos propósitos e interesses do desenvolvimento 

industrial transformando as manifestações culturais alienadas em mercadorias, portanto, 

uma venalidade universal. 
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O trabalho intelectual parte da redistribuição dos lucros, este somente pertence a 

classe dominante, orientadores de critérios e supostos agrupamentos de consumidores. 

Segundo Sodré, esta visão descreve uma engrenagem do aparelho, expõe intenções 

específicas, destruindo valores e avançando convulsivamente a economia perdulária 

entre gastos e estagnação. Como por exemplo, em 1938, foram queimadas quase 80 

milhões de sacas de café, uma superprodução, arrasando os preços. Um quadro estático 

da época assinalava o contrário, excedendo pelo valor da produção.  

Neste ínterim, se faz necessário que possamos distinguir dois fatos históricos 

contíguos relevantes para o Brasil. A Revolução de 1930 em São Paulo, englobando as 

revoluções até o início de 1945.  A primeira fase, de 1930 a 1945, é marcada por 

intensas agitações políticas e lutas ideológicas, em oposições, os defensores de 

mudanças jurídicas, alinhando-se aos militares superiores, propendendo à absorção do 

poder. Outros defendiam as mudanças mais significativas para o caráter constitucional, 

apoiados pela classe média, reivindicando eleições livres e honestas, findando a 

implantação do Estado Novo, onde pensadores são invocados a adotarem em 

participações com suas posições políticas, por exemplo, no caso do Modernismo em 

São Paulo. 

Do ponto de vista econômico, já se operava no Brasil a transição da influência 

britânica para a norte-americana em consequência do primeiro empréstimo solicitado, 

causando impactos na difusão cultural: publicidade, música, cinema e rádio, trabalhando 

com preposições de dominação do mercado interno.  

 

1.3.2 A Universidade: os primórdios de um novo projeto educacional 

A Universidade desde os primórdios de sua institucionalização sempre teve o 

papel de formalização científica da cultura, bem como a serviço de uma ideologia vigente 

originada da classe dominante, não sendo diferente na sociedade brasileira.  

Segundo Cunha (2007), as escolas superiores ou faculdade aqui existentes, 

formarão um distinto locus para o ethos docente e estudantes, constituindo-se no trabalho 

de mudanças significativas do processo educacional, sócio-político, em amplificação de 

releituras de teorias e surge então daí a defesa de ideologias à insistência.   
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Neste sentido, o significado e potencial formativo, tanto filosófico quanto 

educacional ainda desinteressado, mudou-se radicalmente o cenário brasileiro. A 

preocupação com a formação de professores dentro de um sistema educacional pertenceu 

estritamente a “concepção de vida”, isto é, ideologia supressora de uma mentalidade 

educacional ativa e orgânica. Porém, o surgimento de profissionais ansiosos por 

reformulações, culminou na institucionalização da Associação Brasileira da Educação 

(ABE) em 1924, de cunho popular, criando um ciclo de reformas estaduais, como por 

exemplo os fundamentos da Escola Nova. 

 

A universitarização do preparo do professor ocorreu em cursos de diferentes 

matizes e em conjunto coma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP. Destacam-se aqui, a constituição da primeira geração de professores 

universitários, bem como a formação disciplinar dos professores nos Instituto 

de Educação da USP – IEUSP. Essa experiência encontra raízes no debate 

intelectual ocorri do mais particularmente dos anos 1920. A despeito de ser 

umas das respostas à demanda por qualificação profissional, e do peso que 

essa formação vinha tendo como modelo paras as outras experiências, o 

Instituto teve sua vida encerrada. (EVANGELISTA, 2001, p. 249) 

 

Contudo, as mudanças de um novo modelo educacional somente iniciam com a 

política autoritária de Francisco Campos a frente do Ministério da Educação e Saúde 

Pública, foi criado o Estatuto das Universidades Brasileiras, sob o decreto-lei n.19.851 

promulgado em 11 de abril de 1931. Um documento de caráter ambíguo, pois não 

estavam claros os princípios da concepção da Universidade, cujas premissas básicas 

representavam a manutenção do equilíbrio entre posturas divergentes, enfatizando o 

processo de elevação cultural seja nos domínios dos conhecimentos humanos em geral, 

seja nas pesquisas científicas, sem claro, fazer rupturas com a tradição. 

Porém, ao que diz respeito à administração e modelos didáticos, aconselhava a 

flexibilidade de cada instituição, buscando atender as peculiaridades, inclusive regionais, 

com uma suposta autonomia. No entanto, Campos não considerava contraproducente no 

sentido de que o povo brasileiro não possuía maturidade o suficiente para exercê-la. O 

que fez cair sob a figura do reitor, a responsabilidade da gestão do Conselho 

Universitário, da Assembleia Universitária, como também as finanças. 
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De forma geral, o Estatuto representa uma nova ordem social e ao mesmo tempo 

institui a sobreposição de cursos em faculdades sem nenhuma fundamentação 

pedagógica, tornando inviável a utilização de mecanismos concretos em relação à 

composição organizacional destas.  

Para Fernando de Azevedo, uma nova mentalidade norteada pela consciência 

educacional em que o problema perpassa uma finalidade de ordem filosófica e política, a 

transformação em vista de novos fins procedimentais pedagógicos com intuito de 

aproximar-se da transformação social e cultural, pode-se alicerçar os ideais filosóficos 

(PENNA, 2010).  

Por essa razão, há que considerarmos teorias sistemáticas baseadas em ideias 

liberais, ou seja, um conjunto de disposições de costumes humanos fundamentais para 

ampliação da mentalidade acerca das condições dos limites, desafios e principalmente da 

atuação cidadã nas políticas educacionais do país em que habitamos. Até mesmo porque, 

a instituição universitária é a legitimação da liberdade e da democracia em diferentes 

matizes caracterizada por quatros aspectos: a igualdade de oportunidades e 

democratização da sociedade via escola; a noção ativa com a ideia de ação pensada tanto 

de modo amplo quanto estreito, voltada para a orientação vocacional profissional; a 

distribuição hierárquica dos jovens no mercado de trabalho por meio de uma categoria de 

competências e não por outro mecanismo qualquer; por fim, a proposta da escola como 

posto de assistência social (Ghiraldelli, 2009). Na Era Vargas, a ação pedagógica não era 

apenas a profissionalização ainda que importante, mas uma universalidade de 

conhecimentos, pois, a ordem técnica em conteúdos científicos (instrumental e objetiva): 

[...] conhecer os fins, os meios e os métodos do seu ensino e saber justificá-los 

cientificamente, sendo educador pela capacidade, sendo educador pela capacidade de 

produzir e organizar valores espirituais [...].  (AZEVEDO, 1958ª, p.138). 

Na direção da modernização educacional, evidenciou-se a distribuição dos cargos 

públicos enquanto cátedras na formação pedagógica. Citamos dentre as mais relevantes: 

Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia Educacional, Filosofia e 

História da Educação, Estatística Educacional e Educação Comparada, Legislação 

Escolar, Metodologia do Ensino Secundário e Metodologia do Ensino Primário. 
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No âmbito da Filosofia e História da Educação, relevante para esta pesquisa, 

surge assim, como formação de professores no decorrer do século XX, e revelando-se 

aos estudos pedagógicos independentes. A disciplina Filosofia da Educação configurou-

se com o decorrer dos anos de 1940, como autônoma da educação, por sua vez 

institucionalizada no mundo acadêmico, variando de acordo com a orientação filosófica 

pelo docente responsável pela mesma, vinculada também às vertentes das influências 

teóricas dominantes da época, ora a tendência alemã ora a francesa. Em relação à 

introdução dos teores disciplinares, podemos apontar a linha americana pragmática de 

John Dewey e a inglesa como Filosofia Analítica da Educação, a partir de 1960. 

Resultante de uma compreensão deweniana, a Filosofia como Teoria geral da 

Educação, traz o sentido da disciplina subjaz a ideia de Filosofia e Educação, tratando-

se de atividades direcionadas à sociedade por um lado, apesar de haver a tentativa de 

assinalação como fundamentos ao pensamento crítico e indagador nas práxis 

disciplinares, limitou-se a firmar injunções pelo poder corrente.  Porém, as lacunas 

teóricas suprimem o sentido conceitual dialético no processo formativo mais 

abrangente. Pois os saberes periféricos diante da vida acadêmica, são adquiridos 

mediante o esforço e interesse e não podem ser garantidos simplesmente por meio da 

frequência nos cursos. A consciência disto na dimensão pedagógica e social possibilita a 

contraposição entre a diapasão e a resistência do professor como um tarefeiro de 

formação simplista.  

 

1.3.3 As Filosofias Cruzadas: o (Neo) Marxismo, o Culturalismo e o Historicismo  

 

Na província de São Paulo, a Filosofia Contemporânea refletiu pelas exigências 

nacionais, os campos teóricos epistemológicos vigentes intercruzados, compondo um 

conjunto de correntes filosóficas que contribuíram para a formação das História das 

Ideias, colaborando com as problemáticas vivas da sociedade, sobressaindo-se, o (Neo) 

Marxismo, o Culturalismo, e o Historicismo. 

As ideias gerais do filósofo, historiador e economista Karl Marx, estiveram 

sempre relacionadas estritamente a expender o movimento de formação dos diversos 
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papéis sociais em relação com às condições materiais da vida, tais como a organização 

estrutural da sociedade e forças produtivas (Severino, 2011).  

Para abordar as inexauríveis reflexões filosóficas, Marx emprega inspirado em 

Hegel, o método da dialética enquanto lógica e lei do desenvolvimento histórico, 

aspectos factuais dos conceitos, natureza e sociedade. 

Por outro lado, o marxismo perpetrado no Brasil, apesar de sua popularidade 

esteve distante de ser um sistema filosófico ortodoxo, ou seja, não houve em si um 

movimento teórico sequer o fizesse com precisão, isso por diversas razões, entre elas, as 

dificuldades de tradução dos textos, por conseguinte, mal interpretados. 

À vista disso, possibilitou o surgimento de subdivisões e disposições, 

caracterizadas por três significativas maneiras de concepção sistemática, de um lado os 

teológicos-religiosos, do outro tendem os revisionistas e os marxológos.  Os teológicos-

religiosos são os grupos por adesão, atuando fervorosamente nas crenças e teorias 

marxistas.  Os últimos já possuem a disposição de realizar estudos, os pensadores 

revisionistas buscavam levantar questionamentos entorno da doutrina de Marx. Os 

marxológos centravam-se em analises científicas, as vezes distantes das teorias 

filosóficas. (Severino, 2011).  

Este quadro conjectural do marxismo assume o tegumento cientificista, portanto 

acadêmico, constituindo-se contrariamente aos marxismos políticos, apesar de certos 

momentos serem confundidos nos espólios dos membros aderentes. O marxismo 

acadêmico foi um movimento abstruso de grandes embates intelectuais, provocando 

algumas situações de intolerância, entre os mais agredidos estão os professores e 

perseguidos, mormente no empenho do estabelecimento como vertente, entre as demais 

cominando aos espíritos pela argumentação.  

Em consonância, o desenvolvimento acadêmico marxista veio atingir seu ápice 

pelos idos anos de 1958, quando um grupo de intelectuais da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo, se propôs a estudar a principal obra de Karl Marx “O 

Capital”, liderados pelo filosofo José Arthur Gianotti, ampliando subsequentemente 

seminários, produções cientificas, filosóficas e disciplinares.   
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Porém, precisamos nos atentar para o abstracionismo pedagógico, visto a alusão 

corriqueira a Marx nos meios acadêmicos, não se possa afirmar que haja uma coesão 

metodológica no apotegma educacional, potencializados por questões oriundas da 

cientificidade externa à realidade comum, conduzindo a uma racionalização formal do 

discurso no âmbito filosófico, relegando a superficialidade às denominadas deliberações 

do concreto.  

Como já frisado anteriormente e reforçando com a concepção filosófica de Caio 

Prado Júnior, marxista ortodoxo e livre docente de Economia Política na Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, podemos afirmar, que o marxismo é uma 

tentativa de resposta, teve êxito, buscar equacionar os problemas empíricos humanos 

determinando sua liberdade, não somente a isto, mas também o dualismo entre o sujeito 

e o objeto. Segundo Prado Júnior, são interconectados pelo Pensamento e Ação, 

Liberdade determinada e o Conhecimento humano.  

 

O problema da atividade consciente do homem, enfim. Desde os mais 

remotos lampejos do pensamento filosófico, é essa questão que se propõe. Do 

instante que o homem se tornou consciente de si mesmo, e consciente de que 

um indivíduo pensante e capaz de conhecimento propôs a si próprio o 

problema de ligar, consciente e deliberadamente, aquele pensamento e este 

conhecimento à sua ação, à condução de sua vida. Desde esse momento, 

nasceu a Filosofia. (1952.p.517 ).  

 

Entretanto, os fenômenos históricos estreitamente vinculados ao tempo e aos fatos 

sociais, exigem o conhecimento em si dos seus conteúdos. Saes afirma, os conteúdos na 

vida individual são fragmentários inserindo-se em diversos modos da estrutura 

capitalista, portanto, podem desempenhar vários papéis seja como profissional 

representante de uma classe social ou mesmo a sua cronologia, ora atuando para 

sobrevivência ora como dependente do Estado, ao envelhecer, lógico, as ações e o 

conhecimento adquirido serão determinados pela sociedade em vista do global.  

Nesta linha de pensamento, as apologias filosóficas contribuem para a condução 

do homem, desde que afinadas com os princípios sociológicos, situando-se no campo da 

superestrutura ideológica.  
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Em outra vertente filosófica com outras preocupações, possivelmente, “Made In 

Brasil”, estabelecendo-se na cidade de São Paulo, em oposição ao positivismo e a suas 

teorias de física social.  As problematizações culturalistas estava entorno da cultura 

referente aos seus fundamentos ontológicos e gnosiológicos, como inerentes ao 

processo humano, desde os seus valores à sua significação (Vita, 1969).  

O culturalismo baseou-se sob a inspiração da crítica da “razão histórica” do 

filósofo Dilthey, quando este alega o caráter historicista da teoria, ou seja, sua 

compreensão estava interligada aos procedimentos globais da sociedade, e quanto o 

sentido de ser de cada pessoa só pode ser conhecido dentro da história, consistindo 

como fundamento epistemológico.   

Mas também partiu dos princípios de Max Scheler e Nicolai Hartmann. Ambos 

pertencentes ao segundo ciclo do culturalismo alemão. Para Scheler, o homem ao 

apreender um determinado objeto, ao propor-se para seu conhecimento, é participe do 

julgamento ao valor que lhe confere, e somente partindo deste princípio se é capaz de 

uma compreensão da essência e das particularidades do objeto. E, sendo assim, coloca 

em evidência a cognoscibilidade, sendo uma relação entre dois polos axiomáticos, 

negativos e positivos, de modo que os fenômenos são de caráter último, tendo como 

síntese de suas sistematizações teóricas a ideia ética de que o valor não se constituí no 

dever-ser.  

Nicolai Hartmann, em âmbito geral segue os passos de Scheler, ao referir-se a 

problemática da centralidade ética do valor, porém, distancia-se ao entender valores 

como autônomos da essência e da realização humana. Que por outro vértice, pode ser 

entendido como um ato solidário implicando nas relações dos valores, na implicação da 

consciência humana. 

No Brasil o grupo de adeptos desta filosofia concentra-se em grande maioria de 

intelectuais juristas, como principal ícone, o professor catedrático de Filosofia de 

Direito da Universidade de São Paulo, Miguel Reale. Sendo grande incentivador dos 

estudos filosóficos da dimensão filosófica brasileira, elucubrando sob a intrínseca 

relação dos processos culturais humanos na esfera concreta da natureza do espirito.  

Sendo assim, a postulação de suas ideias direciona-se para uma filosofia do concreto, ou 

seja, abstendo de toda e quaisquer fórmulas abstratas, vazias e inconsistentes, contudo, 
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abasta-se dos múltiplos sentidos revelados na sua gnosiologia e na criticidade 

ontognosiológica de aprazível produtividade (Vita, 1969).  

Na sua compreensão, o culturalismo não admite, por exemplo, as teorias 

neokantianas, pois nelas concentram-se outras filosofias como a fenomenologia e o 

historicismo contemporâneo (Reale, 2000). Na obra O Direito como experiência (1968), 

sua posição a respeito do culturalismo é esclarecer sua concepção fiel, com princípios 

originados pelo espiritual e o valor primordial dos ciclos culturais. 

 

[...]. Uma concepção culturalista, fiel aos pressupostos, jamais perde de vista 

a fonte espiritual da qual os bens históricos promanam, cuidando, ao 

contrário, permanentemente, de captar-lhes o significado graças a sua 

referência ao espirito demiurgo que as constitui, ao espirito, em suma, 

entendido como valor primordial que implica a liberdade instituidora dos 

ciclos culturais. (REALE, 1968, p.28) 

 

Por assim, sua posição filosófica é realista, crítica perante a aplicabilidade entre 

sujeito e objeto em dimensões ontológicas, sendo fracionada em três: 1) o Complexo 

Fático, relação da experiência do sujeito com a história presente; 2) o Complexo 

Axiológico, relacionado com os valores morais do sujeito; 3) o Complexo das Normas, 

uma dissociação conjectural entre “fato” e “valor” (Vaz, 1950). Quando se refere à 

captação de significados, é a defesa do empenho dos culturalistas em investigarem os 

limites da Filosofia “pura”, ou dos valores absolutos que se acreditava serem 

reconhecidos pela humanidade.  

Como tal, a crise da civilização e a referência cultural, como lembra Reale, 

acentuou-se com a solução simplista marxista à problemática, de forma unilateral e 

monocórdia (1987), por outro lado, a pessoa humana permanece como valor de 

referência, faz opções embasadas nos valores reconhecidos profundamente, 

aperfeiçoando o entendimento a respeito. O homem é o centro da cultura e digno dela, 

suplantando aos limites constituídos pelos valores que o orienta.  Reale, assim, legitima 

uma construção da acepção individual envolvida por escolhas.  

Como se vê, o culturalismo poderia ser considerado como a corrente filosófica 

que é a “forma” da Filosofia no Brasil, porém, uma filosofia no contexto da cultura 

“personalista”, entrementes axiológica. Mas também, assinala os aspectos culturais em 
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âmbitos sociais: Democracia (fundamento da liberdade), Estado de Direito (leis 

objetivas e justas) e Ecologia (comedimento natural esteia da vida), servindo de “guias” 

nas crises históricas.  Surge então, uma possibilidade de criação de qualidades e cauções 

singulares e das liberdades democráticas. 

 Outra corrente balizada no princípio da construção de ideias, pela valorização da 

história da vida de individual incorporada ao contexto da razão histórica da vida 

coletiva de um povo, a saber, o Historicismo.   

O Historicismo traçou como objetivo fundente, a significação e os valores 

condicionados a-histórico da razão, a história da cultura brasileira. Em seu levante 

cronológico, empenhou-se no confronto das ideias doutrinárias do positivismo e do 

marxismo, ainda se articulando entre ambas. 

 De caráter alemão, o historicismo afirmou a historicidade do mundo, do homem e 

do conhecimento, motivado por ideias como funções norteadoras para os sujeitos, como 

um princípio epistemológico para as Ciências Humanas, evocados pela 

autocompreensão humana e compreensão da natureza, discutindo de modo sistemático o 

papel do sujeito cognoscível perante as balizas da História, que  por sua vez, possibilita 

uma metodologia de análise das experiências dos sujeitos e das materializações 

educativas  humanas no tempo e espaço, no sentido kantiano. 

No Brasil mencionamos João da Cruz Costa, entre os professores e intelectuais 

representativos desta corrente. Sua atividade acadêmica e elucubrações filosóficas não 

estão limitadas aos modelos clássicos europeus em sua origem, todavia, argumentou no 

tocante da legitimação do pensamento histórico nacional, as filosofias constituintes, as 

suas organizações político-econômicas, principalmente educacionais. Pois, alegava que 

a história do pensamento nacional e seu ensino se fazem e se prova na história (Vaz, 

1961). 

Logo, uma ocorrência cultural referente ao processo de desenvolvimento de ideias 

e sua operacionalização, perpassa por uma interpretação como resultado das relações do 

povo. A reflexão filosófica não termina na contemplação, mas exige uma transformação 

na base da experiência histórica, influenciando o próprio meio. 
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[...]. O pensamento é sempre um produto da atividade de um povo nas suas 

relações com a história universal, que devemos voltar-nos para apreender a 

nossa própria significação, os matizes da transformação das ideias que 

vieram exercer no nosso meio. (CRUZ COSTA, 1969, p, 14). 

 

O sentido do filosofar adquirido na História, não pode ser interligado pelas 

técnicas de erudição, mas pelo significado que lhe é conferido. O conhecimento 

histórico é o caminho teórico e as condições e conceitos históricos, como alicerce da 

reinterpretação nacional, proporcionando o sentido da problemática em locus.  

Entretanto, não é uma restauração do passado como centralidade ou reinterpretação de 

problemas oriundos externamente a nossa cultura como libertação, mas desprendendo-

se de toda experiência humana, apreendendo a nossa própria significação (Cruz Costa, 

1950; 1969). 

Entretanto, as deformações ou aprimoramentos do pensamento original no 

decorrer da história, segundo Cruz Costa (1950), revelam os desejos senão de um povo, 

apenas de grupos intelectuais ou da elite, as quais direcionam o seu futuro, implicados 

em condições de vida em que as pesquisas e produções tenham o cuidado de não perder 

o objetivo de assimilação da realidade histórica das nossas ideias. Na tentativa de 

conceber as questões filosóficas como um conjunto de possibilidades materiais 

plasmados pelos intelectuais, ora como uma história de amestração, ora como uma 

experiência meio de explicações das “desventuras” formativas. 

Cruz Costa, delineia o valor das condições históricas do povo brasileiro para 

investigação filosófica recorrendo à dialética oposta do formalismo ao realismo, isto é, 

uma especulação pragmática ao condicionamento da cultura portuguesa entre nós. Por 

isso em suas obras identificamos uma exegese do pensamento brasileiro, como 

pressuposição elementar da história descrita pelo conhecimento decodificado, em 

momento de consciência passível de análises, em contraposição aos modelos 

ideológicos.  

Pelo exposto, o historicismo foi um movimento, conforme Cruz Costa (1950), de 

apreensão dos problemas concretos em vistas da contingência humana. Sendo o 

conhecimento histórico uma primordialidade gnosiológica na adequação à realidade. 

Um conhecimento teórico, não podendo desviar-se do devir humano.  
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Como podemos observar, as tendências filosóficas vigentes em São Paulo 

empenharam-se em divulgação dos conteúdos e conceitos formais. Ressaltamos 

dificuldades teóricas e expressões intelectuais no sentido de não terem contribuído 

diretamente aos escaninhos doutrinários da Universidade de São Paulo, deixamos de 

lado a Vitalismo11, o Existencialismo12 e o Espiritismo13. 

Sejam como for, os impactos das correntes filosóficas contemporâneas em São 

Paulo, decorrem das reações da maioria dos pensadores que refletiram a princípio a 

exigência infligida pela Ciência à austeridade da Filosofia, modernizando o problema da 

fundamentação última do saber. Segundo Vita (1969), além destes aspectos, o Brasil de 

uma forma geral passou por uma crise da cultura, que por sua vez alude aos vigores dos 

valores reconhecidos, impondo a exigência dos pensadores terem a percepção 

sistemática e teórica dos domínios epistemológicos, Religião, Arte, Ética (Costumes), 

Direito e Sociologia.  

Estes impactos, sem dúvida, repercutem nas aplicações das categorias filosóficas 

para possíveis soluções de problemáticas premente da sociedade. Sendo, então, 

divididas em Pensamento Participante, orientado para a melhoria social e ampliação 

econômica, e em contraparte, ensaia o Pensamento Conservador, imbricado pela 

posição alienante de “direita” e “esquerda” em perspectivas de pensadores “puros” 

perante a dicotomia política reconhecida. 

Afinal, as perspectivas do pensamento filosófico em São Paulo, vislumbram-se 

coesamente com as formulações políticas, uma vez que nenhuma Teoria e Filosofia é 

                                                      

 

11 Segundo Vita (1969), o vitalismo defendia que o aspecto das funções vitais tem relação com as 

atividades físico-químicas e ao mecanicismo como uma “força vital”, princípio irredutível as forças de 

matéria inerte. Esta linha filosófica é representada por Driesch e Bergson, inserindo no pensamento de 

Renato Kehl.  

12 Segundo Vita (1969), o existencialismo além de pensar nos aspectos cognitivos do homem, deseja 

investiga-lo em todas as suas dimensões (Ser, Sentimentos e Paixões) em contato com a Existência. Por 

isso mesmo esteja debruçado em categorias como desespero, angustia, náusea entre outros. Aqui foi 

representado por Vicente Ferreira da Silva. 

13 Representados pelo pensamento de J. Herculano Pires, em síntese de espiritismo e existencialismo; 

Hamilton Prado, relacionando a psicanálise à problemática onírica, e, Berto Condé, engajamento em 

solução da questão social em termos espiritas.  
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neutralizante, e permeada pelas incompatibilidades ideológicas, possivelmente 

adequando-se às novas redes conceituais de cada período histórico e suas instituições, 

como veremos no próximo capitulo, os primórdios da Universidade de São Paulo (Vita, 

1969). 
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2 – GÊNESE DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E A INSTALAÇÃO DO 

CURSO DA FILOSOFIA 

 

No capítulo anterior, verificamos uma compreensão global das condições 

econômicas e políticas do processo histórico, as quais permitiram o 

desenvolvimento do pensamento filosófico brasileiro.  Entremeio a este, 

observaremos neste capítulo, a relevância do sujeito e/ou objeto escolhido para este, 

a Universidade de São Paulo, instituição responsável de promulgação em tempos 

modernos, uma concepção de ensino filosófico, precípuo de modelos exportados, 

impactados no jeito e modo de fazer Filosofia ativamente das demandas sociais e 

culturais da sociedade brasileira. 

Neste sentido, intencionamos visitar a história da Universidade de São Paulo, 

pois através dela intencionamos estimular o discurso vívido entrelaçado das 

experiências vividas a partir do locus e ethos das ações e percepções de sujeitos 

pioneiros que a estabeleceram e conceberam ensino da Filosofia, os quais são 

pouco lembrados em termos de memória presente.  Para tanto, advirtamos, é 

necessário antes relacionarmos a ideologia política do ensino superior paulistano 

para enfim chegarmos ao proposito já elencado. 

 

2.1 O Ensino Superior da Filosofia Paulistano – Criação da Universidade de São Paulo 

 

A cidade de São Paulo em seus domínios perante as restantes de todo o país, 

sempre teve uma vocação para os projetos pioneiros, inovadores e arrojados, 

acentuando-se no decorrer da história, singularmente na instauração do Ensino Oficial 

da Filosofia em nível universitário, com a criação da Universidade de São Paulo, em 25 

de janeiro de 1934 através do Decreto 6.283/1934, pelo, então, interventor federal   

Armando Salles de Oliveira, nomeado por Getúlio Vargas (Vita, 1969).  



50 
 

 

A Universidade de São Paulo, instituição representativa de um contexto cultural, 

ainda em construção, estabelece um determinado sentido e potencial formativo 

intrincado em modelos guias: teorias filosóficas, temáticas e metodologias de reflexões, 

sendo ou não superados pela ação pedagógica. Isto porque, os modelos de universidades 

adotados, o germânico e o franco, constituíram-na em aspectos de dualidades entre a 

práxis e a theoria.  Pois nem sempre o que era mencionado em discursos não se 

praticava, mas era interessante estimular nos acadêmicos uma espécie de ideologia ou 

mesmo utopia. 

Conforme Prota (1987), o modelo germânico compreendido pelos educadores e 

intelectuais brasileiros, por ser um modelo concernente ao ideário liberal, desde os seus 

aspectos coerentes em âmbito organizacional de Ensino e da Filosofia da Educação, 

idealiza a Universidade como um centro de formação liberal enfático na pesquisa 

científica, sem reduções da aplicação da Ciência, mas como um corpo vivo formativo.  

Este cuidado é visível, por exemplo, quando os fundadores da Universidade de 

São Paulo, Júlio Mesquita Filho (diretor do Jornal do Estado de São Paulo), Fernando 

de Azevedo (Educador), Armando Salles de Oliveira (Governador), formularam o 

projeto da fundação. No seu artigo 2º, são apresentadas algumas finalidades de ensino 

sem injunções e processos inabitados em seu cerne. 

 

Art. 2º – São fins da Universidade: 

a) promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; 

b) transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o 

espírito, ou sejam úteis à vida; 

c) formar especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e 

profissionais em todas as profissões de base científica ou artística; 

d) realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, 

por meio de cursos sintéticos, conferências palestras, difusão pelo rádio 

filmes científicos e congêneres. (DECRETO 25/01/1934) 

 

De uma forma geral, constatamos um ensino articulado a duas vertentes numa 

mesma Academia, uma certa interdisciplinaridade, bem como uma coesão e 

aparelhamento do Ensino Superior, baseado em princípios básicos de pesquisa para o 

desenvolvimento pleno do homem, e, por outro lado, um ensino desinteressado, ou seja, 
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sem pretensões de formação profissional. Possivelmente, aos nossos olhos, atualmente, 

seria uma iniciativa inócua, pois naquele momento histórico era interessante ao Brasil 

em desenvolvimento, uma formação de mão de obra qualificada (Fétizon, 1986). 

Por outro lado, a concepção germânica estabelece a autonomia da Universidade em 

relação ao Estado, principalmente para que altas pesquisas sejam realizadas 

imparcialmente, como é apontado no artigo 24 do mesmo Decreto, a relevância do não 

cerceamento do desenvolvimento e transmitância da verdade científica: 

 

Art. 24 – A Universidade de São Paulo tem personalidade jurídica, 

autonomia científica, didática e administrativa, nos limites do presente 

decreto, e, uma vez constituído um patrimônio com cuja renda se mantenha, 

terá completa autonomia econômica e financeira. 

Parágrafo único – Ficam respeitados os patrimônios atuais das Escolas, 

Faculdades ou Institutos da Universidade, e os que forem instituídos com 

destino especial, para que sejam aplicados exclusivamente de acordo com a 

sua constituição (DECRETO, 25/01/1934). 

 

Contudo, ao que se refere à autonomia econômica não ocorreu, pois, a 

Universidade de São Paulo não se organizou como patrimônio próprio, mas convertida 

como universidade de caráter estadual, laica e gratuita.  Assim, foi necessário a 

cooptação do modelo francês, mas como veremos, há divergências entre si. Enquanto o 

germânico destaca a pesquisa, a indissociável relação da mesma entre ensino, pesquisa e 

formação, a franca enxerga o ensino universitário como formação especializada e 

profissionalizante, por intermédio de escolas isoladas. Por conseguinte, as separações e 

oposições vinculadas a tendência de tradução dos demais de marcas metodológicas 

repercutem a capacidade da associação de sistemas universitários de ensino e pesquisa 

(Prota, 1987).  

O modelo francês de ensino salienta, sobretudo, a tarefa principal da 

Universidade, a formação de professores para o ensino secundário, como bifurcação 

pedagógica desse ensino, necessitando continuamente de professores. Esse princípio 
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fez-se presente como objetivo principal da Universidade de São Paulo, conforme o 

Artigo 5º: 

Art. 5º – O Instituto de Educação, antigo Instituto "Caetano de Campos" 

participará da Universidade exclusivamente pela sua Escola de Professores, 

ficando-lhe, porém, subordinados administrativa e tecnicamente, como 

institutos anexos, o Curso Complementar, a Escola Secundária, a Escola 

Primária e o Jardim da Infância, destinados a experimentação, demonstração 

e prática do ensino e ao estágio profissional dos alunos da Escola de 

Professores. § 1º – A licença para o magistério secundário será concedida 

pela Universidade somente ao candidato que se tendo licenciado em qualquer 

das secções em que se especializou na Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, haja concluído o curso de formação pedagógica no Instituto de 

Educação. § 2º – O candidato ao magistério secundário, escolhida a secção de 

conhecimento em que pretende especializar-se na Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, poderá fazer simultaneamente, no 3º ano, ocurso de 

formação pedagógica no Instituto de Educação.§ 3º – A secção de Matérias 

de Ensino para os candidato são professorado secundário, constituirá uma 

secção autônoma da de prática de ensino e terá por fim o estudo teórico-

prático; a) da metodologia da matéria, das dificuldades que lhe são inerentes, 

e das técnicas e processos para remove-las; b) da importância da matéria para 

formação mental do adolescente; c) da história do ensino da matéria; d) da 

correlação de cada matéria com as demais; e) dos princípios e da prática da 

organização dos programas escolares. (DECRETO, 25/01/1934). 

 

Em contrapartida, a ausência de uma reflexão vasta do modelo francês, processo 

educacional francês solidificou uma qualidade de aparelho ideológico mediante aos 

poderes políticos, até porque a classe dominante, a intelligentsia francesa na época 

napoleônica, havia estabelecido fortes vínculos políticos, volvida às questões sociais e 

econômicas, de um modo autoritário. 

Diferente no Brasil, a Universidade de São Paulo limitou-se a estrutura 

organizacional da formação docente, afixado como programa único para todos, relegado 

aos planos inferiores da Pedagogia e concentração de pesquisa, apesar do trabalho 

pedagógico e filosófico dos mesmos serem autárquico, não se estabelecia critérios de 

escolhas e organizações curriculares convergentes, por isso,   imputado de  significado, 

limítrofe de intepretação, visando uma continuidade histórica, como fontes teóricas 

restritas a uma perspectiva reconhecida nas raízes do espírito.  
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 Na visão de Prota (1987), isto fez dos professores um funcionário do Estado 

limitado, em práticas e pensamentos filosóficos. Deste modo, os modelos pedagógicos 

constitutivos dos sistemas universitários delineadores da Universidade de São Paulo, 

compreende as Missões Científicas Francesas, em maior número.  

Como é sabido, o Brasil sempre teve relações amistosas com a França, desde o 

período imperial.  Na sociedade paulistana abrangida entre o período de 1934 a 1949, a 

relação tornou-se cada vez mais estreita, de forma decisiva, com a estruturação 

administrativa e composição do corpo docente da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, no intuito da renovação e modernização das Ciências Humanas em nosso país. 

Conforme Peixoto (1991), a relação diplomática estabelecida ocorreu através do 

empenho do psicólogo, médico e filósofo George Dumas no processo de contração dos 

docentes, solicitado por Júlio Mesquita Filho e realizada por Teodoro Ramos, seguindo 

o critério de notabilidade acadêmica.  

[...] preparávamos a abertura dos cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras para cuja direção foi nomeado o professor Teodoro Ramos Augusto 

Ramos, da Escola Politécnica e que, designado pelo Governo, seguiu para a 

Europa, onde teve entendimentos com os governos da França, Itália e 

Alemanha, em virtude dos quais pode o Governo de São Paulo contratar, em 

magnificas condições, eminentes professores, algumas notabilidades nos 

diversos ramos do ensino. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 

1937, p.216). 

 

Conseguinte, o critério de notabilidade para contratação dos professores, não foi 

atendido como todo, pois no processo os fundadores não tiveram controle absoluto, 

houve grandes dificuldades, entre elas, alguns professores selecionados não quiseram 

vir para o Brasil, pelos motivos de baixa renumeração, o período estreito para as devidas 

contratações e devido ao imaginário representativo do Brasil na Europa. 
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Sob a égide do desejo ideológico-cultural as Missões Cientificas Francesas 

consentiram em ideias hegemônicas político francês, de dominação cultural e 

educacional dos países latino-americanos, ressaltando seus interesses econômicos.   

Por outro lado, também as elites locais influenciadas profundamente pelo modelo 

intelectual francês, prosseguiram com a intensificação das relações culturais, deixando-

se serem “dominados” pelo status aqui cultivados. Este percurso está associado 

visivelmente à prática acadêmica dos professores contratados em 1934, sendo os mais 

conhecidos, Émile Coornaert (História da Civilização), Étienne Borne (Filosofia) e 

Pierre Deffontaines (Geografia), os mais respeitáveis do sistema universitário francês, 

prestigiando a recente Universidade de São Paulo. Porém, por diversos motivos, foram 

substituídos pelos jovens “agregés”, Roger Bastide (Ciências Sociais), Paul Arbousse-

Bastide (Ciências Sociais), Fernand Braudel (História), Lévi-Strauss (Antropologia), 

Pierre Monbeig (Geografia), Jean Maugüé (Filosofia), este, veremos com maiores 

detalhes no próximo capítulo.  

No âmbito do Curso de Filosofia, além dos nomes de Étienne Borne e Jean 

Maugüé ressaltamos outros, Gilles Gaston Granger (1947), Martial Guéroult (1948 – 

História da Filosofia). Mas também passam pela Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, os professores visitantes, Gérard Lebrun (1960-1966, 1971, 1974-1979), Michel 

Maurice Debrun (1960-1966), Lucien Stephan (1962), Michel Foucault (1965-1966), 

Danielle Ancier (1967-1969), Jean Gallard (1968-1972), Jean Pierre Vernant (1971 e 

1977), François Châtelet (1971), Michel Serres (1973), Jules Vaillemin (1974), François 

Warin (1970-1974), Lyotard (1976), François Wolff (1980-1984, 1986), C. Castoriadis 

(1982 e 1987), Pierre Aubenque (1983), Maurice Godelier (1983), Pierre Mancherey 

(1984), Maurice Clavelin (1985), Michel Abensour (1985), Annie Cohen-Solal (1986) e 

finalmente Michel Paty (1986).  

As práticas pedagógicas desses jovens normalistas, não divergiam daquilo que 

acreditavam enquanto ensino, por exemplo, quanto à utilização totalmente do francês 

em suas aulas como algo natural. Braudel nos relata que devido à ausência de noções 

básicas dos estudantes paulistanos, é quase impossível fazer grandes, ou ligeiros 

avanços no ensino (Universidade de São Paulo, 1937).  
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 Segundo Massi (1991), a introdução da cultura francesa e a formalização da 

mesma nas aulas, em grupos de estudos e no dia-a-dia. O Brasil neste período, 

principalmente a cidade de São Paulo, enriqueceu-se imensamente ao ter contato com o 

cinema de René Clair e Marcel, as chansons à boire juntamente com Maurice Chevalier 

e Edith Piaff, no teatro de L’Atelier, entre outras coisas.   

Em conformidade, a priori os marcos dessas expressões culturais na nossa 

formação cultural, são compreendidos como gêneros do saber revivificando as obras e 

converteu-se os paradigmas de excelência na produção intelectual. Por isso, a 

universidade é mediadora de projeção. 

 

 

 A esse papel de imensa projeção no cenário nacional, é que se reserva o 

futuro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Será a retorta miraculosa 

em que operará a transformação. Dos seus anfiteatros, dos seus gabinetes, dos 

seus laboratórios, das suas salas de conferência, é que siarão as gerações 

destinadas à renovação cultural e a colocar bem alto o Brasil no círculo dos 

povos civilizados. [...] esta prática de recorrer aos mestres estrangeiros para 

provimento da maioria das cátedras da nossa Faculdade foi a melhor medida 

adotada na fundação desse estabelecimento de ensino. As primeiras escolas 

deste gênero a serem criadas no país tem de apelas para este processo. Só 

assim poderão os cursos serem entregues a professores que receberam sua 

formação em organizações similares já existentes no novo e velho mundo. 

(UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1937, p. 18. 190) 
 

 

 

Embora o ensino universitário uspiano tenha sido uma pragmatização formativa, a 

estrutura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, pensada como célula mater, 

assinalou confirmações de forças sociais entre a intelligentsia brasileira, perdurado a 

uma insólita compleição de Educação, reduzida pelos intensos envolvimentos 

partidários liderados pelos cursos de Direito, Engenharia e Medicina, agregados a nova 

Universidade restrito na sua centralidade.  

No discurso de abertura das atividades acadêmicas foi assinalada, tanto a missão 

quanto os avanços históricos no ensino. Proferido pelo professor Reynaldo Porchat, 

primeiro reitor, tendo sido segundo o governo, escolhido por meio de uma lista tríplice, 

exigido que fosse ser docente catedrático conforme estabelecido no artigo 27 do 

Estatuto da criação da Universidade de São Paulo. 



56 
 

 

 

A Universidade mesmo sendo ainda uma reunião material dos 

estabelecimentos que a constituem, é já, sem dúvida nenhuma, a união dos 

espíritos, a cooperação dos esforços, o synchronismo da acções, a eurvthimia 

dos movimentos, a solidariedade no trabalho, tudo convergindo, num dos 

movimentos de sympathia e de fraternidade, para um só fim que é, ao mesmo 

tempo ideológico e prático – a realização da cultura. A Universidade que é 

assim a concretização synthetica da variedade no ensino, ou, mais do que 

isso, como uma verdadeira representação, se projeta ufana por todo o país, e 

mesmo pelo extrangeiro, patenteando a vida e o vigor do ensino em nossa 

terra. (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 1936, p.19)     

 

Entretanto, a universidade possibilitou a segregação social de forma velada, 

retificando desníveis, ou seja, elites usufruíam do sistema público, excluindo o 

favorecimento ao restante da população apoiada pelo corporativismo de Carta 

Constitucional de 193714, impondo um determinado tipo de ensino unívoco. Em alguns 

momentos os próprios professores franceses com raras exceções, desprestigiavam os 

termos de ensino precário. 

 

O sistema público de ensino continuou, então, a oferecer um determinado 

percurso dos alunos provenientes das classes mais abastadas e outro percurso 

diferente para crianças de setores menos favorecidos economicamente que, 

porventura, conseguissem chegar permanecessem na escola. Para as elites, o 

caminho escolar era mais simples: do primário ao ginásio, do ginásio ao 

colégio e, posteriormente, a opção por qualquer curso superior. Havia ainda a 

chance de profissionalização, mais destinada às moças, que depois do 

primário poderiam ingressar no Instituto de Educação e, posteriormente, 

cursar a Faculdade de Filosofia.  (GHIRALDELLI JR. 2009, p. 83) 

 

 

Este panorama constitutivo da Universidade Paulistana, segundo as fontes 

históricas nos apontam, a questão do método científico na Faculdade de Filosofia, 

                                                      

 

14 A Carta Constitucional de 1937, promulgada por Getúlio de Vargas, inaugura um novo tempo, 

principalmente referente ao sistema político de caráter fascista, implantado o Estado Novo, rompendo 

com a tradição liberal nos textos constitucionais vigentes até então, entre elas, a revogação da 

vinculação constitucional de recursos financeiros para a Educação. 
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Ciências e Letras, influenciou também uma forma de ensino feito pelo improviso de 

alguns professores, sem a devida preocupação pedagógica na formação docente, bastava 

ser um bom pesquisador. Mesquita Filho (1950), afirmou certa vez o quão fundamental 

é, que os professores universitários não sejam apenas adestradores de uma 

especialidade, manifestando-se uma áurea cética às atividades didáticas.  Ainda assim, 

foi cunhada seção de Pedagogia em consequência da exigência feita aos profissionais 

para lecionar no ensino secundário, passando a haver necessidade de um diploma 

superior. 

 Se por um lado havia um número significativos de professores, por outro, o 

número de alunos matriculados não era proporcional. Tínhamos muitos curiosos, as 

damas e senhores “banhados” na moda e costumes da cultura francesa.  

 

2. 2 O Curso da Filosofia e o currículo formador 

 

Tendo visto o contexto histórico da criação da Universidade de São Paulo, 

passaremos agora a análise do escopo de disciplinas na estruturação pedagógica do 

curso de Filosofia.  Seguindo os artigos 6º e 7º do Estatuto de Criação da Universidade 

de São Paulo, como os demais cursos, foram distribuídos gradativamente em 

consonância com as necessidades de cada Faculdade os cursos de Filosofia, Ciências 

(Ciências Matemáticas, Ciências Físicas, Ciências Naturais, Geografia e História, 

Ciências Sociais e Políticas) e Letras.  

 Pelo artigo 10º do Estatuto de Criação da Universidade de São Paulo, o curso de 

Filosofia com duração de três anos em modalidade seriada de ensino, inicialmente 

abrangeria as Cadeiras de Filosofia, História da Filosofia, Filosofia da Ciência e 

Psicologia, estas distribuídas em escopos de matérias do quadro de subseções. Nos três 

anos, estudavam-se a disciplina de Filosofia, no segundo e no terceiro História da 

Filosofia e Sociologia, entre a distribuição do primeiro ano, Psicologia e História da 

Civilização e no segundo, Filosofia das Ciências.  

Porém na prática pedagógica, as concepções distintas dos professores de Étienne 

Borne e Jean Maugüé sofreram alterações. Segundo Cordeiro (2008), a disciplina 
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acrescida a Filosofia Moral e Social na substituição da Filosofia das Ciências, 

permanecendo Filosofia Geral nos três anos, História da Filosofia no segundo e terceiro 

anos, e a Sociologia no primeiro e segundo anos. 

Com a chegada de Jean Maugüé em 1935, as secções de disciplinas novamente 

sofreram modificações, estabeleceu-se então um programa específico em vista das 

condições intelectuais dos nossos alunos.  Conforme Cordeiro (2008), os estudos de 

psicologia, por exemplo, baseavam no conteúdo, nos métodos, objetos e nos problemas 

formais da disciplina e modo de análise do homem.  

Em Filosofia Geral, os assuntos em voga eram a Matéria, Vida e Espírito 

permeados pela Metafisica, desde os seus métodos até mesmo em filosofias dogmáticas, 

a concepção criticista e indutiva. Na disciplina Filosofia Moral e Social, as questões de 

maiores interesses prescindiam da História das Ideias Morais, o problema da Natureza e 

Sociedade.  Em Filosofia das Ciências, os conteúdos formais da História das Ciências e 

seus métodos e o valor da Ciência.  Finalmente, a História da Filosofia elegia-se um 

filósofo ou autor e suas principais obras entre os mais estudados, podemos citar os 

nomes de Platão (“A República”), Descartes (“O Discurso do Método”) e Kant (“Crítica 

da Razão Pura”). 

Para melhor compreendermos, propomos um quadro comparativo com as devidas 

substituições de disciplinas do primeiro momento, já valendo no decorrer do curso de 

Filosofia.  

Quadro 01: Currículo na Concepção de Étienne Borne em 1934 

ANO DISCIPLINAS      

I Filosofia Geral Psicologia  Sociologia    

II Filosofia Geral História da 

Filosofia  

Filosofia Moral 

e Social  

Sociologia   

III Filosofia Geral História da 

Filosofia  

Filosofia Moral 

e Social  

  

Fonte: CORDEIRO (2008)  
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Quadro 02: Currículo na Concepção de Jean Maugüé em 1935 

ANO DISCIPLINAS      

I Filosofia Geral Psicologia     

II Filosofia Geral História da 

Filosofia  

Filosofia Moral 

e Social  

  

III Filosofia Geral História da 

Filosofia  

Lógica  Filosofia da 

Ciência  

 

Fonte: CORDEIRO (2008)  

 

De acordo com Cordeiro (2008), no conjunto de disciplinas elencadas por Jean 

Maugüé, percebemos um novo projeto consolidado pela História da Filosofia entorno de 

grandes problemas filosóficos. Na concepção de Maugüé, a Psicologia compreendida 

como os estudos daquilo que afligem e impulsionam os homens em suas relações. 

Tendo no programa de ensino o seguinte conteúdo programático: 1. Vida 

Representativa e afetiva: 1.1Tristeza e Alegria; 1.2 Dor e Prazer; 1.2.1 Significação da 

Dor; 1.2.2 Valor Significativo da Dor; 1.3 As Emoções; 1.3.1 Teoria sobre as Emoções; 

1.3.2 Significação das Emoções; 1.4 O Medo e a Cólera; 1.5. Os sentimentos; 1.5.1 A 

Fenomenologia dos Sentimentos; 1.6 Teorias; 1.6.1 A posição de Marx e Scheler; 1.6.2. 

As atitudes clássicas – Racionalistas; 1.6.3 Crítica da concepção naturalista do Amor; 

pelos fenomenologistas alemães; 1.6.4 Freud e a concepção naturalista do Amor; 1.7. 

Crítica; 1.8. Sentimento Social; 1.9 Pátria. 

Maugüé elaborou as subseções do programa de Filosofia Moral e Social da 

seguinte forma: 1. As grandes concepções da vida Moral, 1.1 Moral e Sociologia, 1.2 A 

Moral e a Ciência, 2. Comportamento, 2.1. Os Costumes, 2.2. O problema Moral, 2.3 A 

experiência Moral, 2.4. A Justiça e a Caridade, 2.5 A Responsabilidade, 2.6 A Família. 

Na disciplina História da Filosofia: 1. Significado da História da Filosofia, 2.Os 

pré-Socráticos, 3. A descoberta racional, 4. Sócrates, 5. Platão, 5.1 A Política em Platão. 

Em complementariedade, havia ainda um “curso especial”, uma espécie de curso 

extracurricular (extensão) de História da Filosofia em Espinoza, para os alunos do 

terceiro ano. O programa curricular perpassou pelas temáticas: 1. O Espinosismo, 1.2 A 
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vida e a obra de Espinoza, 1.2 Origens do espinosismo, 1.3 O problema do Bem 

Supremo, 1.4 O Tratado Teológico-Político, 1.5 A Religião, 1.6 A Política, 1.7 O 

Método, 1.8 Deus, 1.9 Os atributos da substância, 1.10 A Alma e o Corpo, 1.11 Os três 

graus do conhecimento, 1.12 Aspectos Geral do Espinosismo, 1.13 Os Sentimentos e as 

Paixões, 1.14 A Razão, 1.15 Beatitude. 

Para o curso de Filosofia Geral, afim de que os alunos refletissem a experiência da 

ação, o medo do ser humano quanto à liberdade, ou mesmo a falsa segurança entorno 

das nossas comodidades. Maugüé elaborou “O problema da Liberdade”, perpassando 

por um conteúdo programático: 1. Fatalidade; 2. Causa; 3. Responsabilidade; 4. A 

Causalidade na Filosofia de Aristóteles, 4.1 Noção de Causa em Aristóteles, 4.2 A 

Causalidade entre os povos primitivos, 4.3 Causa primeira e causa segunda, 5. O 

Determinismo, 5.1 O determinismo na Filosofia de Leibniz, 6. A Liberdade estética, 7. 

Liberdade na Filosofia de Kant, 8. Relações entre a Ciência e o Humanismo. (Cordeiro, 

2008).  

 Para fins didáticos, estamos propondo uma breve elucidação da grade curricular 

do Curso de Licenciatura e Bacharelado em Filosofia em particular no ano de 2014, 

para compreendermos a concepção de Ensino.  Uma vez que o modelo de constituição 

do curso contemporâneo uspiano consiste de 3 + 1, ou seja, três anos de disciplinas 

específicas do bacharelado e um ano de disciplinas pedagógicas na Faculdade de 

Educação.  

 Da relação de disciplinas, o aluno deverá escolher Introdução aos Estudos de 

Educação: Psicologia da Educação. Uma das disciplinas obrigatórias: Línguas 

Brasileiras de Sinais (Educação Inclusiva), Metodologia do Ensino de Filosofia I e II, 

Didática, Política e Organização da Educação Básica no Brasil, Estágio: cumprindo 

atividades de 400 horas, sendo distribuídas em 300 horas na Faculdade de Educação e 

as outras 100 na disciplina de Estágio Supervisionado de Licenciaturas e Atividades 

Acadêmico Cientifico Culturais I, II, III e IV (AACA), carga horária de 50 horas cada 

uma. Para os alunos do bacharelado são computadas as 400 acreditadas para este fim. 
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Quadro 03: Currículo do Curso de Licenciatura em Filosofia - 2014 

ANO DISCIPLINAS ELETIVAS    

 Estudos da Educação:       Estudos da Educação:  

Filosófico                          Histórico 

Estudos da Educação: 

Sociológico 

 

Psicologia da 

Educação 

 DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS    

 Metodologia de Ensino   Didática  Política e Organização da 

Ed. Básica no Brasil  

Estágio 

Fonte: Universidade de São Paulo (2014) 

É interessante observamos, que as disciplinas tem como objetivos potencializar 

um espírito crítico e transformador  da Educação diante da ideologia neoliberal, são 

especificadas na seção de eletivas. As outras, possibilitam uma ideia de estruturas e 

sistemas, concernentes ao campo das obrigatórias. A formalidade conceitual dos 

conteúdos não inibiria o trabalho de pensar a educação?  

Quadro 04: Currículo do Curso de Bacharel em Filosofia - 2014 

ANO                  DISCIPLINAS ELETIVAS    

II Filosofia Geral III 

História da Fil. 

Lógica  

Fil. Lógica  

Teoria do Conhecimento 

Fil. Ciências  

Hist. Ciência 

Teoria Cie. Humanas 

 

  Ética e Fil. Pol.        Estética 

Fil. Arte 

Fil. Ling. 

III Hist. Fil. Med. 

Hist. Fil. Mod. 

   Ética e Fil. Pol.        Estética 

 

 

IV Hist. Fil. Cont. Teoria do Conh. 

Fil. Ciências 

Teoria Cie. Humanas 

  Questões 

Ens. Fil.  

                  DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS    

I Introd. Fil.  

Introd. Fil. I 

Fil. Geral 

Fil. Geral I 

 

   

II Hist. Fil. Antiga 

Hist. Fil. Med. 

 

Lógica I   Ética e Fil. Pol. I    
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III Hist. Fil. Mod. I 

Hist. Fil. Mod. II 

Teoria do Conh.I 

Fil. Ciências I 

 

 Estética  

IV Hist. Fil.  Cont. I Teoria das Cie. 

Humanas 

   

Fonte: Universidade de São Paulo (2014) 

 

Para uma prática pedagógica consistente aos futuros professores de Ensino Médio, 

seja em escolas da rede pública ou privada no contexto atual brasileiro, onde são 

exigidas interações sociolinguísticas, o desempenho das disposições e habilidades de 

pensamento por parte do docente e discente, a formalização curricular formativo 

uspiano, nos provoca alguns questionamentos: O currículo  de disciplinas pedagógicas 

para o Ensino de Filosofia não seria melhor ministrados por docentes em formação nas 

áreas de Filosofia e Educação? A concepção formativa de professores conforme é 

proposta atualmente, não tende ao detrimento do pedagógico referente do conhecimento 

específico? Um futuro professor ou bacharel em Filosofia não deveria compreender o 

processo formativo cultural filosófico da Filosofia no Brasil?  

Responder a estas questões é quase constituir um sistema filosófico da Educação 

ideológica uspiana. Uma tarefa bastante intensa, ousada, mas bastante interessante, pois 

através dela, podemos desfazer equívocos na categorização do professor de Filosofia 

como um profissional reprodutor de ideias, mas apontarmos na sua profissionalidade o 

questionamento das hegemonias e pela reflexão crítica, criativa e contextualizada sobre 

os conceitos, as bases e princípios das Teorias em vista   de orientação ao fazer 

pedagógico. 

Neste sentido, apesar da Universidade de São Paulo terem com uns dos seus 

objetivos a formação de professores de Filosofia ou não para o ensino secundário, 

podemos ressalvarmos desde a gênese, esta questão nos primeiros currículos nunca 

apareceu, no segundo apenas como indicador da existência da Filosofia como disciplina 

obrigatória no Ensino Médio. 

Segundo Arantes (1996), isso pode ter ocorrido, porque a cadeira de Filosofia 

regida por um professor europeu funcionou como uma “estufa” as nossas lacunas 

educacionais, como uma visão de fora para problemas específicos da cultura brasileira. 
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Como consequência a formação caracterizou-se enquanto profissão em cogitações 

filosóficas transplantada. Um currículo doutrinário freneticamente movimentado 

adjacentemente à métodos estruturalista-historiográfico, de erudição de técnicas 

universitárias francesas, resultado de trabalhos monográficos, como experimentamos 

A divisão do trabalho intelectual direcionada a cultura filosófica e não ao ensino, 

exige dos futuros professores o exercício de acomodação da consciência individual para 

a nacional. Por isso, no pressuposto processo de constituição do pensamento e sua 

disposição em currículos, a Filosofia pode ser vista como fim de formação de 

“sabedores”. No que tange além deste panorama as disciplinas pedagógicas deveriam 

ser pensadas não como aspirações elitistas superiores, anteparando a consciencialização 

do acadêmico.  

A funcionalidade do currículo em si, com os conteúdos formais torna-se acessível 

à capacidade de ampliar os procedimentos racionais de maneira ponderada. Por outro 

lado, as afirmações derivam-se em sujeitos participativos em busca pela excelência uma 

visão de totalidade do poder. Uma forma de fazer da relação com o Ensino Filosófico 

como um processo investigativo, crítico visado pela compreensão superficiais dos 

fenômenos, a não superaração da dicotomia e a fragmentação entre o real e o 

conhecimento. Este modelo curricular uspiano em Filosofia direcionou uma docência 

ambivalente, ora profissional ora intelectual.  

Pois, como vimos os currículos apresentados reproduziram especificamente ecos 

de ressonância no mundo contemporâneo de Ensino Universitário em Filosofia. No 

primeiro momento como sistema conteudista, sequenciados, disciplinar, ensino com 

manuais e professor catedrático que ensina, favorecendo processo formativo de alunos 

comentadores e especialistas de um determinado tema filosófico. De modo geral, 

analistas de razão instrumental, somente com algumas ressalvas dos filósofos 

professores.  

Assim o currículo uspiano é uma espécie de enxerto fluido condenado a um 

movimento hegemônico autoritário na retaguarda dos seus próprios estudos na virada 

nos anos 30 para o 40. Um currículo de Filosofia em ascensão na leitura do ensaio 

crítico brasileiro encontrado na centralidade no pensamento dos professores catedráticos 

Jean Maugüé e João da Cruz de Costa, como veremos a seguir.  

Comentado [VA1]:  
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2.3 Jean Maugüé e João da Cruz Costa, os primeiros professores de Filosofia  

Jean Maugüé assume a cátedra de Filosofia e com ela uma compreensão de ensino 

filosófico e João da Cruz Costa propõe sua ressignificação pelo fenômeno cultural 

histórico. Neste sentido as contribuições de ambos para o viés acadêmico refazem um 

percurso marcado por características especificas epistemológicas e metodológicas 

deixando expressões fecundas nas práxis filosóficas uspiana, por conseguinte, 

influenciando o modo contemporâneo do filosofar, entre vertentes e perspectivas 

merecedoras de apreciações, apesarem de serem poucos estudados.  

2.3.1 Formação intelectual de Jean Maugüé 

Pela historiografia Jean Maugüé é melhor conhecido e estudado pelas suas 

contribuições na Psicologia. Porém, suas contribuições para Educação a fez como 

mestre, pois traz um pensamento à baila em sentido de ampliação da relação com a 

Filosofia. Para este primeiro momento iremos situá-lo na sua trajetória intelectual, pois, 

compreendemos a Filosofia expressada na formação intelectual, princípios empíricos 

para explicar o fenômeno manifestado e principalmente na memória constituinte em 

torno do homem que a circunda.  

Jean Maugüé, natural da cidade de Cambrai, França, nasceu em 1904 nos berços 

de uma família humilde. Com o objetivo de ascender aos estudos superiores em Letras e 

Filosofia deu início aos cursos básicos preparatórios entre 1924 a 1925 no enclave de 

Kâgneux no Liceu de Condorcet com seus amigos Jacques Heurgon (1903-1955)15, 

Raymond Aron (1905-1983)16 e Daniel Lagache (1903-1972)17, situados entre os 

maiores intelectuais francês, conforme Maugüé. 

                                                      

 

15 Um dos mais habilidosos estudiosos e normalista da Civilização Etrusca, Língua e Literatura latina na 
Sorbonne em Paris de 1953 a 1971, onde tornou-se professor emérito. 

16 Foi filósofo, sociólogo, jornalista e cientista político. A obra mais famosa e importante encontra-se o 
Ópio dos intelectuais, uma espécie de crítica ao filosofo Karl Marx quando este afirmou que a Religião é 
o ópio do povo. 
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No Liceu de Condorcet os estudos de abordagem filosóficas foi o que mais 

chamou a atenção de Maugüé, especificamente a leitura obstinada do livro A 

experiência humana e a causalidade física de Léon Brunschvicg (1869-1944)18, cuja 

obra tratava de uma concepção humanista da vida, reafirmando valores espirituais à 

liberdade e ao amor como fundamento da sociedade humana (Neto, 2007).  Nos relatos 

de suas memórias, Maugüé apontam: 

 

Como Homero de uma nova Odisséia. Brunschvicg nos contava a 

consciência se deixa perder no canto muito fácil das sirenes do empirismo, 

abandonando-se às impressões imediatas, ou se deixa levar pelo apelo 

orgulhoso das sirenes do idealismo, pretendendo impor suas impaciências e 

suas leis aos eventos. A cada instante comprometida em sua perigosa 

aventura, a consciência oscilou assim de Bacon a Descartes, sempre 

navegando em direção ao bom porto. E eu me maravilhava de a seguir traço a 

traço, nesse romance de muitos episódios, dos povos primitivos até Einstein 

(1982, p. 42) 

 

Apesar do maravilhamento e descobertas feitas na leitura da obra de Brunschvicg, 

Maugüé com as qualidades dos filósofos experimenta o processo de fomentação da (re) 

flexão, estendendo as possibilidades de decodificações.  Por conseguinte, o 

conhecimento empírico, colocados para o ser humano, exigem também pensar novos 

conceitos e soluções na adequação às novas condições estruturais da existência. Que 

para ele, estes aspectos não são contemplados por Brunschvicg, pois a reduziu o 

material vivo adquirido na história a abstrações na experimentação das relações 

humanas como rumor da vida, principalmente quando nelas são permeadas pelo poder, 

                                                                                                                                                            

 

17 Estudioso de psicopatologia e medicina acabou tornando-se chefe de clínica, além de professor 

catedrático de Psicologia na Sorbonne, e em 1955 a cadeira de Psicologia Clínica. Neste mesmo período 

criou o Laboratório de Psicologia Social, preocupado com a síntese na ótica da lição inaugural sobre 

Unidade de Psicologia.  

18 Uns dos filósofos francês mais importantes da primeira metade do século XX, de tendência idealista 

crítica. Para ele a Filosofia enquanto conhecimento integral deve ser praticado ou estudado com a 

própria inteligência, como uma atividade intelectual acessível por si mesma, ou seja, a partir do 

julgamento do qual explica o raciocínio e conceito.   
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por exemplo, professores e alunos. Bem possível, apresentado por um discurso de 

materialização objetiva do discurso, instituído pela filosofia perene de Brunschvicg. 

Em 1926, Maugüé conclui o curso preparatório e ascende ao Ensino Superior de 

Letras e Filosofia na École Normale Supérieure (ENS), uma instituição tradicional na 

vida intelectual e cientifica francesa de nível superior, a qual habilitava professores 

conferindo títulos de mestrado e doutorado. Nesta instituição sua formação no curso de 

Filosofia é constituída com novas formas de enxergar o Mundo, haja vista aos estudos 

de Sócrates, Platão, as ideias de “cor” de todas as combinações em relação a unidade e 

ao múltiplo, contidas nos Diálogos de Parmênides e Teeto, no Sofisma e Timeu. Ainda 

que, estes estudos fossem leituras obrigatórias, frutos de erudição e glosas do Ensino da 

Filosofia, acabaram por traduzirem o pensamento filosófico, experimentando e 

encontrando a essência filosófica de Platão. 

 

Encontro a verdadeira presença de Platão, naquilo que há de tagarelice 

infantil nesse grande poeta do pensamento, no início da República por 

exemplo, o que há nele também de aristocrática ingenuidade quando fala dos 

ofícios, e que ele cala os escravos, e sobretudo esse lento apagamento da 

figura de Sócrates nos primeiros diálogos, e do Górgias, que se torna o 

Sócrates de Timeu e das Leis. Talvez seja necessária muita erudição de 

glosas para traduzir um grande autor. Porque meus mestres jamais me 

advertiram, pelo contrário, que é necessário, que essa erudição es essas glosas 

sejam esquecidas, se desejamos escutar o que foi espontânea e diretamente 

exprimido? (MAUGÜÉ, 1982, p.43)  

 

Uma oura influência intelectual, foi as aulas sobre Freud e Marx, como uma 

relação do fato e teorias refletidas na própria experiência. Ambos pensadores 

apresentavam uma linguagem propicia para compreensão o que havia vivido no Liceu e 

na Escola Normal, por não ter aguentado ao grau de exigência superiores de dois 

modelos de ensino, como dois mundos propostos e separados. Para Maugüé, Freud e 

Marx teve o “papel” de amigos íntimos, os quais oferecia-lhe esclarecimentos, o 

significado e o sentido da vida, confirmando ou reestruturando sonhos (Maugüé, 1982). 

Entre as obras de Freud, os ensaios: Uma recordação da infância de Leonardo da 

Vinci (1910) e Minha Vida e a psicanálise (1934), foram norteadores na sua formação 

intelectual, mas principalmente como refrigérios aos momentos de angústias.  
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Na primeira obra organizada pelos princípios psicanalíticos no processo de 

invenção artística, enfatiza os ambíguos sorrisos nas pinturas de Leonardo da Vinci, 

associando a ternura sublimada da mãe distante. 

 Nesta perspectiva recorre aos relatos de Leonardo sobre a infância, nas quais 

contêm variados elementos de fantasias, lembranças e intepretações dos acontecimentos 

pueris, como interlocutores da afirmação de si e a identificação com a mãe o fez numa 

busca incessante como projeção de si nos outros, atrelados como uma espécie de 

narcisismo. Por isso, nas obras de Da Vinci, Freud explica, executava uma coerção 

interna para atingir ao modelo ideal, tendo o ódio e o amor como sentimentos 

paradoxais, percebidos e vividos na sua impulsividade dos mesmos.  

Maugüé utiliza de imagens de categorização entre os aspectos do psicólogo, do 

filosofo e do crítico de arte, oposto ente si, mas em completude, expressadas pelas 

impressões ocasionadas em suas afeições.  Para ele, apesar do livro ser semelhante a um 

romance policial, no qual Freud representa o papel de inspetor de polícia diante de um 

crime insólito, emana em essência dos aspectos de genialidade humana. (Maugüé, 1982)  

Em Minha Vida e a psicanálise, as ponderações de Freud identifica o resultado de 

uma criação artística com os anseios, desejos e sonhos daquele que o cria, provocando 

um surgimento de uma nova realidade, ainda obscura, porém, estabelece o 

apaziguamento entre o mundo imaginário e o mundo real, pois, de uma certa forma não 

escraviza o criador da obra enquanto beleza da forma e a sublimidade do conteúdo. 

Maugüé pondera que as ideias discorridas no texto são envolvidas pela 

compreensão de uma função curativa de Freud, ao que tange a valorização dos 

sentimentos e paixões diante da realidade social. Salienta, ainda, em Freud o caráter 

confessional de uma vida pregressa pela libertação dos afetos através da palavra. Esta 

ocasiona a necessária coragem para ser escrita, como presença explicada pela noção da 

totalidade, e não permitir está no acaso da condição humana. (Maugüé, 1982) 

Se Freud o impulsionou a compreensão da trajetória entremeadas pelos 

comportamentos e experiências vividas, seja pelo constrangimentos, sofrimentos, 

alegrias e prazer, percebidas pelo meio social, Marx o levará a refletir as situações de 
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alienação cultural do homem, na qual o seu valor, como beleza e sabedoria decai no 

processo capital da Economia.  

No estudo do Capital (1867), fundamental o capitulo primeiro, abordado a relação 

Mercadoria e Dinheiro, o valor de uso e valor da troca ou valor propriamente dito. 

Nesta relação Marx o Dinheiro é uma ideia complexa e bem mais ampla da ideia de 

Mercadoria, pois esta institui o objeto dialético da produtividade generalizada, 

transformação tecnológica e admissões de novos procedimentos de produção.  

Em umas das suas considerações, Maugüé conseguiu fazer certas associações de 

Marx com Balzac, mesmo estarem distantes enquanto objeto de estudos e nas áreas de 

conhecimento. Enquanto o primeiro em suas obras possui todo o rigor cientifico, o 

último um colaborador da formação da literatura francesa, preconizou as verdades 

cientificas, somente no decorrer da história o homem as tornou como verdadeiras, por 

exemplo, a fisiologia nervosa do fósforo, criou um personagem neuropata, sendo 

descobertas mais tarde pelos neurologistas como degenerescência mental, conforme 

descrita por Balzac. Para outros, em suas obras literárias permitia descrição minuciosa 

de elementos econômicos, comprovando assim, a pluralidade de pensamentos, ideias, 

teorias e sistemas. 

Na concepção de Maugüé, a semelhança em ambos pensadores consiste em 

justamente como eles representaram a formalização de organização da burguesia, que 

tanto em Um caso tenebroso, uma novela política transcorrida durante a Guerra Civil 

francesa, as conspirações contra o regime napoleônico e revolução, tendo como 

elementos de ação personagens burgueses em funcionalidade de espionagem e crimes. 

Na obra Os camponeses, retrata as situações degenerada dos deserdados do sistema 

capitalista francês, censurando-a e defendendo os valores aristocráticos rural, em 

consequência denunciou a expropriação dos camponeses. 

Esta situação, Maugüé vislumbra no Capital, quando é exposta a apropriação dos 

pequenos vassalos ingleses durante o século XVI, expulsos pelos muros, favorecendo os 

grandes senhores.  Desta forma encontrou tanto em Marx quanto em Balzac aspectos 

característicos de historiadores, mas também o fez reviver o drama de pessoas, 

personagens de um romance que o vivenciou.  
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[...] encontrei nessa explicação todo o rigor que se pode esperar de um 

historiador. Esse rigor não será diminuído se eu acrescentar que revivi todo o 

drama que se pode esperar de um romance. Eis então como se constituiu está 

armada dos sem-trabalho, os vagabundos, chega a Inglaterra, do século XV 

ao século XIX, como foram a chaga dos Antigo Regime, na França. 
(MAUGÜÉ, 1982, p. 67). 

 

 Neste sentido, para Maugüé as desigualdades sociais ocasionadas pela burguesia, 

pensada em épocas distintas por diversos economistas e outros pensadores alentava 

como uma denúncia a transformação das relações entre classes sociais. Então, Marx é 

analisado sob a ótica dos sofrimentos do oprimido e sempre atual. Isto torna a grandeza 

de sua obra. 

Segundo Neto (2007) Maugüé defende a ideia do homem prático da técnica 

quando ele próprio entrega as situações históricas do seu tempo. Umas das formas de 

legitimação do homem é por meio dos registros feitos no cotidiano presente para ações 

conjecturais de novos homens.  

 Outros pensadores, Scheler e Alain, exerceram forte influência, o primeiro 

referente a descoberta das atitudes mentais com os seus objetos, na chamada ética 

material dos valores, visto com maiores detalhes ao estudarmos o culturalismo no 

Brasil. Sob o ponto de vista maugueriana, esta teoria o serviu para compreensão da 

potencialidade humana enquanto vida orgânica para construção da humanidade 

(Cordeiro, 2008), perceberemos esta visão quando tratarmos do Espírito ou Inteligência 

nas Diretrizes analisado no próximo capitulo. Em Alain, seu professor, foi justamente 

no aspecto sistemático ao tratar de conteúdos cotidianos filosoficamente, sobretudo 

despertados pela reflexão. 

Já em Bergson e Merleau-Ponty, conseguimos observamos os aspectos referentes 

ao poder de transcendência do homem na esfera do mundo inteligível, preservando-se 

ao impulso criativo, vencendo o efeito paralisante da Moral e da Religião, agregados ao 

exame da percepção no processo fenomenológico como uma qualidade existencial. 
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Na perspectiva de Sartre, essas ideias são possíveis, porque podemos 

estabelecermos vínculos com a nossa condição, livre e fundamentada no vazio da 

consciência perante as escolhas, definindo-o na intencionalidade da ação de escolha. 

Como podemos observamos, no campo filosófico, a grande maioria dos filósofos 

são franceses, excepcionalmente Freud, mas possivelmente pela razão de todos estes 

pensadores terem propagados uma concepção filosófica emergente, pertencente a uma 

espécie de ordem discursiva e recorrência há um tipo metodológico do filosofar. Mas, 

também podemos apontarmos que a concepção maugueriana esteja restrita há uma 

concepção filosófica normativa e condicionais da experiência do seu discurso.  

Em outros domínios epistemológicos de sua formação, esta ideia fica mais 

evidente, quando teve contato de forma didática com o romancista racionalista, Anatole 

France, romancista e dramaturgo francês de inspiração humanista. Portanto, condenava 

o seu dogmatismo filosófico, em tom cético, seu estilo estava impregnado de suaves 

eventos hedonistas. 

Já pelo seu tio André Meyère, um joalheiro de inclinações para as Letras e as 

Ciências, lia em voz alta seus romances e outros contos tais como O Conde de Monte 

Cristo e as Aventuras dos Três Mosqueteiros, ambos de Alexandre Dumas. 

Permeado por estas defluências, atingiu a agregação (agrégation) para ensinar em 

Ensino Secundário em 1931, exercendo o prestigio que gozava de ter feito dos seus 

estudos na École Normale Supérieure, logo foi nomeado a lecionar por um ano no Liceu 

de Tulle, em seguida foi convidado a trabalhar como copidesque dos artigos a serem 

publicados no Jornal L’Echo de Paris, cuja ideologia política conservadora e patriótica. 

Nesta experiência permaneceu por um período breve, pois não conformava em apenas 

ter que reproduzir artigos de outros. Então, solicitou a sua volta ao magistério, atendido, 

foi designado para o Liceu de Montluçon, no qual permaneceu até 1935, quando André 

Lalande o indica para o professor George Dumas a assumir a cátedra de Filosofia na 

então recém-criada Universidade de São Paulo. Como sabemos Maugüé aceita a vir 

para o Brasil, permanecendo até 1943.  

Dumas foi professor de Maugüé na École Normale, este sempre o teve um sábio, 

no estrito senso de vasto conhecimento, proporcionado pela Medicina - Psiquiatria e 



71 
 

 

Filosofia. O que fez Maugüé permear pela transdisciplinaridade ao assumir a Cátedra, 

pois nas aulas do mestre ao mesmo tempo que aprendia sobre as doenças mentais no 

Hospital Saint-Anne também comtemplava as lições de August Comte (Maugüé, 1982). 

Na Universidade de São Paulo, Maugüé assinala a formação do filosofo 

compreendida como possibilidade da formação do discernimento, ou seja, uma atitude 

individual de autorreflexão expressão do pensamento e como visão clara da verdade 

atribuída pelo ensino do método historiográfico da Filosofia ao estudante. Este assume o 

compromisso a responder a perspectiva especializada do ensino filosófico a medida que 

o formando envolve-se em assuntos significativos ao mundo, como processo de 

reelaboração epistemológico da vida (Cordeiro, 2008). 

Segundo Neto (2007), a experiência docente de Maugüé na Universidade de São 

Paulo pode ser dividida em duas fases, denominadas de primária e consolidação. Na 

primeira, circunscreve o período de 1935-1938, período de aulas entre março a 

setembro, reformula o currículo, publica o artigo sobre o ensino e Filosofia. Aqui é o 

momento de estruturação do curso de Filosofia, de compreender o sistema contraditório 

educacional brasileiro, de conhecer uma nova cultura e seus desdobramentos, de 

estabelecimentos das relações com os universitários elitizados e técnicos. E nesse 

período escreve o seu principal artigo Ensino da Filosofia e as Diretrizes. Já a segunda 

fase de 1939-1944 é marcada pelas idas e voltas a França, pois estava ocupada pelo 

nazismo. Estes períodos são estabelecidos todo o processo de ensino da Filosofia, as 

concepções e metodologias de forma concreta, lançando assim de um Departamento 

francês, despertando nos seus alunos uma paixão intelectual. 

Com a convocação do exército francês, Maugüé alista-se na frente na tropa para 

lutar no norte da África durante a Segunda Guerra Mundial, permanecendo até 1945. No 

fim da guerra, aclamado por herói, opta pelos trabalhos diplomáticos, porém, ainda que 

seja uma escolha ingênua, por ter passado por diversos descontentamentos. 

Nos anos de 1954, João da Cruz Costa já professor catedrático, reúne-se com a 

Congregação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 

Paulo, afim de discutirem a recontratação de Maugüé para Cadeira de Psicologia. Uma 

proposta aceita pela Congregação e por Maugüé, mas acabou permanecendo em Paris 

dedicando-se a sua grande paixão, ensinar no ensino secundário, no Liceu Carnot, a qual 
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foi nomeado. Na sua prática influenciou seus alunos, grande parte pertencentes as elites 

francesas, tais como a política e a econômica. Pelo viés marxista, como um crítico 

humanista em aspectos estéticos na relação humana, não renegou os principais 

ideológicos das lutas de classes. 

Apesar de não ter deixado grandes obras, e algumas estão restritas ao âmbito 

familiar, uma outra publicada na língua vernácula, destacamos Les dentes agacées (Os 

Dentes na borda) uma tradução livre do título. Esta obra na verdade são relatos de 

memórias. Também publicou La mauvaise conscience, uma obra inédita, Qu’est-ce que 

la philosophie (1982) manuscritos dos cursos de Filosofia. No Brasil foi publicado os 

artigos A Pintura moderna (1999), um artigo na Revista Dissenso, um periódico dos 

estudantes de Filosofia, Sigmund Freud (1939), Sigmund Freud e o gabinete do doutor 

Lacan, no Jornal O Estado de São Paulo 

Sob este ponto de vista, as obras de Maugüé, de uma maneira geral podem ser 

classificadas como um exercício filosófico individual, porém impulsionados pelas 

relações estabelecidas com outros sujeitos. Segundo Cordeiro (2008) as reflexões 

filosóficas ao qual Maugüé comunica são frutos da liberdade de possibilitar com 

dedicação e empenho aos outros o que melhor aprazer de si próprio. 

 

2.3.2 Jean Maugüé: Concepções Filosóficas 

Na subseção anterior expusemos os pensadores influentes na formação do 

pensamento, agora discorremos sobres as concepções filosóficas de Maugüé enquanto 

desenvolvimento deste pensamento.  

A concepção filosófica possui um caráter dialético entre as ambiguidades da 

natureza humana e ruptura com as premissas metafisicas. Sob as quais evocam as 

possibilidades de fazer luz e denominação das coisas existentes. (Arantes, 1999).  

Desta forma, o pensamento maugueriano assinala para autenticidade da Filosofia 

como formação humana alicerçada na celebre kantiana: “Não se ensina filosofia, 

ensina-se a filosofar”. O conceito filosofia e o ato de filosofar remente à realidade dos 

pressupostos ontológicos, ou seja, parte-se da pressuposição de algo existente, da 

constituição da essência humana, por sua vez estabelece uma identidade de natureza 
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própria. Ao questionamento sobre qual realidade ou natureza das coisas estamos 

buscando, detemos na significação, ainda restrita ao campo do imaginário. Quão 

princípio norteador, é necessário ao homem buscar o sentido de vida, em ações de inter-

relação no Pensamento, Ensino e Formação, permeada pela arquitetura do problema. 

(Cordeiro, 2008). 

Por isso mesmo, a capacidade de vinculação do ato de ensinar aos momentos de 

inspirados pelos fenômenos no cotidiano ao pensamento reflexivo vitalmente estreito ao 

desejo do saber do sujeito, traduz-se em conteúdo formais. Deste processo a formação 

torna-se mais abrangente: o conhecimento feito por opções, dúvidas são esclarecidas ou 

ocasionam em outras centenas de hipóteses, sem as quais não são possíveis o 

discernimento. 

Uma ideia representativa do ensino da Filosofia, é assim uma díade do fazer 

filosófico, preservando a esfera inteligível e a ousadia de não poder tornar-se uma 

instrumentalização de conhecimentos enciclopédicos ou meros aprendizados indigestos 

lógicos sem atrelamento com o espirito filosófico. A atividade filosófica exige tanto de 

quem ensina quanto de quem aprende a construção do pensamento bem estruturado.  

Sendo assim, uma contínua novidade de construção do pensamento: repensar o 

pensando para novas interpretações e contextualizações culturais, pensar em diversas 

perspectivas, pois o conhecimento filosófico é constituído e feito pela dialética de 

pensamentos divergentes sob o mesmo conteúdo formal, pensar o que ainda foi 

pensado, pois as ações humanas do momento presente não pode ser continuidade da 

biografia realizada,  o que comumente não pensa e finalmente a própria ignorância do 

pensar, um exercício próprio do cuidado de si. Sendo assim, o ensino da Filosofia 

perpassa pelo conhecimento articulado a experiência de vida consistentes com a 

realidade social e o saber historicamente produzidos. 

Sob este ponto de vista, o modus operandi do filósofo com a sua coragem 

qualifica o seu pensamento e dos demais pensadores ainda que este estejam propondo 

logicismos em suas teorias ou possam estar circuncidados de efeitos lacunares nos 

conteúdos e métodos adequados ao Ensino da Filosofia, quão intensamente nefrálgicos, 

por sua vez automatismos daquele que tem como papel de exercer oficio da docência, 

além de sublimar o interesse pela Filosofia como a empáfia de comportamentos 
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superiores, exibição de erudições rígidas seguindo um jogo quimérico do conhecimento 

superficial (Cordeiro, 2008). 

 A atividade filosófica compreende a experiência humana como força motriz do 

caminho para a liberdade. Para Maugüé o discurso filosófico é uma abertura do espírito 

e ressignificação do pensamento. 

 Para isso o papel do professor e do filosofo, cunhada no campo pedagógico, 

imbricam-se em decorrência das potencializações de sentidos, compreensões 

interpretativas tocantes as singularidades humanas, entre o estético e o científico, 

envolvido pela revelação do objeto comum, as tramas conceituais ao filosofo durante o 

percurso o modo reflexivo do aluno (Cordeiro, 2008). 

Maugüé, expõe assim, uma espécie de formalidade ao não inibidor trabalho 

filosófico docente, ao propor como tema gerador O que é Filosofia?, no 

desenvolvimento para enfim dialogarem  dos outros conteúdos ramificados da pergunta 

inicial, por exemplo, a questão da Liberdade, sobretudo, uma dinâmica de ampliação da 

inteligibilidade utilizando-se do método de investigação da História da Filosofia, 

envolvida com habilidades e competências no repertório contemporâneo, 

desenvolvimento de um discurso bem concatenado, percepções linguísticas e sentido 

lógicos das premissas possíveis (Maugüé, 1982).   

No desenvolvimento de aprendizagem, Maugüé tende a não parecer trivial, 

fazendo dos textos clássicos um ponto crucial, característicos dos modelos uspianos 

abalizando soberbamente do que pode ou não ser Filosofia ou a quem ela se dedica, sem 

muitos critérios coerentes. Pois, tem-se a crença ingênua em teorias de aprendizagens, 

segundo o qual o conhecimento é exclusivo das opiniões oscilantes equivalentes, 

mormente dos aprovisionamentos significativos sucessivas da nossa História a crescente 

decantação do discernimento, aspirando autenticidade à argumentos demagógicos 

(Arantes, 1989). 
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2.3.3 João da Cruz Costa: a trajetória intelectual e a formação teórica - O Filosofismo 

erudito19 no pensamento brasileiro 

 

 

Entre todos os professores uspianos da primeira fase, João da Cruz Costa, sua vida 

acadêmica iniciou-se ainda na época que era aluno, especificamente como assistente de 

Jean Maugüé. Anos posteriores veio a ser professor catedrático com a saída do mesmo, 

em 1943. Cruz Costa, no meio acadêmico esteja entre aqueles considerados como 

controverso e hilário, sobretudo, um grande colaborador ao resgate da cultura filosófica 

brasileira. 

 

Este filósofo e professor legitimamente brasileiro, é sumamente importante para o 

ensino da filosofia no concerne na Formação de sujeitos cidadãos. No entanto, a própria 

Universidade de São Paulo, não o fez justiça, referente a catalogação de suas produções 

e biblioteca ou mesmo nas condições precárias em que são encontradas, dificultando 

bastante pesquisas mais concretas acerca deste pensador (Oliveira, 2012). 

Por isso, visto por alguns estudiosos como divulgador de filosofismos, como 

rigoroso ponto de vista positivista no que representou em nossa Educação, como 

sistema filosófico e, o marxismo enquanto compreensão de mundo pertencente a ação 

dinâmica da história. 

  

Sou homem de meu tempo e sofri a influência da obra de Marx que, como já 

lhes disse, comecei a conhecer em Paris, ao mesmo tempo que começava a 

ler Freud. Não entendo, porém, as filosofias como pontos fixos, imutáveis e 

invariáveis. Elas são marcos de referência na compreensão do homem e da 

vida, em vários momentos da história. O desfilar de doutrinas no correr da 

história é algo que ao mesmo tempo encanta e desencanta. O essencial na 

filosofia, não são as filosofias, mas o espírito que emana do encontro e 
desencontro das ideias. “Toda a teoria é névoa”, já dizia Goethe (tão 

esquecido hoje). O que conta é a “Árvore da vida” ... (CRUZ COSTA, 

2011, p. 113) 
 

 

                                                      

 

19  Termo encontrado em (SEVERINO, 2011, p. 24).   
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De origem paulistana, após a conclusão da sua formação primária aos 18 anos 

idade, partiu para Europa (Alemanha e Paris). No segundo ano, ingressou-se na 

Faculdade de Medicina, pretendia especializar-se em psiquiatria, paralelamente aos 

cursos de Ciências Naturais do Museu de História Natural, e participando de 

conferências na Sorbonne e no Colégio de França sobre matérias filosóficas e 

sociológicas em aulas dos professores Brunschvicg, Lalande, assim como as de Pierre 

Janet no Colégio de França 

Nesse período, Cruz Costa encontra com um grupo de pensadores étnicos, 

brasileiros e franceses, entre eles o professor francês Georges Dumas, seu conhecido 

desde o Brasil, o aconselhando a desistir da Medicina, para enfim envolve-se nos 

estudos de filosofia. Então, convidado para assistir como ouvinte as suas divertidas 

aulas de domingo no Asyle de StAnne. Segundo Cruz Costa, não há nada de 

especulativo em interesses múltiplos em áreas diferentes, mas intenções objetivas e 

práticas (Cruz Costa, 2011). 

Além de estar em contato com os renomados professores citados acima, Cruz 

Costa interessa-se com dois autores muito em voga nos grandes debates, Freud e Marx, 

por identificarem nestes dois pensadores a preocupação com o destino do homem (Cruz 

Costa, 2011) 

Em 1925 retorna ao Brasil, e resolvendo matricular-se na Faculdade de Medicina 

de São Paulo, deixando-o dois anos após, direcionando os seus interesses investigativos 

em outras temáticas, e demonstra-os em um artigo inédito: Quelques aspects de la 

formation brasiliènne (Alguns aspectos da formação brasileira).  

Mas, somente em 1934 com a criação da Universidade de São Paulo, 

especificamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Cruz Costa iniciou o seu 

processo formativo em Filosofia que o transformará profissionalmente conhecido 

nacional e internacionalmente, posteriormente a sua licenciatura em 1937.  

 Como professor de História da Filosofia defendeu o ensino filosófico como se faz 

e se prova na história (Lima Vaz 1961, p. 10), ou seja, uma ocorrência cultural 

referente à criação de ideias enquanto operacionalização no processo histórico 

brasileiro. Esta marcante forma de pensar provia diretamente das fortes influências das 

leituras feitas principalmente de Sergio Buarque de Holanda, o cerne inspirador 

encontra-se na célebre obra “Raízes do Brasil” (1936), que consiste em um macro 

interpretação do processo de formação da cultura brasileira consequência da 
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transplantação cultural portuguesa e seus processos de adaptações para colônia 

americana (Dias, 1994). 

Gilberto Freyre na relação em que manteve, porém, uma grande ligação com 

Pernambuco, em especial Olinda e Recife. Com o livro "Casa-Grande & Senzala" 

(1933). O autor também tenta desmistificar a noção de determinação racial na formação 

de um povo no que dá maior importância àqueles cultural e ambiental. 

Caio Prado Junior, tornou-se o mais influente historiador brasileiro, revigorando o 

conhecimento histórico e da política, enfatizando uma nova maneira de concepção da 

História do Brasil (Reis, 1999). 

Além destas influências que corroboram para o pensamento de Cruz Costa, todas 

e quaisquer leituras que faziam deste porte agregados a literatura o influenciava, entre 

eles está Mário de Andrade. Cruz Costa demarca-o na compreensão da Filosofia no 

Brasil, claro, apontando as nossas peculiaridades nacionais constituídas. Sendo assim, 

por melhor que o sujeito possa depreender, a ação filosófica e o conhecimento analítico 

parte “daquilo que somos” e não dos instrumentos reflexivos da transplantação cultural 

filosófica (Oliveira, 2012). 

Sob outro prisma para melhor compreensão da trajetória formativa de Cruz Costa 

deu-se anacronicamente, podemos traz a luz as fontes referenciais em suas obras e 

aulas, bem como a estruturação “prática” filosófica e intelectual baseados no ceticismo 

e humanismo do século XVI, e outras distinções literárias Anatole France, Eça de 

Queiroz e, Balzac, Camilo de Fialho, o realismo de Machado de Assis. Além da sua 

estadia pela Europa (Cruz Costa, 2011).  

Entre os filósofos representativos, destaca-se Montaigne, Sanchez, Menendez y 

Pelayo, José Ingenieros e Léon Brunschvicg. Em Montaigne, considerou a proposta de 

uma educação voltada para o empírico e para ação e a formação de indivíduos 

competentes no julgamento crítico, ao discernimento moral e a vida prática.  

Na filosofia de Sanchez, Cruz Costa, buscou uma filosofia sem preconceitos e sem 

dogmatismos, com uma filosofia crítica (CRUZ COSTA, 1942, p. 113), ou seja, a crítica 

gnosiológica cartesiana e experimentalista, salientado a obra Quod nihil scitur (1581), 

um tratado filosófico em refutação a aspiração de uma ciência feita, que influenciou 

Bacon e Descartes. 

Na perspectiva José Ingenieros (1877-1925), intelectual italiano de origem, de 

orientação positivista sobretudo para o desenvolvimento do curso de Filosofia da 
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Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Cruz Costa 

admirou suas contribuições epistemológicas, nomeadamente, no campo de assuntos da 

Ética e da Filosofia. Mas, pela sua militância em temas históricos, sociais e políticos 

repercutidos nas produções escritas, marcados por inúmeras polêmicas (Oliveira, 2012) 

Assim, os conceitos, concepções e teorias destes autores, podemos dizermos em 

primeiro plano, alicerceou toda a prática e theoria de Cruz Costa, principalmente por 

constituírem em alto relevo os problemas da formação no Brasil. Por isso, buscou em 

suas aulas sublinhar os estudos da dialética de um sistema filosófico: o positivismo no 

Brasil. Por considerar que este ajudou a transformar o momento histórico de nosso país 

(Cruz Costa, 1956).  

Neste sentido, nos cursos regulares de Filosofia revestindo-se de teorias 

filosóficas modestamente, faziam referência e crítica às modas filosóficas, dissipando as 

obscuridades filoneístas, ou seja, as marcas de “intelectuais” aderentes de quaisquer 

novidades filosóficas provindas de outros continentes como produto de consumo. 

 

 

Na Colônia, a escolástica importada de Coimbra; no Império, o ecletismo; a 

seguir o positivismo e o evolucionismo, que chegaram até a República. 

Depois, o neokantismo, um pouco de bergsonismo, muito ralo; o marxismo, o 

existencialismo e até Husserl, Hartmann e Heidegger! [...]. Mais 

recentemente, o estruturalismo. Até a fundação da Faculdade de Filosofia, o 

filoneísmo dominou nossa cultura. Era importante haver lido a obra mais 

recentemente publicada e, de preferência, no original. Mas não se indagava 

muito se o leitor assimilava o que lera (COSTA, 2011, p.111). 

 

 

 Deste modo, traz a superfície uma antiga questão: A Filosofia no Brasil, é ensaio 

de remontar uma criação de uma filosofia nacionalista?  Segundo ele, é uma indagação 

que concede o sentido da História, remontando em nós a experiência colonial, entre as 

tradições filosóficas desvocalizadas de objetos e sujeitos estritamente americanos. Uma 

suposta criação filosófica nacional, seria tentativa de emancipação do próprio homem e 

de transformação da vida, na justa medida, sem exageros nem tampouco à xenofobia 

(Cruz Costa, 1945). 

Apesar de defender a ideia de uma identidade nacional em Filosofia, nunca 

admitiu que tivesse um projeto teórico de orientação, e por isso, assumindo por conta 

própria o título de filosofante. E que, acima de tudo, é necessária humildade intelectual, 
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uma prática pedagógica bem alicerçada em princípios teóricos e refletidos nos aspectos 

da realidade, atendo-se a uma formação abrangente, pois não é possível enganar-se aos 

que bem-dotados (Cruz Costa, 1960). 

Perspicaz e de espírito inquieto, Cruz Costa, foi uns dos alunos de destaque da 

primeira turma do curso de Filosofia, chamando a atenção do seu professor Jean 

Maugüé, recomendou-o a uma Bolsa de Estudos na França, não podendo aceitá-la.  

Em seguida surgiram outras oportunidades aqui mesmo no Brasil: fez-se professor 

do Instituto de Educação, e mais tarde, o professor assistente da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, na Cadeira de Filosofia, a convite de Jean Maugüé, e professor do 

Mackenzie College.  

Em 1944, Maugüé retorna a França, deixando vacante a Cadeira de Filosofia, 

provocando âmbito de sua legitimidade um clamor decorrido por dois anos. Então, sob 

o regulamento do Decreto Lei 13.426 de 23/06/45, previa para concorrer a Cátedra e 

Livre-Docência, eram necessários 2/3 de professores efetivos e permitia a candidatura 

de não diplomados em cursos superiores, entre os diversos candidatos, provindos da 

Faculdade de Direitos, inscreveu-se também Cruz Costa, ocupante do cargo, por ter tido 

apenas sua inscrição homologada, acabou assumindo a Cátedra (Costa20, 2008). 

Pois, durante todo o processo do concurso, questionava-se professores da 

Filosofia do Direito atendiam os requisitos da Lei, pois, na verdade eram de bacharéis 

de Direito (Histórico do Concurso, 1952). Esta questão fora convocada os professores 

Miguel Reale e Leonardo Van Acker, mostrando-se favoráveis a decisão do Conselho 

Universitário, ou seja, a Cadeira de Filosofia distingue em princípios da Cadeira de 

Filosofia do Direito, mesmo porque a diversidade dos programas respectivos, havia 

apenas duração de um ano de Filosofia do Direito (COSTA, 2008). 

 A Cátedra de Filosofia após assumida por Cruz Costa, passou a exercer distintas 

atribuições, entre eles, Conselheiro da Biblioteca do Congresso de Washington, a 

solicitação do governo norte-americano; membro da Comissão de História das Ideias do 

Instituto Pan-americano de Geografia e História, delegado de São Paulo no 1º 

                                                      

 

20 Para distinguir os autores que estamos utilizando de mesmo sobrenome, iremos assim referencia-se: 
João Cruz Costa (Cruz Costa) e Hebe C. Boa-Viagem A. Costa (Costa).  
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Congresso Brasileiro de Escritores e correspondente da Cátedra Alejandro Korn de 

Buenos Aires. 

Cruz Costa, então, fascinado e desejoso em aparelhar a Faculdade de Filosofia 

como espaço gerador de ideias e engajamento político, ou seja, “no fazer crescer”, não 

poupou esforços para criar estudos de história da filosofia brasileira, no intuito de deixar 

um legado cultural-filosófico as futuras gerações, depositando um novo sentido a 

realidade cultural brasileira. Esta orientação de Cruz Costa e os estímulos aos estudos 

do pensamento brasileiro com os novos profissionais de profissão liberal em 1937, 

repercutiu no âmbito da História da Educação, visto como, uma nova concepção aos 

eixos sistemáticos de investigação literária, filosófica, histórica e cientifica no Ensino 

Superior, uma vez que a sociedade paulistana recebi novos profissionais de formação 

distinta das tradicionais, mas também agentes modificadores dela própria, ainda em 

tese.(Cruz Costa, 2011). 

O próprio Cruz Costa, admite que nunca foi um filosofo, apenas um filosofante 

com preocupações voltadas para a História e Filosofia, sendo verificadas em suas 

principais obras:  A filosofia no Brasil: ensaios (1945), O desenvolvimento da filosofia 

no Brasil no século XIX e a evolução histórica nacional (1954), esta sua tese ao 

Concurso à cátedra de história da filosofia, com aprimoramento e ampliação de um 

capítulo, foi reeditado em pela Coleção Documentos Brasileiros da Editora José 

Olympio em 1956 com o título de Contribuição à história das ideias no Brasil: o 

desenvolvimento da filosofia no Brasil e a evolução histórico nacional. Posteriormente 

a esta obra o autor expandiu um resumo já realizado feito para União Pan-americana, 

um novo livro para Editora Cultrix: Panorama da história da filosofia no Brasil (1960).  

Algumas dessas obras já fazem parte como marco referenciais desde o início desta 

pesquisa, e outras iremos aprofundar em relação a temática desta pesquisa no próximo 

capítulo. Por ora, apresentaremos ideias gerais das mesmas. E, outras irão aparecer no 

decorrer neste estudo.  

Segundo Oliveira (2012) o itinerário intelectual de Cruz Costa, é redimensionado 

quando visto sob a analítica e relevância que os pensadores portugueses irradiaram em 

sua produção acadêmica e sua vida profissional, além de trazer dilemas da própria 

trajetória de uma cultura e paradigmas herdados, ao mesmo tempo experimentava o 

capital cultural e experiências sociais inovadoras surgidas em São Paulo. 
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Uma forma de diletantismo, travados com os autores da tradição da Filosofia 

Moderna e os do Pensamento Social Latino Americano, legado a litígios relacionadas ao 

sentido formativo no Brasil, ocupando-se das peculiaridades de nossa história, de modo 

a pensar a Filosofia aplicada na Universidade de São Paulo. 

Dessa forma, Cruz Costa estava mais em preocupado em preparar um programa 

de Filosofia à brasileira, consequentemente preparando instrumentos e espaços para 

futuras gerações de filosofantes. Termo este empregado por ele ao referir-se aos 

intelectuais alienados a realidade cultural brasileira, de formação livresca e impregnados 

de sofismas e erudição transoceânica, glosadores do pensamento europeu. Cruz Costa 

nos aponta desta forma, a tarefa do docente e do próprio filosofo a tomar consciência de 

nossos problemas (1945). 

Depois de haver afastado de suas atividades docentes em 1965, Cruz Costa, 

manifestou que seus trabalhos tinham o único propósito principal, a reflexão filosófica 

ou crítica e não filosofias.  

 

 

[...] O meu propósito, já o disse, era trazer a reflexão filosófica ou crítica — e 

não as filosofias — para o desenrolar da vida brasileira da qual eu acreditava 

— e ainda às vezes acredito — há de emergir uma cultura que nos seja 

própria, que caracterize o que somos no todo da cultura humana. (CRUZ 

COSTA, 2011, p. 112).  

 

 

 

Neste sentido, uma justaposição crítica da cultura e uma nova postura razoáveis, 

abalizando diretrizes para os desafios colocados ao homem, de interpretação a ação das 

exigências sociais. Apesar de uma fina ironia, na sua humildade intelectual filosófica 

buscava respeitar a liberdade do pensar. Sendo vítima do autoritarismo ditatorial do 

Golpe de 1964, apoquentado e distante da sala de aula, canal de reflexão da própria 

identidade, em sua juventude (Costa, 2008,) 

Por outro lado, Cruz Costa é um personagem fundamental para aquilo que 

chamamos de fruto de uma autêntica filosofia “paulistana”, possibilitando aos futuros 

professores de filosofia uspiana o encontro com o ensino francês e o enraizamento das 

tradições portuguesas.  Em 1978 na cidade de São Paulo, Cruz Costa falece. No 
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decorrer neste acontecimento, Victor Knoll21 o homenageiam exclamando desaparece, 

assim, uma figura que teve uma das mais sadias preocupações com as coisas do Brasil. 

 

2.3.4 João da Cruz Costa: Concepções Filosóficas 

 

Conforme já assinalamos no tópico anterior, Cruz Costa, traz em seu âmago uma 

preocupação com a formação e o pensamento da História no Pensamento no Brasil. 

Uma certa defesa ao nacionalismo às avessas do praticado pela sociedade paulistana. 

Para ele as preocupações constituídas em sua obra estão na tentativa de incorrer na 

filosofia da cultura e particularmente a filosofia política, que tanto uma quanto outra 

naturalmente transpõem.   

Assim sendo, a Filosofia como crítica se faz necessária, em constantes diálogos 

com as fontes orais culturais e outros tipos de interpretação, a observar diligentemente a 

nossa tradição cultural ou melhor o modo próprio de ser e expressar, como um contínuo 

diálogo com as fontes e tradições culturais, por ora, presente a filosofia crítica, 

observando o monologo das produções internacionais com a nossa tradição cultural 

(Cruz Costa, 2011) 

Porém, ele nos adverte que o ensino de Filosofia em relação a História, pois nele 

podem estar escondidos uma ampla síntese do que realmente pode ser: Prefiro a 

História. Prefiro a Filosofia (CRUZ COSTA, 2011, p,115). Para exemplificar melhor 

Cruz Costa, assim nos consta uma anedota que lhe aconteceu como professor: 

Certa vez procurou-me um estudante de história, que pretendia fazer uma tese 

sobre a Filosofia da História do Positivismo. Ele, simplesmente, não havia 

estudado os documentos — muitos — relativos ao positivismo. A gente não 

pode desiludir os moços.... Assim, como ele era estudante de história, 

aconselhei-o que fizesse uma pesquisa na Inspetoria de Imigrantes e nos 

papéis das Docas, a ver se descobria, num período de 10 ou 15 anos, quantos 

imigrantes italianos haviam entrado em S. Paulo, suas idades, família, 

profissões e como se espalharam pelas diversas zonas do Estado, etc. Olhou-

me e disse-me: “mas isso seria uma tese muito banal...” Deu-me as costas e 

nunca mais o vi. Mas é com teses assim, banais, muitas e muitas, que um dia 

poderemos talvez nos aproximar de uma filosofia da história. Como dizia 

Mário de Andrade: “é com muita e muita análise que chegamos a alguma 

síntese...”. (CRUZ COSTA, 2011, p. 115) 

                                                      

 

21Professor da Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Letras e Ciências Humanas, 

Departamento de Filosofia.  
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Para desmitificar casos semelhantes como esses, Cruz Costa, defendeu uma 

eximia formação de professores de filosofia, criticando severamente a proliferação 

constante de faculdade, em sua visão não ofereciam nem o sentido e o potencial 

formativos, portanto, de má qualidade.  

Porquanto, um ensino praticado por um professor inábil é destinado ao malogro. 

Ao contrário, ou seja, um programa de ensino ruim nas mãos de um professor 

manipresto, ordenamento lógico, pode incidir em sucesso ou ao menos salva-lo. 

 De forma geral, o objetivo do ensino e a formação de professores em filosofia 

[...] essencial é que o estudante tenha gosto (?) por aquilo que estuda e queira ir mais 

longe. (CRUZ COSTA, 2011, p.113). Sendo assim, a Filosofia representa na formação 

do jovem o espírito da liberdade.  

Neste sentido, o seu jeito próprio de ensinar Filosofia, como apontamos de uma 

certa forma acima, é socrática, travado em constantes diálogos, interpretada por alguns 

professores ou intelectuais, um método não eficaz, nem mesmo seriam aulas, apenas 

uma reunião informal, com determinado tema para uma determinada pesquisa, 

formulando uma questão fundamental ao seu destino, pensando o apreendido para a 

vida. 

Mas, é um jeito novo de oportunizar o acesso ao filosofar afiançado em todos os 

coeficientes de educação. Um processo de evitar a erudição, pois, o conhecimento 

histórico, é uma necessidade gnosiológica do povo não podendo ser suprimida do devir 

humano.  

Por sua vez, encontra sua verdade na adequação com a sua realidade (Vita, 1950).  

Que o torna cada vez mais a ser investigado para sobrepor as confusões do homem 

moderno. Visto como uma redução a questões emergentes e práticas, e como soluções 

de problemas, tende de maneira insegura e tímida a conversação com outros que sejam 

semelhantes em pensamentos.  

Por outro lado, a Filosofia possui um caráter potencial para indicar aos sujeitos a 

não serem dominados pelo desejo, mas revela-o as supostas perspectivas do fenômeno 

interpelante. Mesmo que a princípio pode haver desentediemos ou conflitos, até mesmo 

porque, não é um itinerário certo e seguro, entre as mentes envolvidas, aponta para o 

não surgimento de irracionalismos e opiniões superficiais que o enganam.  
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 Cruz Costa, com suas preocupações filosóficas nos sugerem além uma atitude 

pragmática dos problemas sociais, defende que a Filosofia deve assinalada pelas 

“Histórias da Ideias” de um povo, no seu entender, deve servir, aos aspectos da 

criticidade do povo. Por isso, a reflexão, atitude e produção filosófica não termina na 

contemplação do mundo. Vai além. Ela exige a sua transformação (CRUZ COSTA, 

1960). 

Desta forma, a ideia defendida é uma Filosofia além dos muros universitários, 

como uma construção do pensamento útil e eficiente, constituída como aspecto 

imprescindível para Educação em seu sentido formativo de homem, ajustada a 

igualdade de condições de participação. Haja vista não há possibilidade de o 

aprofundamento do espírito filosófico ignorar a sociedade, para a qual direciona todo o 

trabalho na cultura e possibilita o próprio pensar. 

 

 

O pensamento é sempre produto da atividade de um povo e, assim, é para a 

nossa história, nas suas relações como a história universal, que devemos 

voltar-nos do nosso espirito, afim de melhor compreendermos os matizes da 

transformação de ideias que vieram exercer influencia no nosso meio. Muita 

ideia mudou e muita teoria nascida do outro lado do Atlântico tomou aqui 

expressões que não parecem perfeitamente condizentes com suas “premissas” 

originais. (CRUZ COSTA,1950, p.12). 

 

 

A História da Filosofia no Brasil, segundo Cruz Costa, resulta de uma experiência 

vivencial próprio e altamente significativos modelos do processo de identificação dos 

nossos problemas, assumindo princípios e aplicações no ensino (Cruz Costa, 1950, 

1960). Apesar desde os tempos da Colônia, ser uma “mercadoria” de luxo para 

ilustrados, questiona que alguns destes possam enxergá-la como não propriamente 

Filosofia nacional ou que alguém possa entranhar-se em estudos de sua própria vida 

cultural. Nesta crença sugere que reconstrução do pensamento do homem em ação, 

justifica o seu empenho em orientar seus alunos ainda que “imaturos” possam 

juntamente com outros jovens reconhecer-se como historiadores, a colocarem o Brasil 

em perspectiva (1968), numa tentativa de ainda de responderem há muitas questões 

sociais-formativas com forma do “Mundo Ideal”, um sentimento de incompletude, 

ausência. 
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Os jovens historiadores e sociólogos que colaboram nesta obra, e seu editor, 

meu amigo Paul Monteil, pedem-me que a apresente. No meu entender, a 

nota introdutória do Licenciado Carlos Guilherme Mota já seria suficiente 

para esse fim. Além disso, deveria caber, creio, a um moço adestrado nas 

modernas técnicas da pesquisa e da erudição históricas a tarefa que me 

reservaram. Todavia, já agora, só me resta agradecer-lhes pela atenção que 

me dispensaram e pela honra que me fazem, permitindo-me de assim 

participar na companhia destes jovens estudiosos de assuntos brasileiros. Será 

bom talvez que eu explique mais um aspecto da razão do convite que foi me 

feito: a certa altura de minha vida, há quase trinta, embora eu houvesse 

sempre dedicado grande interesse a nossa história, este interesse era um 

hobby, pois o meu campo de trabalho limitava-se ao estudo e ao ensino da 

filosofia. Deu-se então uma ligeira mudança no meu destino. O que até aí 

havia sido um hobby, transformou-se em quase angustiosa e justificada 

preocupação. Foi a essa altura que comecei a tentar examinar as curiosas 

vicissitudes das ideias no Brasil. (CRUZ COSTA, 1968, p.7). (Grifo 

meu). 

 

 

Neste sentido, sua preocupação filosófica sempre esteve relacionada na 

capacidade do filosofo coordenar as muitas riquezas de nossa realidade como postura 

superada nos tempos atuais, entre a ambiência universitária e a divisão do trabalho 

docente universitário, deslocados das esferas cientificas e políticas, os quais os deixam 

constrangidos intelectualmente. Embora, a formação em Filosofia uspiana exercesse 

projeção nacional, Cruz Costa a enxergava em alguns momentos, sobretudo na terceira 

geração, com a marca da irreflexão, de uma ação pedagógica filosófica autonomizada 

culminando em forças produtivas do departamento da Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras (Oliveira, 2012). 

O pensamento de Cruz Crosta nos estimulam a repensar o passado histórico não 

exclui restaurações como aprendizado e maturidade e sim abrindo-se para outros 

questionamentos de pesquisa e a outros debates repercutidos no ensino acadêmico. Nos 

trazem uma ação pedagógica como ação política, ainda em processo de 

desenvolvimento histórico, como é próprio da História da Filosofia no sentido de 

reformulações da teoria crítica da Educação. 
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Missão francesa (1934). Professores franceses reunidos para comemorar o sucesso da missão. Em pé, da esquerda 

para a direita: (1)?, (2)?, (3) René Thiollire, (4) Moura Campos, (5)?, (6) Afonso Taunay, (7) Etiéne Borne, (8) Paul 

Bastide, (9) Paul Hugon, (10) Júlio de Mesquita Filho, (11) André Dreyfuss, (12)?, (13) Vicente Rao. Sentados, da 

esquerda para a direita: (1)?, (2)?, (3) Reynaldo Porchat, (4)?, (5) Theodoro Ramos. 
Fonte: Acervo CAPH/ FFLCH 

  
Primeira turma de formandos da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, em 1936. João da 

Cruz Costa é o 5º da esquerda para direita, à frente; e Lívio Teixeira o 2º da direita para esquerda, mais 

atrás. 
Fonte: Fonte: Acervo CAPH/ FFLCH  
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3 -  JEAN MAUGÜÉ E CRUZ COSTA: GÊNESE DO ENSINO DA FILOSOFIA 

NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

3.1. Uma breve ideia   

 

Esta parte da pesquisa a consideramos essencial para nossa reflexão, pois, 

adentraremos na concepção filosófica de educação de Jean Maugüé Joao da Cruz Costa, 

como vimos são os pioneiros nas bases estruturais do curso de Filosofia da 

Universidade de São Paulo. 

Maugüé defende a análise filosófica e histórica da realidade cultural. Já Cruz 

Costa, transforma a análise em atividade prática a prova da história, ambos apontam 

para os vínculos, para as experiências e amadurecimento entre professores e estudantes, 

como base para a formação do filosofo (CAMPOS, 2004). Mas, pedagogicamente 

dizendo quais seriam os conteúdos a serem aprendidos?  

Se por um lado Maugüé defende o filosofo em estado de formação e 

discernimento do espírito, buscando compreender sua condição, Cruz Costa, 

compreende como condição da formação o discurso construído no passado daquilo que 

o homem experimenta na história como origem do que acredita o que dever ser Filosofia 

no futuro. 

Por isso, a necessidade da formação do filosofo como intelectual e 

paradoxalmente um leitor e interventor nos rumos da nação, implica em renúncia da 

própria formação, reconstituindo conhecimentos produzidos interditos pela cultura 

(CAMPOS, 2004, p.170) 

Como podemos observar, o processo formativo do filosofo, é uma proposta 

pedagógica oriunda do ideal e de aspectos potenciais em intervenção social. Pensando 

nisto, o Ensino da Filosofia no Brasil especificamente o acadêmico ainda permanece no 

âmbito da Potência, o que nos faz evocar os questionamentos de Campos: É possível 

separar a formação do filosofo da formação do professor filósofo? Qual a 

especificidade da formação do licenciado? É possível ser professor de filosofia sem ser 

filosofo? (2004, p.170).  

No âmago dessas indagações, encontra-se uma preocupação com o ethos e a 

razão dialética dos filósofos [...] incorporado na consciência crítica o eixo central do 
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fazer pedagógico, tantas vezes incerto e imprevisto, atuando de forma inteligente e 

flexível. (ALMEIDA, 2014).  

3.2 Jean Maugüé: O Ensino da Filosofia e suas Diretrizes – Uma Análise Pedagógica 

 

Conforme já dissemos anteriormente, propomos como metodologia, para efeitos 

de análises, a contração e síntese de textos, configurado em uma abordagem teórica do 

artigo de Jean Maugüé, e alguns textos selecionado, incluindo Do Ensino da Filosofia 

de João da cruz Costa.  

O artigo Ensino da Filosofia e suas Diretrizes, considerado por alguns 

pensadores, tais como Paulo Arantes e Denílson Cordeiro, como a “certidão de 

nascimento” do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo (CORDEIRO, 

2008, p.155), publicado nos Anuário de 1936, sendo republicado por vários periódicos 

especializados.  Sendo o mais recente em 1996 pelos Cadernos do Núcleo de Estudos 

Jean Maugüé da Universidade de São Paulo. Porém, por viés de maior divulgação, 

completude, clareza e acesso, utilizaremos a edição de 1954 da Revista Kriterion da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

 

3.2.1 Estruturas Textuais  

 

Pelas estruturas textuais do artigo do Ensino da Filosofia e suas Diretrizes, 

embasamos incialmenteEmbasado nas prerrogativas elementaresdos elementos pré-

textuais de Decca (2000) os22, ou seja, dados empíricos dodocumentais necessários para 

construção de uma pesquisa constituída da narrativa historiográfica, o artigo não se 

apresentam comoé um registro unicamente de Filosofia da Educação, mas considerado 

um texto narrativo historiográfico, possibilitando uma nova possibilidade de pensar 

epistemologicamente as condições do ensino filosófico no Brasil. Nos princípios 

norteadores de análise de textos de Folscheid; Wenenburguer (2013), cumpre a aposta 

                                                      

 

22 Segundo Decca, a os elementos pré-textuais da narrativa historiográfica são, os dados empíricos 

(documentos) submetidos aos critérios de prova, uma exigência própria do campo das ciências [...] a 

prova documental passou a ter um peso cada vez mais significativo na narrativa historiográfica e ele 

ainda hoje se mantém como elemento fundamental da credibilidade da história no campo do 

conhecimento (2000, p,21). 

Formatado: Fonte: 11 pt
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do sentido filosófico presente, sobretudo, como condições de inteligibilidade do 

problema filosófico concomitante a exposição da estrutura e dos dados da 

problematização como filosófico. 

Para Decca (2000), a narrativa historiográfica possui além dos seus conteúdos 

formais elementares, estamos transportando ao artigo de Maugüé, os elementos modais 

de linguagem, como a metáfora, a sinédoque e a metonímia: 1) “Geometria de Euclides 

o novo “organon” (p.224), por exemplo. Relação da Ciência Matemática: Especializada 

(Geometria) e Teoria (Euclides) com principal obra de Filosofia referente aos domínios 

da Lógica, Organon do filosofo grego Aristóteles. Ora, Maugüé ao mesmo tempo 

aproxima Euclides e Aristóteles sob o aspecto de correlação entre princípios 

sistemáticos teóricos. Mas distancia-os a respeito da validade das Verdades, pois, 

Euclides fundam conjuntos de regras e fórmulas, enquanto Aristóteles não permiti a 

conclusão de uma premissa ou verdade já predeterminada.  Sob estes aspectos, Maugüé 

propõe-nos analisarmos criticamente o (con) texto dos fenômenos da natureza, podendo 

serem divididos pela necessidade dos estudos restringem aos aspectos de analogia 

(Maugüé, p.225).  

Para Decca estes aspectos prorrogativos, confirmam as distintas atividades 

humanas    a filosofia em significados próprios do significante, referente à realidade a 

partir da pressuposição de que algo existe, na essencialidade.  Filosofia 

institucionalizada, segundo Maugüé, intenciona este modo a especificar na identidade 

ou natureza própria, o seu significado.  

Contudo, olhar para o passado, na tentativa de resgate da significação organização 

social e política, como atividade de memória coletiva do homem ou meros resultados de 

reflexos metafóricos para um presente de desafios, podemos observa, realizar e 

compreender problemas e possibilidades na construção da identidade humana 

pedagógica, é ainda, segundo Decca, como uma criação de efeitos de interpretação da 

realidade futura. Obviamente aspecto fundante no artigo de Maugüé como o caráter 

dialético estendido ao problema pela constituição triádica: Pensamento, Ensino e 

Formação, já é um esforço de síntese sobre a qual pudesse florescer uma paixão 

intelectual comunicável. 
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Nesta análise pré-textual, os termos Pensamento, Ensino e Formação, podem ser 

depreendidos de base aos significados ao contexto histórico, efeito comparativo entre as 

definições filosóficas e perspectivas pedagógicas, em relação otimização a 

contemporânea de Maugüé.   

Segundo Lalande, (1999), o termo Pensamento, engloba todos os fenômenos do 

espirito, ou seja, alguém que perpassa pelo ato da dúvida entre a sabedoria, imaginar ou 

sentir sobre algo, na concepção cartesiana, propriamente dita, buscando uma possível 

certeza. Mas, podem também ser compreendido por todos os fenômenos cognitivos, 

sinônimos de inteligência no sentido, em oposição aos sentimentos e os desejos, 

preceito  apreendido da razão: a percepção, a memória ou a imaginação, o que 

denominamos matéria do conhecimento. Em síntese, o termo Pensamento, é tudo aquilo 

tem o caráter de racionalidade e inteligibilidade.  

Ideias semelhante concebidas por alguns teóricos contemporâneos da Educação, 

mas estritamente nos domínios da Psicologia da Educação, ao designarem a premência  

das competências e habilidades do pensamento, isto é, representação adequadas da 

realidade, explicando-a suficientemente, justificando as explicações,  podendo ou não 

outorgar novos pareceres correspondentes e planeados entre si, significativos ou guias 

seguros do agir humano. 

Para Maugüé, Pensamento é uma capacidade intelectual, uma atividade, uma 

compreensão convertida de dados empíricos transformados em conhecimento, expressa 

e sustentada por técnicas intelectuais. Uma constante ação entre o abstrato e o concreto, 

em base encetada dos fenômenos circundado ao espirito, visto como inteligência e 

princípios da razão. Verificaremos em maiores detalhes a seguir. 

Quando analisamos filosoficamente termos bem próximos percebemos digressões 

como acontecem como em Ensino e Formação. Este entendido como Educação e como 

sistema de valores simbólico como processo correspondente da civilização expressa na 

Cultura. Um processo de criação emancipatório, menos doutrinário, possibilita ao 

sujeito conscientização de si e de sua realidade, para enfim, haver transformações 

sociais.   Já o termo Ensino, a transmissão de ideia, conhecimento organizados 

sistemáticas em sintagmas. O processo de ensinar remete a relação do mestre e 

discípulos como organismo premente.  Comentado [VA2]:  
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Maugüé entende Ensino e Formação, como estruturas semânticas próprias do 

cultivo do Pensamento. Por isso, revela sua complexidade de procedimentos filosóficos, 

como tarefa inicial dos enfretamentos das mistificações e dos preconceitos, 

preliminarmente necessário ao discernimento, ou seja, capacidade de aprender no 

escolher bem entre aquilo que pode ser ou é adequado a orientação da melhor maneira 

de viver, na realização plena humana. A Formação contribui enquanto projeto de 

estruturação ao aprimoramento do social e do intelectual direcionado para o 

desenvolvimento dos princípios culturais.  

Esta formalização acentuada entre os termos, breve, faze-nos compreendermos as 

marcas estruturais da história, daquilo que pode ser visto como uso da literalidade 

crítico linguístico.  

Na concepção de Folscheid; Wenenburguer (2013), enquanto técnica da 

contração, na estrutura do texto identificamos algumas articulações, principalmente no 

uso constante de alguns verbos de ligação, em premissas, tais como: 

1. “ Filosofia é | o filosofo” (p.224) 

2.  “Filosofia é | entrar em contato com esta atividade” (p.225) 

3. “Filosofia é | traçar a sua orientação” (p.225) 

4. “Filosofia é | tornar a achar a Inteligência” (p.225) 

5. “Filosofia é | sinal de identidade de origem” (p.226) 

6. “Filosofia é | comunicável com o sentimento” (p.227)  

7. “Filosofia é | reflexiva” (p.226) 

 

Em primeiras linhas, o verbo de ligação é usado tanto para conceituação ou 

definição e movimento. Enquanto conceito, a preocupação em trazermos os aspectos 

constitutivos da Filosofia. Possivelmente, uma linearidade integral, no sentido objetivo, 

isto é, a Filosofia possui validade para as experiências de toda a humanidade, ainda que 

esta deseja nega-la ou afirma-la. No sentido concreto, a Filosofia é em si.  

  De um modo geral, podemos dividirmos a ideia de Filosofia sob o ponto de vista 

maugueriana em grupos. Por fins didáticos, reunimos por suas características 

especificas, e por isso, nomeamos de acordo coma as mesmas. Porém, advertimos eles 

funcionam na interpendência. Assim, temos o Grupo da Identidade nos itens 1; 5, o 

Grupo de Movimento ou Atividade nos itens 2; 3 e o Grupo de Ensino nos itens 4; 6; 7.  
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Por estes grupos observamos, a preocupação de Maugüé com a definição da Filosofia, 

como acréscimo do fato de pôr a uma coisa ou certas determinações em si próprias, com 

uma das formas de torna-la perceptível e inteligível como real e verdadeiro. Buscar a 

identidade humana, de si pela atividade, afim de propaga-la aos demais como sentido 

experiencial.    

Em outros termos, para ele, ensinar Filosofia é como ele se apresenta em 

conjuntos de conhecimentos objetivamente transmissíveis, porém, Filosofia não possui 

objeto próprio para ser ensinado. Assim, Filosofia é sinal – aspectos dos sucessos na 

busca próxima a verdade total, obtido pelos filósofos em estilos, métodos e tradições em 

diálogo com outros conteúdos formais fundamentados cientificamente. Filosofo é um 

espirito, dedicado a atividade filosófica com movimento. 

A ordem estrutural lógica das ideias, possivelmente podem ser divididas em três: 

1) aspectos introdutórios: a). Objetivos; b). Justificativa/ Tese e c) Conceituação; 2) 

aspectos desenvolvimento: a) condições do Ensino da Filosofia e b) Implicações e 

Possibilidades do Ensino da Filosofia; 3) aspectos conclusivos: a) o Brasil; b) 

Proposições do Ensino da Filosofia.  Tais divisões serão trabalhadas como um conjunto 

do todo. 

Nos aspectos introdutórios, Maugüé traça as perspectivas centrais da sua proposta 

fixar as condições do ensino filosófico na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo. Em cadeias dedutivas apropria da forma como 

demonstração do estudo da Filosofia como problema, criticando o ensino expositivo, 

dos princípios a priori. 

Em tese, supõe uma possibilidade de articulação quando expõe, por exemplo, a 

potencialidade do conhecimento, onde os aspectos intelectivos separam a forma da 

matéria, ficando apenas com a relação da qualidade: 

 

[...].  Em suma, se as ciências e as artes representam manifestações concretas 

do poder espiritual do homem, a filosofia é uma tentativa superior, de 

segundo grau. Ela pretende rehaver, na sua unidade abstrata, ou se se prefere, 

o sentimento desse poder. A filosofia é reflexiva. É o espirito ou a 

inteligência que se apreende a si m mesma. (MAUGÜÉ, 1954, p. 226) 
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Em outros aspectos, como um problema kantiano teórico e prático, compreende a 

possibilidade da metafisica como ciência e as categorizações em status da física e 

matemática como ciência. Para Kant, a ciência é a geometria euclidiana e a mecânica 

newtoniana, apontados como elementos da realidade como ponto de partida. Se a 

mecânica newtoniana é ciência, o conhecimento é de caráter universal e necessário, 

logo, a mecânica newtoniana é conhecimento necessário e universal. E assim, o 

conhecimento universal e necessário é a priori como possibilidade. Isso para Maugüé, é 

um direito de princípio a ser aplicado na Filosofia. 

Por outro lado, as condições metafisicas e metafisicas como possibilidade de 

ciência, sabe-se a imaterialidade da alma humana ou existência de Deus não são 

compreensíveis pelos sentidos ou meramente pelo conhecimento racional.  

 

Já as velhas metafisicas haviam dado deste fato uma interpretação, que não é 

inútil relembrar. Por uma espécie da fatalidade que explica pela ambiguidade 

da própria natureza humana, não podemos conhecer senão verdades 

dispersas. Parece até que o terreno espiritual é tanto mais seguro quanto mais 

limitado. As ciências especializaram-se; sabe-se, todavia, que neste domínio 

particular do saber, participam todas de uma verdade total que ultrapassa as 

forças do espirito do indivíduo, mas que seria compreensível por uma 

inteligência universal, por Deus, por exemplo. (MAUGÜÉ, 1954, p. 

224-225) 

 

No âmbito do Ensino da Filosofia, Maugüé pressupõe, que as verdades cientificas 

devem estar além da seleção material ou ordem, combatendo assim todos os 

esquematismos da concepção filosófica. Pois o filosofo é aquele que colhe os dados 

mundo concreto para só então em atividade de síntese recolher as questões que outros já 

colocaram ou já resolveram.  

Assim, a representatividade da Filosofia pressupõe uma relação dinâmica e 

mutuamente dos estudantes e professores, dependentes, cuja qualidade do estudo 

interfere decisivamente no resultado do ensino e aprendizagem. Para isso, como projeto 

educacional nomeia como dois conjuntos de diretrizes: 1). Estabelecimento das linhas 

bases do encaminhamento do ensino filosófico visto pelos resultados de um 

determinado diagnostico feito sobre ensino superior no Brasil; 2). Pensava em enfrentar 

o desafio de organização dos conhecimentos racionais da Filosofia. 
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Para estes conjuntos, o papel do professor é atuar como é elucidar por meios de 

imagens e ideias as bases públicas do ensino, aprender em profundidade separando-se 

dos espíritos ignorantes com conteúdo interiores, descobrindo a si mesmo, na 

perspectiva socrática.  

De uma maneira geral, o artigo filosófico de Maugüé nos fazem refletir sobre a 

trajetória do próprio aprendizado, pois, explana a nossa inserção em uma tradição 

filosófica concreta e, em particular o sentimento relacional com o mestre (professor) no 

momento de aprendizagem da filosofia com o discípulo (aluno). Ambos formam a uma 

escola e vinculam ao ensinado o verdadeiro núcleo da tradição viva a tarefa de 

compreensão da gênese de existência, transformando em novos mediadores críticos. 

 

3.2.2. Aprender / Ensinar Filosofia ou Aprender a Filosofar?  

 

Na célebre tese kantiana: “A Filosofia não se ensina. Ensina a filosofar” 

promulgada na Da arquitetônica Crítica da Razão Pura, compreende uma forma 

reduzida e dicotômica do pensamento de Kant incorrendo em determinados problemas, 

entre eles, o demérito da leitura e intepretação global do texto, por exemplo, as 

premissas fundamentais pouco conhecidas, possivelmente as ideias do conteúdo 

explicito (RODRIGO, 2004).  

Para isso, no primeiro momento parte do princípio filosófico kantiano: Ensinar 

Filosofia ou Ensinar a filosofar? Na segunda etapa, questionam o locus dos sujeitos 

envolvido no processo de ensino: Filósofo ou Professor de Filosofia? Para enfim, no 

terceiro momento, indicar as diretrizes fundamentais como possíveis novos 

aprendizados e retorno ao âmago dos princípios filosóficos.  

Segundo Cordeiro (2008, p. 86), Maugüé concebe a Filosofia e o filosofo únicos, 

visto que a primeira não possui um objeto concreto, portanto, o ensinado é válido para 

quem a ensina:  Filosofia é o filosofo quanto o filosofo passa a ser filosofia 

apresentada.  

Neste sentido, Kant inspira Maugüé quando aponta para um conhecimento 

racional partindo de conceitos sendo tanto filosófico ou histórico. No aprendizado de 

Filosofia é tomando como conceito elaborados pelos filósofos e repensando pelo 

próprio sujeito, somente possível historicamente, em razão, do conhecimento ser 
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considerado histórico dado pela experiência imediata, pelas narrativas alheias, ou por 

ensinamento de conhecimento genéricos.  Aqui está o erro em excluir da formula 

kantiana os princípios essenciais e autênticos da razão os quais os professores podem 

empregar em lugar próprio, desmitificando as pseudos filosofias quando admissível 

juntamente aos seus alunos, construindo uma formação filosófica autônoma no uso da 

própria razão.  

Segundo Maugüé (1954), o corpo de verdades constituídos na unidade filosófica 

urdem com a unidade histórica, ou seja, no processo de discernimento do espirito – o 

ensino da Filosofia é primeiramente histórico, pois, cada época produziu filosofia, 

tornando cada vez mais aprofundar em condições particulares das mesmas.   

 Por conseguinte, Mauguë atribuí ao processo formativo (o “ensino da Filosofia”), 

diretamente coeso ao docente e ao aluno em Filosofia, que a ela se dedica, ― em 

relação dinâmica e mutuamente dependente, cuja qualidade interfere decisivamente no 

resultado (CORDEIRO, 2008, p. 90).  

Porém, a negação da liberdade intelectual, apregoação de dogmatismo teórico, 

utilização de princípios doxológicos, no processo de aprendizagem filosófica é uma 

apenas um recurso de memorização, pondo em risco a potencialização do pensamento 

reflexivo, o aprender Filosofia sem ter sido filosofar, com consequentemente 

restringindo aos métodos e concepções mecânicas do professor. Mas, Kant propõe uma 

certa ação pedagógica como uma oposição do discurso descritivo cronológico.  

 

Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, 

fazendo-a seguir os seus princípios universais em certas tentativas filosóficas 

já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles 

princípios até mesmo em suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os. 

(KANT,1999, p.495-496). 

 

 

Conforme Maugüé, o esforço de preservar a razão, defendido por Kant, é 

denominado de Filosofia, pois é sempre uma concomitância entre a análise objetiva 

voltada para as ciências objetivas e a análise particular, na tentativa de encontrar um 

ponto comum.   

Sendo assim, o aprendizado filosófico perpassa em estabelecer relações entre 

perguntas e respostas, mas importante em responder as perguntas é dá-lhes sentidos, 

compreender o problema como um processo contínuo e permanente de fazer-se a si 

mesmo, empoderando-se do questionamento e da reflexão criadora, as referências da 
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História da Filosofia, por exemplo, orientando vidas, como atualização de novas 

questões. 

Conseguinte, o senso da história metodizada em vista dentro do contexto do 

conhecimento filosófico, abre-se para novas possibilidades da temporalidade, embora, 

uma Filosofia, não se pode garantir reconhecimento de verdadeira (Hegel, 1999, p.393). 

É, justamente a defesa de Maugüé, que nós brasileiros ao estudar Filosofia, deveríamos 

afastar-nos dos modismos intelectuais para fortalecer nossa cultura filosófica, uma vez 

que somos uma nação jovem.  

Para Maugüé há um cunho diáletico na arquitetura do problema, do princípio de 

verdade, predicado da síntese representa pela Filosofia. De maneira sincrônica, o seus 

efeitos estudados e trabalhados, como fenomeno em si,  pode  ser compreendido pela 

“Inteligência”, “Espirito” ou Inominado”. 

 

 

 [...] todos os domínios há qualquer cousa de idêntico, que aí exerce, que aí se 

exerce, que aí se desenvolve e que aí produz resultados. Esta qualquer cousa 

pode chamar de Inteligência, espirito, ou mesmo, Inominado. Sob estas 

diferenças de terminologia, o homem reconhece a sua verdadeira força, o 

signo do seu poder e sua dignidade. (1954, p. 225) 

  

 

No processo de aprendizagem filosófica as ferramentas básicas tais como 

analogias e interpretação são divididas de com acordo com a necessidade de aplicar. 

Sendo o professor possui a Inteligência para traçar a orientação aos seus alunos na 

descoberta de si mesmo. O ensino da Filosofia é reflexão (1954, p.226), animado com 

sua Inteligência e sua alma. 

Em contrapartida, partido deste conceito de Filosofia infere diretamente da prática 

do seu ensinamento e do seu estudo. O movimento de refletir exige as representações 

das causas, as circunstâncias e os efeitos sobre determinado do conteúdo filosófico e 

possivelmente aos conteúdos atendentes, como os das Ciências, abre o horizonte, 

transcede as limitações impostas pela sociedade. Filosofar é a prática da liberdade 

pressupondo o destino da realidade pensada, e numa aproximação crítica da numa 

postura criativa ao mesmo tempo, como afirma Maugüé, uma postura humilde. 
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Desta definição resultam certas consequências que é o necessário assinalar. 

No conjunto dos conhecimentos humanos a posição do ensino filosófico é ao 

mesmo tempo extremamente humilde e extremamente orgulhosa. É muito 

humilde, pois o estudo  da filosofia só vem depois o das outras ciências. [....] 

É necessário primeiro que a inteligencia se tenha exercido, que tenha dado 

resultados concretos, que se tenha, por assim dizer, verificado pelo seu 

próprio sucesso, para que depois disto, se possa voltar sobre si mesma. 

(1954, p. 226) 

 

      Por este ângulo, a aprendizagem filosófica pode exercer o papel de estimulo a 

reversão da tendência, paradoxalmente, viver a democracia e a liberdade como 

passividade. Uma formação pensada de uma forma diferente, ou seja, é apenas molde ou 

adaptação dos sujeitos e resume o ensino filosófico a mera transmissão de conteúdo 

abstratos sem (re) significação na história e na vida dos mesmos.   

Primeiro porque molda-se ou adaptar-se desconsidera qualquer tipo de liberdade 

em relação ao mundo que o sujeito possa ter e, segundo, porque os próprios conteúdos 

devem ser criticamente pensados em todas as etapas do processo formativo, para que 

não se torne um mero aparato instrumental sem sentido para o aluno.  

A formação, então, faz sentido quando promove uma consciência humanizada, 

satisfazendo inclusive à necessidade política dos sujeitos. Assim, no processo de 

formação o professor ou filosofo é o Espirito, movido pela paixão, principalmente ao 

transmitir seus saberes, adquirida mediante esforço, interesse e diligência: 

 

[...] A filosofia é, pois, comunicável como é comunicável um sentimento. [...] 

O filósofo é um espirito que trabalha diferente de outros espíritos, sendo que, 

deste modo, tudo depende do filosofo. Assim como força de uma paixão está 

toda no poder daquele que a sente, no seu coração, e na sua inteligência, 

assim o ensino da filosofia, isto é, a paixão da filosofia vai tão longe quanto a 

reflexão daquele que a professa.  (MAUGÜÉ, 1954, p. 227) 

 

     A falta de amor ao saber, a necessidade de profissionalização juntamente com 

seu interesse vai impor ao candidato a professor a uma ilusória opção que terminará por 

vitimá-lo. Na visão de Maugüé, os desprovidos de didática apropriada no ponto de sua 

formação em que tomam consciência das dificuldades, da ruptura entre a sua existência 

e a profissão nada significarão se o executante não os animar com sua inteligência 
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(Maugüé, 1955, p. 227). A consciência deverá ocorrer inevitavelmente na universidade, 

onde podem ou abortar o projeto filosófico ou se dedicar a ele com maior autocrítica.  O 

objetivo, assim, deve ser formar indivíduos que, conscientes de sua a ação pedagógica 

comprometida com os conhecimentos sistematizados-científicos.  

O instigar a pensar e a questionar o ensino da Filosofia, para Maugüé são 

demandas em três condições: 1) Esforço de reflexão sobre outros conhecimentos, para 

nós hoje daríamos o nome de transdisciplinaridade, exige uma cultura vasta. 2) a 

qualidade e aproveitamento na aprendizagem filosófica está intrinsecamente relacionado 

ao conhecimento adquirido a priori; 3). Apesar dos conteúdos formais – currículo 

possuírem uma história, uma tradição, a Filosofia se reconhecer nela, é bom serem 

compreendidos e orientados a questões atuais. Maugüé, assim, argumenta a favor da 

transposição do passado ao presente.  

No entanto, a compreensão de Filosofia enquanto formação, uma disciplina 

sistematizada, de pensamento crítico exige dos professores e alunos, critérios na seleção 

de métodos e textos, estratégias pedagógicas e fundamentalmente ter passado pela 

experiência do pensamento.  

Neste panorama já elucidado acima e apropriado por Maugüé a respeito do Ensino 

da Filosofia, podemos vislumbrarmos a sua própria prática através de relato um dos 

seus alunos, Antônio Cândido23. Em suas aulas sempre fazia pequenas introduções 

acerca de fatos relevante dos jornais, de filmes em exibição, até mesmo dos livros em 

leitura, mostrando assim, a percepção do cotidiano, e ao mesmo tempo da importância 

de utilizar como ferramentas as mesmas para Ensinar Filosofia: Recomendo a vocês um 

livro de contos de meu colega Sartre que acaba de sair, Le mur. (CORDEIRO, 2008, p. 

189).  O seu objetivo principal era fazer desses instrumentos uma visão crítica à luz 

Filosofia como orientação para vida: Quero que vocês considerem a filosofia como 

instrumento para entender melhor a vida, ler bem o jornal, analisar filmes. 

(CORDEIRO, 2008, p.189). 

                                                      

 

23 Escritor, ensaísta e professor da FFLCH-USP. . É o mais importante crítico literário brasileiro. Em 1937 

inicia os cursos de direito e de ciências sociais na Universidade de São Paulo (USP). 
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E, ainda, os comentários intrigantes aos alunos como tema de cunho filosófico ou 

referente, tem como base o conhecimento prévio, utiliza-se uma obra literária, por 

exemplo. Vejamos o que ele disse: “[...]. Vou dar um curso sobre as emoções. Quem 

não leu Crime e castigo, de Dostoievski, e Hamlet, de Shakespeare, não deve fazê-lo”. 

(CORDEIRO, 2008, p.187). E, para concluir o semestre, pede-se um trabalho para 

comentar dois pequenos versos de Alfred Musset: “L’homme est un apprenti, la douleur 

est son maître, et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. ”  (O homem é um 

aprendiz, a dor é seu mestre, e ninguém sabe até que ele sofreu – tradução livre). 

Segundo Cândido, buscou dá uma conotação cientifica que na relação dor e prazer, a 

primeira possui maior realidade, tendo como base em outro autor Von Frey. Maugüé 

não considerou a resposta como plausível, certamente esperando muito mais.  

Por outro lado, era amável e compreendia as limitações da formação educacional 

brasileira, então adequava-se o Ensino de Filosofia, como um processo de iniciação, ou 

seja, mestre e discípulo, como se tivesse na “Ágora” grega, dialogando como o fizera 

Sócrates. Segundo Cândido:  

 

Creio que, sentindo a situação inicial da Faculdade, a fragilidade de nossa 

formação inicial, a necessidade que o Brasil tinha de analisar os seus 

problemas, concebi o ensino da Filosofia como iniciação a um modo 

inteligente de analisar a sociedade, a política, a cultura. (CORDEIRO, 

2008, p.187) 

 

O seu lado amável era justamente o principal ingrediente da ação pedagógica, 

importante para o professor como ponto de partida, um modo de vida, estabelecida por 

relações, (re) significações, vivências e possibilita a sublimidade, deixando o outro 

apreender, criado, aprendendo a aprender. Um jeito ágil e de sedução intelectual, 

portanto, fazia das aulas sessões formativas.  

 

Tudo isso fazia dele um professor diferente e fascinante, o maior que conheci 

em toda em minha vida, dotado de um brilho e uma segurança expositiva que 

magnetizavam os ouvintes. Prova disso é seguinte: as aulas, sempre no fim da 

tarde, eram assistidas não apenas pelos alunos daquele ano, mas de turmas 

anteriores e outros já formados, assim como ouvintes de vários tipos, todos 

presos pela fluência magistral. Era um acontecimento. (CORDEIRO, 

2008, p. 190) 
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Neste sentido, Maugüé, trouxe uma concepção de ensino, sistematizando-o 

sincronicamente com a atitude intelectual, superando o autodidatismo, o diletantismo e 

a informalidade.  

Segundo Cândido, vieram os especialistas e começaram a exercitar a Filosofia 

universitária na Faculdade de Filosofia, entre eles João da Cruz Costa e Lívio Teixeira, 

o primeiro preparando o percurso da história das ideias brasileiras, o outro propriamente 

filósofo, corroborando com uma matéria estritamente sistemática, conduzindo a 

universidade francesa jovens alunos, estes modificariam o ensino de Filosofia em nível 

superior no Brasil, entre eles, José Giannotti, Oswaldo Porchat, Ruy Fausto, Bento 

Prado, mais tarde Marilena Chauí.  Aqui tenho como suspeita o início do enraizamento 

da tradição suprema uspiana em cultura filosófica.  

  

3.2.3 As Diretrizes, modos essenciais no Ensino filosófico   

Uma pessoa ou aluno que nunca se dedicou a um estudo sistemático da Filosofia, 

e por algo motivo se vê “obrigado” a fazê-lo, possivelmente as primeiras impressões na 

maioria das vezes um trabalho árduo, confuso, uma perda de tempo ou mesmo 

subjetivo/relativo.  Mas, quais seriam os princípios orientadores do trabalho docente- 

filosofo? Quais as características delineiam o perfil do estudante de filosofia? 

Sem embargo, as possíveis respostas estariam em torno de uma prática 

pedagógica engajada e ativa comprometida com a qualidade de uma educação 

humanizada. Para Maugüé, sem dúvida as respostas tornariam desejável caso fosse 

direcionada a uma formação articulada a postura pedagógica dialética dinâmica dentro 

do espaço universitário, principalmente nos cursos de Filosofia, entre docentes e alunos. 

Assim, ele propõe algumas diretrizes:  

 

 
1) O ensino de Filosofia deve ser pessoal, tanto da parte do professor como 

parte dos estudantes. Pede-se ao professor reflexões que empenha a 

responsabilidade intelectual. Seria de desejar que se pedisse aos estudantes 

um pouco mais de personalidade.  
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2) A personalidade do estudante forma-se na atenção dada às lições, 

sobretudo na reflexão, e mais ainda, pela leitura, lenta, continua e mediata. 

3)  A leitura deve ser uma regra de vida para o estudante. Ele não deve ler 

senão os bons autores. É mais seguro ler aquele que o tempo já consagrou. A 

filosofia começa com o conhecimento dos clássicos. 

4) A História da Filosofia, deve ter, no Brasil, um lugar primordial. Ela pode 

ser ensinada, seguindo métodos rigorosos e perfeitamente modernos. Não há 

vida presente sem o conhecimento da vida passada.  

5) Enfim, o futuro da Filosofia no Brasil depende da cultura que o estudante 

tiver adquirido anteriormente. A Filosofia, segundo uma das concepções da 

República, de Platão, nada mais é que o coroamento dialético de um ensino 

harmônico e completo. (MAUGÜÉ, 1954, p.233-234, grifos meu). 

 

Por estas diretrizes, de uma forma geral, Mauguë traduz uma concepção de 

docência: o docente intelectual comprometido com a (re) construção dos significados 

epistemológicos legitimados entre o conhecido e ao conhecer, ou ainda, entre o 

ensinado e ao ensinar. O sentido pedagógico na busca de superação de dicotomias 

liberais burguesas, além de estabelecer-se uma relação de subordinação vinculada de 

forma tensa à suposta autonomia intelectual discente, apenas imitando aquele 

socialmente reconhecido. Entretanto, o bom docente ou formador é aquele que deve 

refletir criticamente sobre sua prática, de modo possa a exercer sua atividade consciente 

de assimilação subjetiva da tradição.  

Por outro lado, o protagonismo do Ensino centra-se no aluno. Sem o empenho do 

mesmo a qualidade do ensino pode ser comprometida, como uma atividade indicativa a 

forma básica nos modos de pensar. Segundo Ariel; Porta, podem serem constituídas por 

um:  

 

[...] contínuo que se direciona a um grau crescente de “criatividade”. Entre 

investigação e docência, trabalho acadêmico e produção filosófica, filosofia e 

história da filosofia, não há - necessariamente - um hiato absoluto nem, muito 

menos, uma contradição. Mas em que consiste o philosophical way of 

thinking presente em todas elas? (2007,  p. 24) 
 

 

A forma filosófica de pensar concentra-se antes de tudo numa metodologia 

filosófica, com bons hábitos de leitura, evitando vícios linguísticos e de produção 

filosófica (Ariel; Porta, 2007, p.51-52).  

Por conseguinte, Maugüé expõe idealisticamente as diretrizes 3 e 4 a leitura dos 

clássicos da História da Filosofia como retomada dos grandes Espíritos, como Platão, 

Santo Tomas de Aquino, Descartes, Spinoza vividos nos textos (1954, 229). Mas, a 
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leitura primordialmente deve ser penetrante nas idiossincrasias do conteúdo filosófico, 

diferente de um texto literário, como fonte de informações e movimentos de 

personagens. 

 Então, Maugüé alude, a única atitude realmente filosófica cumpre na reintegração 

tanto daquilo já penado pelos outros quanto associá-los ao pensamento individual e 

íntimo, ou seja, a leitura e compreensão dos textos é uma ferramenta de construção do 

pensamento. Uma apropriação imediata do texto filosófico, nem sempre acontece, e 

pode visualizar indícios de não alcance dos elementos essenciais, por sua vez, não 

houve uma relação da atividade intelectual. 

A atividade intelectual de leitura filosófica é necessária para orientações do 

docente, entre elas, o ritmo gradual tocante a vida do aluno, condições necessárias de 

leitura, diminuição do professor ao apelo da existência do texto. Em seguida, o docente 

prestar atenção a não psicologização das questões, compreensão por meio dos exercícios 

dialéticos ou reflexão pessoal, explicitando o sentido, indo além daquilo que o autor 

quis significar, e assim na recriação do diálogo filosófico encontrarmos num campo 

essencial para a formação filosófica, o da escrita filosófica. (CORNELLI,2004, p.196). 

Por essa razão, a intervenção pedagógica pressupõe uma vasta cultura e objetiva. 

Segundo Severino assim como Maugüé, ainda que formação filosófica seja transversal 

ou esteja de acordo com mundo cultural envolvente, o comportamento reflexivo, porém, 

como postura que deveria impregnar todo o processo educativo, não haveria 

necessidade de aparecer na formação do professor como uma disciplina, pois como tal 

seria supérflua (2004, p.104). Isso é uma consequência de atividades de pesquisa, 

postura investigativa, um processo formativo contínuo, presente na diretriz número 1.  

Neste sentido, Maugüé propõe aos professores de filosofia brasileiros o tato com 

as teorias filosóficas e epistemológicas em moda, pois podem representar ideias 

contraditórias, entre estas ideias marcantes nos primórdios dos anos 30, apontam o 

behaviorismo, o gestaltismo e a fenomenologia, a caracteriologia24 e o freudismo. 

                                                      

 

24 Estudos dos tipos de caracteres (personalidades) humanos. Segunda a teoria o homem possui oito 
caracteres (tipos psicológicos) definidos a partir de três características básicas: 1) emotividade; 2) 
atividade; 3) Ressonância. 
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Apesar destas teorias não estarem em interesse aos objetivos desta pesquisa, 

acredito ser de relevância darmos uma atenção a duas delas no âmbito do sistema 

educacional brasileiro, em especial, o behaviorismo e o freudismo, as quais o próprio 

autor critica em seu texto. 

Segundo Maugüé, os limites relacionados do behaviorismo concernem ao seu 

objeto de conhecimento, uma doutrina experimental pretendente a filosofia como o quis 

Skinner.  De forma geral, esta ideia estabelece uma bifurcação na afirmação ou negação 

da sua essência dentro do que pode ser pesquisado, expondo assim à comprovação de 

sua vulnerabilidade; separação e oposição entre sujeito e objeto pode revelar suposições 

ou especulações, ora metafisicas ora materialistas como forma de mecanismo acaba 

ignorando as condições históricas e psicológicas de cada sujeito. 

 

[...]. Não há dúvida que o processo do behaviorismo muito se deve ao fato de 

se ter acreditado que se poderia substituir uma disciplina, até então toda 

intelectual, com a introspeção, por uma disciplina que se pretende ser tida 

experimental e cuja técnica se apresenta com o mesmo valor de técnicas já 

reconhecidamente valiosas para a fisiologia e para medicina. [...].  É mesmo 

necessário que a filosofia renuncie um dia a capítulos inteiros da psicologia, 

que melhor estarão colocados na fisiologia. (1954, p. 231-232).     

 

No ápice teórico do freudismo, Maugüé as justificativas de sua crítica são 

semelhantes ao da anterior, pois, Freud ansiou em filosofar. Não obstante Freud acabou 

por desenvolver especulações metafísicas, revelado nas obras como uma incapacidade 

do domínio da popular inépcia. Assim, o método psicanalítico em sua parte cientifica-

experimental possui lacunas de coerência racional.  A contribuição do freudismo, 

certamente não está diretamente nas práxis educativas, apesar de serem careadas por 

uma aprendizagem como artifício do consciente e decorrência da inteligência, 

elementos cognitivos do sujeito, anulando-se as exterioridades afetivas, recusando os 

encadeamentos inconscientes.  

Destarte, segundo Maugüé a tarefa do professor brasileiro, mediante tais correntes 

ou novas, consiste em situá-las, refletindo e evitando os pragmatismos que as mesmas 

podem representar.   
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[...]. Parece-nos que a tarefa do professor de filosofia, no Brasil, consiste em 

não esquecer as ideias novas, mas principalmente em situá-las lealmente, 

modestamente, no conjunto da perspectiva filosófica. É preciso não ter medo 

de passar por “clássico”, ou por “elementar” [...] o que é necessário é 

suscitar, avivar, no estudante, o senso de reflexão e das ideias gerais: em 

suma, criar o discernimento. Os benefícios das ideias gerais consistem em 

evitar que se generalizem as ideias particulares. Parece haver no Brasil certa 

tendência para confundir o valor de uma corrente de ideias com o aspecto 

prático que ela pode representar. (1954, p. 231). 

 

Neste sentido, Maugüé identificou circunscrições ideológicas oriunda dos norte-

americanos no âmbito da ação cientifico- intelectual, o julgamento da validade e 

praticidade das correntes filosóficas, impedindo a formação legitima associada ao 

estudo e a pesquisa (CORDEIRO, 2008, p. 92).  

Enquanto constituição de modelo filosófico baseado no Prof. Severino (2011, 

p.23), possivelmente as Diretrizes levanta algumas questões pertinentes para o 

momento atual do Ensino da Filosofia: 

 

 

1. Onde está a clareza e o sentido do trabalho filosófico docente? 

2.  O que é filosofar frente as necessidades da cultura, sociedade e atualidade 

histórica brasileira? 

 

Indagações importantes situadas no âmbito de concepções ideológicas da 

Filosofia, cerceada nos documentos oficiais referentes ao Ensino da Filosofia nos níveis 

Médio e Superior, entre eles, Parâmetros Curriculares do Ensino Médio e Filosofia / 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006), Diretrizes Curriculares aos 

Curso de Graduação em Filosofia / Parecer CNE/CES 492/2001. Assim, brevemente 

passarei por eles indicando passagens corroborantes ao pensamento do nosso autor.   

 Os Parâmetros/ Orientações são dividido em cinco partes: 1) Identidade da 

Filosofia, uma tentativa  de contextualização da importância e o objeto da Filosofia; 2) 

Objetivos da Filosofia no Ensino Médio situar uma espécie de missão ou tarefa a ser 

cumprida; 3) Competências e habilidades em Filosofia, justificativa daquilo que o aluno 

deva adquirir e utilizar no processo pedagógico; 4) Conteúdos, sistematização dos 

conteúdos baseados na História da Filosofia, ênfase nas filosofias alemã e francesa. 5) 

Metodologia, formas elementares de estruturação entre os princípios filosóficos e 

pedagógicos. 
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Enquanto o situamos em relação ao Maugüé, explicitam as leituras de textos 

filosóficos de modo significativo. Há que se perguntar: quais textos são significativos? 

Os textos os conduzem a uma prática de apropriação reflexiva? Quais conteúdos podem 

serem tematizados? Com os métodos filosóficos estamos formando filósofos 

profissionais? 

Além dessas problemáticas, a metodologia aplicada é preciso ter cuidado.  No 

documento e na concepção maugueriana são apontadas como um meio de não redução 

do pensamento filosófico e do currículo acadêmico. E, ainda, deve ser canal para o 

desenvolvimento de habilidades de análise, de interpretação e leituras de textos 

filosóficos. Mas, será a filosofia presente nos currículos do Ensino Médio, como 

disciplinas no Ensino Superior ou mesmo no curso de Filosofia, a ser responsável por 

estas habilidades? Os alunos já não deveriam estar familiarizados com tais habilidades? 

É possível, apontar mais uma pergunta: De fato, quais seriam as habilidades e 

competências especificas da Filosofia?  

Maugüé aponta pontualmente as Diretrizes e condições do ensino da Filosofia, 

conforma já assinalamos. Nas Orientações, referente ao professor, de modo semelhante 

acontece o mesmo. Vejamos: 

 

a) Formular e propor soluções problemas, nos diversos campos do 

conhecimento;  

b)  Capacidade de desenvolver uma consciência crítica sobre o 

conhecimento, razão e realidade sócio-histórico-política; 

c) Capacidade de análise, interpretação e comentários de textos teóricos 

segundo os mais rigorosos procedimentos de técnicas hermenêutica; [...] 

d) Percepção da integração necessária entre a Filosofia e a produção 

cientifica artística, bem como o agir pessoal e político; (SECRETARIA 

EDUCAÇÃO BÀSICA, 2006, p. 31) 
 

 

Destarte o espirito teórico da Filosofia está muito longe de ser uma “matéria” 

que se ensine, portanto, atualiza o problema da fundamentação última do saber implica 

a vigência de valores reconhecidos que impõem a Filosofia (VITA, 1969, p.31), a 

formação sistemática compreendendo a História da Filosofia, desde a sua origem a 

contemporaneidade, acredito por experiências docentes próprias em ser uma tarefa 

árdua e complexa, porém, situada em temáticas e problemas filosóficos no contexto 

fenomenológicos, histórico e realidade concreta do aluno, possivelmente ameniza as 
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questões de esquematismos do pensamento, a busca de soluções para inquietações e 

problemas pessoais. 

Neste sentido, segundo Filho (2005), a Filosofia abrange uma acepção autêntica 

para além das caricaturas, da fruição do imediato, libertadora dos males e concepções 

inequívocas. No âmbito do Ensino da Filosofia, Filho, adverte paras três coisas: 

informação histórica, formação e exemplos de compreensão, bem como Maugüé, 

porém, mostrando-nos para a História da Filosofia como forma de viver, proeminente 

abstrata e teórica. 

Assim, em uma aula de Filosofia o professor propõe ou deveria explicar, expor as 

diferentes correntes filosóficas, familiarização de conceitos e temas, aos alunos a 

informação histórica imprescindível para a formação, sobretudo, exemplos de 

compreensão, condições formadoras do estudante e professor.  

Os elementos concernentes facilitadores pelo já afirmado acima, são apontados 

pelo Parecer CNE/ 2001 de forma mais ampla, o perfil dos alunos dos cursos de 

Filosofia é perpassado por três pontos circunscritos: capacitação e compreensão de 

temas filosóficas entremeado em aspectos da História da Filosofia, de modo possa 

transmitir aos alunos do Ensino Médio o pensamento inovador e crítico independente ou 

possivelmente autônomo.  

Deste modo, o filosofar pode ser visto como um lugar e como instrumento de 

articulação, de constrição através de um pensar reflexivo e holístico. O que não limita a 

uma verdade do período histórico ou mesmo assegura uma universalidade objetiva. 

Deste modo, a primeira turma de professores filósofos, foi marcada por uma visão 

holística das questões humanas, com leituras profundas de grandes clássicos, pois, 

acreditava-se que: 

O professor de filosofia também tem seus deveres neste combate: traduzir o 

sentido da obra em termos atuais, para isso, ensina Maugüé, ―ser-lhe-á 

suficiente revelar o que nele próprio se passa enquanto estuda um velho 

autor; mostrar que a leitura de um filósofo clássico sugere ideias e imagens 

que normalmente são muito atuais; combater o desfile das ―marcas 

filosóficas reposicionando-as, sem desprezá-las, nos seus níveis de 

maturidade intelectual no conjunto de perspectiva filosófica; nunca tomar 

ideias particulares por gerais; abandonar o falso prazer de querer parecer 

ultramoderno; ―o que é necessário suscitar, avivar no estudante o senso de 

reflexão e das ideias gerais: em suma, criar o discernimento. 

(CORDEIRO, 2008, p. 93) 
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Assim, o percurso da formação docente em Filosofia na USP, em sua primeira 

fase, foi constituído por uma prática de formação de ser ativo protagonista do fazer-se 

humano, pela atividade da investigação. Um esforço para desentranhar as próprias 

potencialidades do docente e dar forma a si mesmo na abertura de seu espírito em 

direção à vida social, ao continuo processo do sentido da Educação e do pensamento, 

fazendo com que cada um seja o sujeito da sua própria história. A Filosofia, nesta 

perspectiva, justificando-se ações e intervenções pedagógicas do conhecimento diante 

da Razão. 

 

 

3.3 João da Cruz Costa: O filosofismo no pensamento brasileiro – Uma análise 

temática  

 

Cruz Costa, seguindo os ensinamentos de seu mestre Maugüé, construiu uma 

trajetória docente pautada no pensamento pragmático e histórico. Para ele o ato de 

filosofar passa a ter sentido ao entrarmos em contato com as ideias constituintes de uma 

nação, as vicissitudes pelas quais passaram, sobretudo, para a curiosa significação que 

elas têm apresentado no evolver da história (VITA, 1950, p.22).  Porém, nos termos do 

Ensino da Filosofia no Brasil, Cruz Costa poucas as vezes pronunciou a respeito, 

quando o fez, foi em posição controvertida. Cruz Costa nunca aceitou a denominação de 

filósofo, mas um filosofante inquieto com a História entre as ideias e implicações da 

Filosofia. 

Para ele o ensino da Filosofia perpassa pelo conhecimento histórico como 

parâmetro norteador, necessário ao devir humano, isto é, a conciliação entre o 

conhecimento teórico e as condições históricas.  

 

 

Confesso, desde logo, que tenho dúvidas acerca da didática da e na filosofia. 

No entanto, por dever de oficio, embora a contragosto, algumas vezes fui 

obrigado a opinar sobre esse assunto. Ainda recentemente, em um trabalho – 

“A situação do Ensino Filosófico no Brasil ”, inserto em meu livro: 

Panorama da História da Filosofia do Brasil, voltei a abordar, rapidamente a 

questão. (CRUZ COSTA, 1961, p. 391) 

  

 

Portanto, assim como fizemos na análise do texto O Ensino da Filosofia e suas 

Diretrizes, buscaremos no fragmento A situação do Ensino Filosófico no Brasil 

Comentado [VA3]:  
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relacionado ao texto Do ensino da Filosofia (1961) procuraremos colocar em relevo 

características de um período marcado pela pluralidade de argumentos quanto a 

necessidade do saber filosófico na formação.  

Para Cruz Costa, o ensino da Filosofia além das produções abstratas, é uma 

análise da realidade concreta, longe da contemplação escolástica. Por assim ser 

constituído, exige um sistema educacional baseado em saberes científicos e os 

conhecimentos literários assentados, sem a interferência dos filosofismos eruditos e 

livrescos, sem perder o aspecto político-social da Filosofia em consonância com a 

historicidade nacional (CRUZ COSTA, 1961). 

O ensino da Filosofia no âmbito apontado acima possui uma função 

transformadora na vida do aluno entremeando-se pelo processo do aprendizado 

filosófico estaria formando-se pela verdadeira filosofia no sentido de compreender as 

condições históricas da inteligência e as condições de sua liberdade.  

Por esta concepção, Cruz Costa analisa três elementos importantes no ensino da 

Filosofia: 1). Os programas; 2). Os compêndios; 3). Os estudantes.  

 

 

3.3.1 Os Programas de Filosofia  

 

Os questionamentos de Cruz Costa centrados na qualidade dos programas 

estabelecidos nos departamentos da Faculdade de Filosofia, mesmo em detrimento à 

ação docente. Uma realidade pedagógica caracterizada pelo marasmo, conformismo, o 

peso erudito tão vazio quanto infecundo. Porém, se a docência no seu espírito, na sua 

inteligência propõe uma oportunidade de encontro dos seus alunos com o filosofar, 

possivelmente pode salvar programas ruins, então, o professor validou o ensino da 

Filosofia. 

Apesar, do papel docente no filosofar, em vastos programas de Filosofia, variadas 

ideias políticas educacionais, infelizmente, lamenta Cruz Costa, no Brasil falta 

educação, isto é, os programas de Filosofia existem pela força do desejo de tê-los, 

apenas em abstrações, ideias. O papel da mudança é a cargo primordial do docente e dos 

seus alunos, caso os queiram assumi-lo.  
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[...]. Um excelente programa de Filosofia não existe, in abstracto. É sempre 

função do professor e da classe, e mais ainda, do professor. Este pode 

despertar no estudante o amor e o gosto da reflexão, se ele tiver esse amor e 

esse gosto, condições essenciais para transferir, ou mais exatamente, para 

auxiliar o nascimento de uma pequena centelha de pensamento naquele que o 

ouve e com o qual convive. (CRUZ COSTA, 1960, p. 113-114). 

 

 

Para Cruz Costa, o professor de Filosofia, na verdade, deva instigar os seus alunos 

a ter disposição capital de concentração sua reflexão na pesquisa dos problemas de o 

país “pensar o Brasil”, corroborando para consciência política.  Segundo Antônio 

Cândido no prefácio do livro Pequena História da República, Cruz Costa não estava 

preocupado com os filósofos europeus os quais os alunos deveriam estudar, mas em 

quais aspectos eles poderiam contribuir com a nossa cultura.  

Mas, ao contrário de suas aspirações e pensamento acerca da docência, em 

atividade, não conseguiu grandes feitos, para alguns seus deméritos, para outros apenas 

uma nova forma de atuação. Estas divergências devem-se muito ao período de 

intelectualidade excessiva, não obedecendo assim um padrão impositivo de ensinar.  

Suas aulas era encontros de conversas, possivelmente uma tentativa de “imitar” o 

mestre Maugüé, lógico em proporções menores. 

Ora, desta forma, nos programas de Filosofia, o professor ocupa a centralidade, 

transmitindo os fundamentos filosóficos, sobretudo criando hábitos, valorizando a 

seriedade do trabalho aplicado, sem medo de errar ou tendo a empáfia intelectual.   

 

 

O brilhareco pechisbeque “pour épater” e a falta de atenção às condições de 

interesse da classe liquidam completamente os resultados de qualquer ensino 

– e mais ainda – o da Filosofia.  Um professor simples, interessado no seu 

trabalho, nunca escorrega no erro do brilhareco, que pode enganar os 

ingênuos e os pacóvios, mas não engana os que são bem-dotados. (CRUZ 

COSTA, 1960, p. 114) 

 

 

Como o professor está dentro de um contexto institucional, ele precisa atentar 

também para sua missão. No caso da uspiana é assaz delicada ao mesmo tempo séria, 

pois, cabe ela a formação de professores. Na visão de Cruz Costa, em nosso país está 
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desmoralizada25: pugnar por uma escola formadora apenas de mentalidades práticas 

(CRUZ COSTA, 1960, p. 122). Um contexto persistente até os dias de hoje, porém, 

com mais requintes e agravantes26. Neste viés, o quadro de proliferação dos cursos de 

Filosofia pelo Brasil, segundo o autor é assustador, pois através deles podem estar 

introduzidos a ideologia desenvolvimentista, uma ideia na verdade, mentalidade do 

povo colonizado. Assim, qualquer ensino filosófico será inútil e excêntrico. 

No pensamento de Cruz Costa, possui uma tese legitima. Ora, se há preocupação 

em aumentar os programas de filosofia pelo país afora, e estes são destinados em grande 

parte para um grupo de elites27 responsáveis pela organização cultural, política e 

cultural da nação, dirigindo os destinos da grande massa, sem sobre de dúvida, os 

programas estão prestando um desserviço, pois, eles não estariam formando filósofos, 

possivelmente, pseudos-elites. O autor questiona, como Brasil possa ter tantas 

Faculdades de Filosofia, enquanto faltam escolas primárias. Um contraponto ou 

contrassenso, ou mesmo vaidade, ignorância e malicia política (1960, p. 115). 

O autor além de apontar a missão e denunciar os desafios da Universidade, ele a 

insere dentro de um conceito, um espaço de legitimação cultural perante as ambições, 

alimento “espiritual” da juventude, a negação de fabricação de diplomas. Espaço de 

entusiasmo pelo exercício da docência, espaço do conhecimento e espaço vivido do 

ensino e aprendizagem expressivo da Filosofia. 

 

 

                                                      

 

25 No Anuário Estáticos do Brasil de 1958, analisando do Exta-Primário Normal ou Pedagógico no Ensino 
Público brasileiro no total de curso temos os seguintes dados: 1956 –N.P. Básico (98), Corpo Docente 
(1.097) Matricula Geral (3.965) e Conclusões de Curso (2.582) / N.P.: Formação de regentes e de 
professores (401); Corpo Docente (4.273); Matrícula Geral (30.017), Conclusões de curso (8.702) / 
Formação Especializada: aperfeiçoamento e especialização de professores primários (43); Corpo 
Docente (367), Matricula Geral (2.180); Corpo Docente (1.450) – Já no curso de Filosofia, e Ciências: 
bacharéis e formação de professores secundários (159), Corpo Docente (1.661), Matrícula Geral (5.486)) 
e Conclusões de Curso (1.065). 

26 Segundo a professora e pesquisadora Bernadete Gatti, uns dos grandes problemas na formação de 
professores no Brasil encontram-se nas estruturas institucionais e nos currículos de formação (2010, 
p.1375). 

27 O conceito elite utilizado no texto refere-se as capacidades superiores e aptidões no uso de técnicas, 

no convívio social, expressões e consciências políticas, desenvolvimento pleno da intelectualidade. 
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Por mais simples ou complicados, os programas nadam significam, se a 

formação do professor não tiver sido cuidada e sólida. O que se terá, será 

apenas pirotécnica, colorida, discursos empolados e pouquíssima substância. 

Portanto, quanto mais simples, melhores serão os programas de ensino da 

Filosofia. (CRUZ COSTA, 1960, p. 115).  

 

 

O ensino de Filosofia perpassa pelo progresso do espírito, da inteligência 

vinculado a sutil aventura humana enraizadas na realidade e por necessidade 

gnosiológica do homem construir sentido para sua existência.  A Filosofia é reflexão e 

inquietação no mundo. 

 

 

 

3.3.2 Os Compêndios  

 

Além das críticas feitas aos programas de Filosofia, os compêndios para Cruz 

Costa é um dos elementos mais problemático no Ensino da Filosofia. Se formação de 

professores não estava bem assentada, consequentemente os livros adotados estavam 

comprometidos no aspecto qualidade. 

Os compêndios para quem não o conhece sua função, na verdade é uma espécie de 

matéria didático de caráter introdutório a Filosofia, no caso, aliado aos estudos e 

pesquisas dos estudantes, principalmente dos iniciantes. No Brasil, os compêndios é um 

velho conhecido desde os tempos da Real Academia Militar. Eles eram considerados 

como produções cientificas, e em muitos momentos considerava a Filosofia como 

Ciência, e em outros momentos da história, apresentada nas escolas de medicina 

Cruz Costa, lamenta o abuso e mau uso dos compêndios corrompendo o espirito 

do ensino filosófico, tendo apenas informações sintetizadas das problemáticas, na 

maioria das circunstâncias sendo elaborados por improvisadores em tom dogmáticos. 

Para ele os compêndios devem serem utilizados cum grano salis (como um grão de sal), 

ou seja, com parcimônia.  

Daí a formação, atuação e estudos do docente, ao estabelecer, selecionar boas 

referências bibliográficas, ainda sendo compêndios. Porém, ao escolhê-las é apenas para 

elucubrações, meio de sanar dúvidas, não ao contrário, fazendo delas a aula “magna” 

dirigida. Os compêndios sendo assim visto acaba cumprindo uma automação técnica, 



112 
 

 

esvaziando o conteúdo e determinando o intelectualismo funcional contrapondo aos 

pressupostos axiológicos.  

Para ele tanto professor e aluno precisam dedicar suas leituras metodologicamente 

as obras principais dos grandes autores referentes aos assuntos proposto de estudo. Os 

compêndios funcionariam como um recurso secundário em complementariedade.  

 Em consonância, como leitura transversal, o filosofo brasileiro Hélio Jaguaribe, 

em face de tantas disciplinas de variados cursos, onde está o locus Filosofia? Os 

compêndios estruturados em perspectivas de conhecimento, merecem ser examinados, 

porquanto, podem ocasionar uma falsa ideia de visão única da Filosofia como súmula 

final. Se, por um lado, os alunos tendem para o caminho inverso, por outo, o caminho 

fácil, para os professores também, o reducionismo filosófico, em resultados didáticos e 

metodológicos. Na visão de Jaguaribe, isto torna a Filosofia uma categoria do saber.  

 

 

Se, a filosofia é um esforço de reconstrução a visão de mundo, como 

conciliar esse sentido unitário da filosofia com sua fragmentação em diversas 

disciplinas parciais?  Que significa essa filosofia tradicional que ainda se 

ensina em nossas faculdades, cujas raízes mergulham nas classificações de 

Aristóteles e nas distinções medievais, e que se compõe basicamente de 

Lógica, Psicologia, Metafísica e Ética? Em face das diversas disciplinas 

filosóficas, onde se situa a filosofia?  [...]. A desarticulação da filosofia em 

disciplinas especializadas excelentes por seus resultados didáticos e precisões 

metodológicas pode conduzir, entretanto nas mãos e puros eruditos a esse 

tecnicismo estéril que reduz a filosofia a um jogo proposicional, afastando-a 

de sus missão vital que é a de reconstruir uma visão do mundo. (1951,  p. 

172)  

 

 

Com estas observações, Jaguaribe e Cruz Costa, nos possibilitam a diferença 

presente entre a teoricidade do saber particular e da possibilidade do alcance as 

verdades fecundas. Para isso, ambos, precisamos compreendermos a função da cultura 

abrangendo as circunstâncias, estendendo a sua autenticidade, do aprendiz e do mestre. 

Este precisa de bons instrumentos de trabalho, o seu oficio só tem sentido em contato 

com os seus alunos.  

Como é sabido, o professor só modifica seus saberes na medida em que domina 

certos conteúdos técnicos, científicos e pedagógicos. No percurso profissional ele vai 

compreendendo como e quando fazer uso desses conhecimentos ao relacioná-los com 

seu fazer pedagógico e ainda, com a realidade social e cultural em que vive. Nesse 

processo complexo, o professor vai construindo novas habilidades para a docência, 
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embora nem sempre tem como projeto aprender novas teorias ou desenvolver a sua 

própria reflexão. Infelizmente, no seu ethos os professores não conseguem constituírem 

ou mesmo promover identidades com estudos profissionais elegidos por eles expandido 

a alienação filosófica.  

A partir deste quadro podemos apresentar aos concernentes livros didáticos no 

mundo contemporâneo indicados pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) de 

2015. Podemos observarmos são apenas em cinco, em contexto geral, quase mesma 

ideológicas. Entre eles, Filosofando: Introdução à Filosofia (Maria Lúcia de Arruda; 

Maria Helena Pires Martins); Filosofia: Experiência do Pensamento (Silvio Gallo); 

Filosofia: Por uma inteligência da complexidade (Celito Meier); Fundamentos de 

Filosofia (Gilberto Cotrim; Mirna Fernandes) e Iniciação à Filosofia (Marilena Chauí). 

Sendo que destes o Introdução à Filosofia, Fundamentos de Filosofia e Iniciação 

a Filosofia já são conhecidos por uma grande parte dos docentes em Filosofia do Ensino 

Médio. Neste viés, estas obras em geral nos trazem um espirito de conteudismo dentro 

da História da Filosofia, ora na busca de criação de conceitos filosóficos de modo 

estrutural na Filosofia da História, tanto quanto outro existe a possibilidade de forma 

sistemática de aplicação de uma metodologia em que consiste em partir dos problemas 

filosóficos em trabalho rígido com os textos clássicos ressaltando o caráter reflexivo e 

argumentativo.  

Apesar disso, tendo em vista a realidade as deficiências de políticas- educacionais 

brasileiras, cujo habilidades como leitura, interpretação e escrita, consequentemente o 

poder de pensamento e argumentação coerente e competente como os documentos 

propõe, tornam a ação pedagógica em sala de aula um ato inócuo e infrutífero. 

Possivelmente uma solução não partir dos conceitos filosóficos e sua tradição, mas 

partir das premissas lógico-argumentativos da Filosofia, isto é, primeiro trabalhar com a 

construção do pensamento coeso, para após situar-se os conceitos e a própria História da 

Filosofia contextualizada com as angústias e carências dos alunos, em verdade são 

elementos instintivos humanos. 

Por este ponto de vista, ao docente de forma reflexiva construindo os saberes 

produzido anteriormente pela humanidade e pela filosofia, um processo imprescindível 

para o aprendizado dos iniciantes em filosofia. 
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         Por fim, enteder a efetivação da aprendizagem do conteúdo filosofico como 

mediação  entre o ser, o conhecimento e o mundo em que se vive, ou seja, uma 

proposta curricular que vislumbre as múltiplas formas de expressões humanas. 

Cruz Costa nunca chegou a elaborar conceitos peedagogicos, mas no seu livro 

Contribuição à História da Ideias no Brasil rejeitou à sistematização e a deliberação 

dos significados filosóficos uma interpretação subjetivas de elementos elementares do 

programa de ensino da Filosofia no futuro, apresentando traços ideologicos europeus 

sem contextualização cultural brasileiro.  

À vista,  Cruz Costa  faz uma reinterpretação assinalando uma certa originalidade, 

assumindo para nós, valores e sentidos, principalmente os regitros documentais, entre 

eles, em alguns livros de Filosofia despertam pouco interesse pela experiencia da 

cultura como fato humano ou simplemente ausencia de uma autêntica  formação 

filosofica. Sem alimentar um desenvolvimento consciente das importantes ações da vida 

cientifica. Uma cultura livresca e o autoditadismo transforma os saberes em filoneísmo 

proporcionando um tipo de intelectual contemplativo servindo de notas explicativas ou 

um tipo de homens da práxis em abusando da Filosofia como recurso de transformação 

do mundo, ambos estão na tentiva de libertar-se do sentido exato e adequado, mas o 

primeiro encontra-se no teórico da própria ação, aperfeiçoando em técnicas de erudição, 

um lento,  progressivo e  seguro estudo filosófico.  

Desta forma,  os compêndios é as vezes completiva e paralelo ao espirito 

universitário  meramente propedêutico. Por um lado, é função de estalebelecer relações 

o que se pode aprender de maneira aprofundada, por outro,  espera-se novas 

possibilidade pedagógicas sem abstrações filosofante.  

 

3.3.3 Os Estudantes  

 

Para tratarmos do sujeito do filosofar, os estudantes, trago uma colocação 

elucidativa de Farias Brito (1862-1917): 

Não basta indagar se o conhecimento das coisas depende da constituição de 

nosso espirito; é preciso verificar se o conhecimento do eu e da consciência, 

por sua vez, não sofre a influências das coisas (2003, s. p) 
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Sob este ponto de vista o processo formativo não é uma preparação para o 

ingresso na Universidade, em meios os sentimentos de formalismos e obrigações. O 

processo de construção do conhecimento no plano teórico caiba colocar nas mãos do 

professor métodos e técnicas sobre os quais possa apoiar a sua ação, bem como recursos 

que lhe permitam, reconhecendo sob o ponto de vista científico, intervindo de forma 

direta, controlando a prática de sala de aula, nos mostra que não pode abrir mão dos 

estímulos adequados e nesse sentido, todas aquelas expressões, resultado do fazer 

cotidiano de sala de aula, nos indicam que os problemas são vistos, ora como produto 

das influências em alguns momentos menos ou mais frustrantes do meio social em que 

vivem, sendo este determinante de sua conduta, com  produto. Conhecer filosoficamente 

não é apenas criar conceitos e também produzir imagens. 

Se surgir então a pergunta sobre o porquê de se estudar filosofia, 

independentemente dos interesses intelectuais de cada um, essa é uma resposta possível. 

Além disso, a relação entre filosofia e liberdade permite a resposta contribua para o 

desenvolvimento da humanidade ou para a mudança (para melhor) da realidade. O 

trabalho filosófico em particular e o teórico em geral não têm fim. Conceber um fim à 

atividade reflexiva é, de um certo modo, conceber o fim do exercício da liberdade. Nós 

só paramos para refletirmos sobre os princípios que atuam como premissas de 

argumentos quando se rende à superstição ao totalitarismo.  

Finalmente, pode-se dizer que a atividade reflexiva é autorreferente. Isso quer 

dizer que, mesmo para combatê-la, possamos adotá-la. O que resta então é adotar uma 

teoria que resista a ataques, e que explique pelo menos alguns dos problemas que nos 

afligem. Mas como descobrir essa teoria, que não é mágica, como queriam os 

dogmáticos, mas que inevitavelmente se encontra na atividade intelectual, como 

negavam os céticos? No caso da filosofia, nós temos que filosofar mesmo para negar a 

filosofia, como uma vez disse Aristóteles. 

A partir do momento em que começamos a frequentar apoderar de conceitos mais 

elaborados, lapidados e para isso contamos com o apoio dos educadores que possuem a 

responsabilidade de nos indicar o caminho a ser trilhado. Porém, é preciso salientar que 

a apropriação destes conceitos ou conhecimentos se constitui em um processo de 

permanente desenvolvimento, que envolve educadores (professores) e educandos 
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(alunos) na construção da aprendizagem e do saber. Esta construção se dá nas relações 

estabelecidas entre professor e aluno que buscam o conhecimento racional.  

Nesse sentido, a Filosofia, com certeza, é capaz de contribuir com os elementos 

que embasam os princípios metodológicos indicados para que os educadores construam 

com os educandos o conhecimento com bases sólidas. Para que os participantes do 

processo ensino-aprendizagem elaborem o conhecimento baseado na profunda 

curiosidade sobre o mundo no qual estão inseridos. Cruz Costa, então, alerta aos 

estudantes quanto a improvisação e as “doxologias” do cotidiano, prestando atenção na 

riqueza de virtualidade envolve a reflexão filosófica. 

 De outro modo, as dificuldades dos alunos intrinsecamente estão relacionadas as 

dos professores de Filosofia do ensino secundário (Ensino Médio), se de um lado é 

exigido dele o domínio do cientificismo acompanhados de saberes históricos, saberes 

políticos, e, por isso, um comentarista dos acontecimentos fenomenológicos, do outro, é 

exigido a sensibilização e o “encantamento” aos jovens estudantes.  

Na concepção de Cruz Costa, quaisquer sejam os métodos aplicados pelos 

docentes e atinja esta finalidade, já é um bom ensino. 

 

Ninguém obtém que o outro pense, reflita, se interesse pelo que se dá a dizer 

e a contar, sem cordialidade, sem ser sincero, sem ter esse gosto pela 

convivência que é um dos segredos do ensino, na classe de Filosofia. A lição, 

o método é tão velho quanto a própria Filosofia e Sócrates já o utilizava! Por 

essa razão, um homem que nada escreveu, deixou o seu nome na grande 

história do pensamento? Porque não impôs uma doutrina. Limitou-se a 

sugerir, a fazer os outros pensarem pelas suas próprias cabeças. (CRUZ 

COSTA, 1960, p. 120) 

 

Assim, os estudantes precisam compreender a Filosofia com saber construído o 

seu próprio objeto, um saber prático-teórico, mas sobretudo, em dimensão latente da 

linguagem, confirmado pela experiência.  

Para Cruz Costa, tudo isso pressupõe um sentido pessoal enquanto inquietação e 

reflexão, no anseio de organização do caos em que vivemos, e por sensibilidade tanto 

alunos e professor, seres humanos, possam entranhar-se no curso da inteligência, 

negando crenças e dogmatismos. Podendo ser visto uma ação dialética. 
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A Faculdade de Filosofia quando em contraste com seus autores/professores 

possuíam uma tendência de valorização de uma espécie de pensamento, de decorrer de 

um tipo de atividade intelectual.  

 

 

Podemos apropriar-nos de toda a riqueza distribuída no tempo: na sucessão 

das filosofias dever-se-ia demonstrar como esta não é mais do que a 

sistematização da ciência filosófica [...]. Certamente o homem opera segundo 

os fins determinados, não como toda a alma e com todo o sentimento, mas 

fragmenta-se numa quantidade de elementos abstratos [...]. (HEGEL, 

1999, p.408). 

 

 
 

De certa forma, o surgimento de uma nova forma de olhar para práticas 

pedagógicas dos professores de Filosofia, fez de suas práticas uma forma de transmitir 

conhecimento filosófico ou cultura, mas, a partir delas construir a identidade nacional 

Há, sobretudo, um enriquecimento através da Faculdade de Filosofia, de 

determinar seu impacto no âmbito social e educacional, por sua vez, constituiu no 

molde do filosofar Uspiano, representando um esforço das próprias potencialidades 

institucionais, influenciando toda uma forma de pensar e formar docentes para lecionar 

Filosofia. 

 

1.Jean Maugüé, 1º professor catedrático de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (USP), permanecendo no Brasil no período (1935-1944); 2.João da Cruz 

Costa, professor catedrático de Filosofia em substituição a Jean Maugüé.  

Fonte: Acervo Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (USP) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciarmos a pesquisa estávamos preocupados em desmitificarmos a 

hegemonia uspiana na forma partícipe do Ensino da Filosofia, como única possibilidade 

no cenário nacional. Por via, um forte incomodo enquanto educador, pois, interfere em 

algum sentido nos matizes do nosso estilo de pensar.  Mesmo, porque a atitude 

filosófica é sempre uma abertura ao Mundo, ao debate de nossa identidade e de tudo 

aquilo que nos infere enquanto Homens.  

No desenvolvimento do trabalho, buscamos apontar que a hegemonia uspiana não 

se fez ao acaso, mas é uma consequência dos princípios culturais, políticos e 

econômicos, elementos primordiais, também na percepção dos intelectuais da História 

da Filosofia no Brasil. Por isso, ir ao encontro da mesma, como o fizemos no primeiro 

capítulo.  

Nos primórdios, o pensamento filosófico no Brasil é visto como uma produção 

por diversos pensadores, em maior ou menor grau, buscaram traduzir reflexões 

filosóficas acerca da realidade brasileira, provindas das correntes europeias (alemã e 

francesa), refletindo a mentalidade cultural da sociedade de uma época, ora por 

profundas escassezes associativa entre Ensino Superior e Sociedade, justificando o 

demérito à atenção aos seus problemas, como a falta de recursos e princípios 

ideológicos. 
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Assim, a dificuldade de caracterização do pensamento original produzido pela 

universidade, principalmente a Universidade de São Paulo, provoca controvérsias no 

ensino de conceitos e problemas filosóficos, pois as razões das preocupações filosóficas 

refletem substancialmente o fenômeno da elite “ilustrada”. Entremeado por ideais 

característicos na preparação de intelectuais estampada pela moral da nação, nítida 

tendência do caráter individual e poder, sobretudo de orientação técnico-cultural.  

Sendo assim, praticando desagregação entre classes, realizada pelos fundadores, 

os quais deixando a margem do triunfo paulistano, os indivíduos das camadas sociais 

baixas. Segundo Cunha (2007), possivelmente os tenham feitos como ato inconsciente, 

do “equilíbrio moral” e “disciplina social”. Independente quais fossem as intenções dos 

fundadores, algumas até sabemos, a fundação da Universidade de São Paulo 

representou a reconstrução política paulista, despertando novos princípios e diretrizes 

em Educação. No caso da Faculdade de Filosofia consolidados pela postura pedagógica 

francesa de ensinar, como aquilo em tese era fundamental na formação filosófica do 

sujeito, e postura dialética do ensino.  

Tendo em mente esses apontamentos como guisa conclusiva de uma primeira 

etapa do trabalho aqui proposto, voltemos a atenção as questões que as nortearam:  

1) Em que perspectiva o pensamento filosófico universitário estabeleceu 

formulações de políticas educacionais? 

2) Quais foram os impactos e implicações da Faculdade de Filosofia da 

Universidade de São Paulo em Ensino da Filosofia? 

Durante a pesquisa, em ambas questões podemos perceber que a significância do 

trabalho universitário para o Ensino da Filosofia pode ser revestida de uma certa 

perspectiva doutrinária, pelo poder institucional. Se relacionarmos a concepção 

contemporânea do Ensino da Filosofia, à docência de Jean Maugüé, ela pode ser 

caracterizada pelo imperativo técnico, ou seja, ensinar e aprender filosofia concerne em 

conhecer bem os textos e filósofos fundamentais, no intuito de perceber os vieses que a 

construíram enquanto conhecimento objetivamente transmissível agregados aos 

conhecimentos empíricos do cotidiano, para enfim, dá origem a novos pensamentos. 

Sendo assim, todo o pensamento é fundamentado em princípios (Arantes, 1994).  
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Apesar, do aspecto inovador no discurso “pedagógico”, Jean Maugüé defendia o 

Ensino da História da Filosofia como eixo norteador do curso de Filosofia, ocorrendo, 

assim, a necessidade especifica de uma formação sob os argumentos de fortalecimento 

da cultura filosófica brasileira. Uma conversão sobre o ensino e o trabalho com a 

Filosofia, espécie de redimensionamento intelectual de rigorosa reflexão, implantado 

pelo discernimento.  

Neste sentido, a força formativa com o tato histórico de Maugüé, projetou uma 

forma metodológica de Ensino da Filosofia, apropriado a constituição procedimental a 

ideia de formação, refletindo sobre os paradigmas do Ensino Superior brasileiro, 

consolidando os alicerces da própria universidade (Cordeiro, 2008).  

Porém, o Ensino da Filosofia vinculada ao saber especializado do saber filosófico 

institucionalizado, determina por critérios poucos claros o que pode ou não ser 

denominado de Filosofia, como forma de empenho “politico” próprio. Assim, no 

processo de institucionalização sobrevindo a redução gradual campo do saber passa a 

ser uma disciplina acadêmica, sem antes frisá-la como atividade inteligível autônoma. 

Sendo assim, a institucionalização do Ensino da Filosofia é concomitante com 

debate da sua profissionalização, em que a preocupação é o estabelecimento dos 

processos formativos de sujeitos em competentes historiadores da Filosofia, mas nunca 

filósofos ou no mais progresso resultante, em diletantes professores de cultura 

filosófica.   

Contudo, na percepção de Maugüé o trabalho filosófico pedagógico exemplifica 

não necessariamente de profissão, porém, um paradigma das práxis. De modo, o ensinar 

Filosofia é apropriação de interesses e motivações em desenvolvimento do aluno, 

colocando-o em contato o espirito de descoberta, com o filosofar circunscrito na 

Diretrizes, enquanto “imperativo categórico”.  

Como princípio, o modelo a ser percorrido pelos estudantes emerge do cultivo a 

excelência do pensamento como repertorio da tradição filosófica, de um jeito a tornar 

significativo a teoria sistemática, sem perder de vista as dimensões da sensibilidade 

afetiva estética ao conceito do Belo e Sublime, como elementos mediadores de um 

ensino no todo, como condição mínima de civilidade. Justificando, assim, a importância 

da Filosofia para tornar nossas vidas melhores. 



121 
 

 

Com isso Maugüé estimulou os seus alunos a comprometer-se com o saber 

filosófico, os preparando para os aspectos incertos e nevrálgicos do conhecimento, de 

forma a perceberem no discurso as competências do desenvolvimento reflexivo, da 

ontogênese da linguagem e constituição cooperativa social. Supostamente pelos 

vínculos, Maugüé instituiu a última como elemento fundamente para então alcançar a 

primeira. 

Enfim, os atributos feitos por Maugüé ao Ensino da Filosofia no Brasil, sintetizam 

novos sentidos e potenciais formativos além de convergirem para ampliação de 

conhecimentos dialéticos. Sua presença na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

traduzem em certa medida o princípio da hegemonia tradicional uspiana, sendo 

continuada por João da Cruz Costa. 

A posição historicista de João da Cruz Costa em face aos problemas filosóficos 

brasileiros nos revela os méritos hermenêuticos dos princípios básicos das ideias aqui 

instituídas concernentes uma importância da análise filosófica em perspectiva social e 

realista. O que corrobora para um tipo de sistema filosófico distante de ideias abstratas. 

Para ele o filosofar consiste em fecunda atividade ao destino do homem (Cruz Costa, 

1950). 

A história da Filosofia no ensino dar o sentido ao progresso racional das 

realidades ou circunstancias, infundindo esclarecimentos no processo de formação, 

como orientação pedagógica no Ensino da Filosofia. Pois, a história elucida uma ação, 

trazendo um valor de verdade em evolução após os fatos constatados e solidificados a 

posteori.  

Nesse liame, Cruz Costa forma uma compreensão e sentido aos efeitos dos 

contrassensos, um transito dialético que assegura a construção da realidade, e com 

certeza uma necessidade laboriosa da construção da ideia em sim. Por isso mesmo, 

fundiu a formação filosófica como aquele que ele próprio chamaria de “vicissitudes” do 

pensamento brasileiro. 

Assim, Cruz Costa nos apontam o potencial da História no âmbito das correntes 

filosóficas, enfocando distintos caminhos independentes e especificidades em torno de 

conceitos e ferramentas comuns, em aspectos transformadores da história das 
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mentalidades e implicando nas práxis públicas, empenhando na possiblidade de ser 

contradito.  

A perspectiva de sua docência teve como resultado uma flutuação continua e 

ausência de rigidez, diferente de Jean Maugüé, assumindo, então, a posição ensaística, e 

assumindo e fazendo aos seus alunos a assumirem as responsabilidades intelectuais nas 

pesquisas e problemáticas sociais-políticas dos rumos nacionais. Uma sintonia possível 

de verso para fazer os alunos tornarem-se reflexivos em torno da cultura e seus 

desdobramentos. 

O desafio está no cerne de tradução do pensamento ativo ante práticas de ensino 

restritas a abordagem tradicional da docência, e as suas raízes históricas e sociológicas, 

encontradas dentro de uma contextualização da tradição filosófica e processos de 

convencimento objetivo, ultrapassando a meras suposições de informações. 

 O papel do ensino da Filosofia permeado pelos pilares compêndios (material ou 

recursos didáticos), interação do aluno com o professor e os programas de Filosofia, 

norteia as atribuições pedagógicas da Filosofia em confluência com os discursos 

epistemológicos com outros planos: sociopolítico, histórico e cultural. Um amplo 

horizonte da sociedade cientifico-tecnológica, como um conjunto possível da formação 

de conhecimentos matiz do pensamento.  

Cruz Costa, então, legitima o sentido da realidade, apresentando um Brasil para 

além do status aristocráticos, reconhecendo na cultura filosófica brasileira o 

desenvolvimento da sociedade e intensos estudos.  

Se pensarmos na polidez do pensamento e ação de Cruz Costa, pelo citado acima 

e neste trabalho, possamos em hipótese, afirmar que ele confere para História da 

Filosofia e principalmente para Faculdade de Filosofia, um pioneirismo renovador as 

nossas perspectivas culturais. 

De uma forma geral, a abrangência e a profundidade da produção intelectual e 

práxis dos professores filósofos Jean Maugüé e João da Cruz Costa, incutem em nós 

educadores a necessidade de libertação intelectual na formação do espirito importante 

na transformação decisiva na sociedade em relação com as instituições universitárias. 
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Assim, a práxis é fonte de onde é extraída o processo do filosofar em razão do fascínio 

da formação e experiência intelectual expressadas pela própria Filosofia. 
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