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A guerra dos filosofantes: Cruz Costa, Miguel Reale e a filosofia paulista (1956-1968).  
 

Bruno Bontempi Júnior (PUC-SP) 
 

É sabido que as instituições culturais brigam entre si por espaço, reconhecimento, 

legitimidade, e que defendem interesses aparentemente sem significado, para quem observa “de 

fora” o campo cultural. Esta comunicação ocupa-se de um desses conflitos entre intelectuais e 

instituições, havido em São Paulo em meados do século XX, e o faz conjugando episódios de 

enfrentamento aberto a vestígios de desavenças presentes no discurso filosófico, um produto da vida 

intelectual que, apesar da aparência transcendente, é eventualmente usado como arma nos embates 

entre instituições. Pretende-se apresentar aqui as críticas feitas à obra de Cruz Costa, professor da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (FFCL), nas páginas da 

Revista Brasileira de Filosofia (RBF), publicação do Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF), como 

traços da luta entre as instituições antagônicas representadas por Cruz Costa e Miguel Reale. A 

hipótese em discussão é a de que o tratamento dispensado ao primeiro na revista do segundo, 

embora sob a capa de juízos cientificamente fundados, expõe suas desavenças pessoais e a 

rivalidade entre duas instituições que lutam por espaço, reconhecimento e legitimidade no cenário 

paulistano dos anos de 1940 a 1960.  

 Cruz Costa realizou, em Contribuição à história das idéias no Brasil (1956), um estudo de 

história das idéias pautado na recusa à sistematização e ao julgamento do valor filosófico das obras, 

no reconhecimento das “vicissitudes” na apropriação das idéias importadas e na consideração das 

fontes e dos processos pelos quais nossos pensadores vieram a conhecê-las. Com particular 

interesse pelas transformações ou deformações sofridas pelas doutrinas e sistemas de pensamento 

europeus no Brasil, afirma que as condições de nossa vida histórica modificaram a civilização 

adventícia, requerendo o exame das “origens da vida intelectual brasileira para, em seguida, 

deslindar o significado próprio de cada uma dessas doutrinas ou sistemas” (pp.14-17). Declarava-se 

contrário, pois, aos críticos “sistemáticos”, ou seja, aos que, de Sílvio Romero a Leonel Franca, 

colocaram-se em “posição sistemática” e, sob a ótica do modelo a que aderiram, julgaram o valor, a 

originalidade e força criadora das obras (1945, p.75). 

A filosofia brasileira, como de resto a filosofia ibero-americana, deveria ser vista sempre 

como resultado das vicissitudes do pensamento europeu no meio americano, pois as idéias e as 

teorias nascidas na Europa são nele submetidas a um estilo próprio, “condicionado pelo próprio 

devir histórico dos povos, que determina ou que influi na transformação dos sistemas que a 

inteligência constrói para explicar a vida” (pp. 13-15). O ponto de partida para a compreensão do 

pensamento brasileiro seria, pois, a “rica trama portuguesa”, que o marcou com a orientação prática 
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da atividade intelectual e o apego à realidade, elementos distintivamente ibéricos (1946, pp.7-8), 

cuja persistência nos deu a característica aversão aos vôos da metafísica.  

Contribuição à história das idéias no Brasil, tese de cátedra, traz em seu cepticismo e 

historicismo uma interpretação particular de elementos básicos do programa de ensino de filosofia 

da FFCL, cujas condições o francês Jean Maugüé, catedrático de História da Filosofia e de 

Psicologia, fixou em 1935. A Cadeira de Filosofia, regida por Cruz Costa, fundava-se nos mesmos 

princípios e dirigia o ensino da filosofia “num sentido que acentuasse a importância histórica dos 

sistemas e dos problemas filosóficos” (Universidade de São Paulo, 1953, p.441). 

O programa de Maugüé, escorado na máxima: “A filosofia não se ensina. Ensina-se a 

filosofar”, enfatizava o caráter reflexivo da filosofia, o que, na prática, implicava a abolição dos 

manuais e panoramas, a instituição dos cursos monográficos e de um estilo de aula em que 

prevalecia a reflexão filosófica sobre temas como arte, relações humanas, fatos cotidianos. Por ser 

um esforço de reflexão sobre conhecimentos que não foram por ela criados, mas por outras ciências 

e artes, às quais alude, a filosofia exige uma “cultura vasta e precisa”, motivo pelo qual o seu ensino 

não pode se antecipar à aquisição de cultura. Além disso, como a filosofia “vive no presente”, exige 

do filósofo que se manifeste sobre as questões atuais; e como deve retomar a “comunhão com os 

grandes espíritos do passado”, o ensino de filosofia deve ser primordialmente histórico 

(Universidade de São Paulo, 1935, pp.28-29).  

No caso do Brasil de então, cujos principais “traços ideológicos” identificados pelo mestre 

francês eram o gosto pela novidade e o utilitarismo do interesse pelas correntes filosóficas, a 

história da filosofia se impunha como a base do ensino de filosofia, pois lhe cabia dar ao país 

condições de “filtrar a sua imigração espiritual” (Universidade de São Paulo, 1935, p.30). Decorria 

deste diagnóstico que o estudo dos autores e obras devesse ser realizado em estreita ligação com o 

estudo dos próprios textos, o que, segundo Arantes (1994, pp.72), aplicava-se como antídoto à 

fluidez que caracterizava a assimilação de idéias no país.  

A essas diretrizes do ensino da filosofia opunham-se as germinadas na Faculdade de Direito 

de São Paulo e cultivadas no Instituto Brasileiro de Filosofia, fundado em 1949 e presidido por 

Miguel Reale. Em suas Memórias (1986, p.219), Reale explicita a visão crítica quanto à filosofia 

universitária, inaugurada em 1934 com a fundação da USP e sua Faculdade de Filosofia. Na nova 

faculdade, o ensino e o cultivo da filosofia teriam tomado uma certa “forma acadêmica” que, 

privilegiando os métodos de análise dos textos clássicos, abandonava a preocupação em formular 

“um pensamento próprio, como se não nos fosse dado pôr e tentar resolver problemas de ordem 

universal”. A fundação do IBF respondia à necessidade de alterar tal quadro de “retração 

espiritual”, por meio da “elaboração de trabalhos que não fossem meros comentários de teorias 

alienígenas, mas representassem o ato de pensar em diálogo com autores do Brasil e do estrangeiro, 
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sem subordinação exclusivista e dogmática a determinada linha de pensamento”. Os membros IBF, 

destacadamente Vicente Ferreira Filho, Heraldo Barbuy, Renato Cirell Cserna e Luís Washington 

de Vita, lideraram o que Reale denominou de “urgente revisão na exegese das obras de nossos 

‘filosofantes’” (1986, pp. 221-226), fazendo contraponto ao curso de Filosofia da FFCL, que, 

considerado tributário de uma “reticente influência positivista”, restringia o espaço da discussão 

filosófica e tolhia a criatividade dos nacionais.  

A menção anterior de Reale ao termo “filosofantes”, palavra com que depreciativamente 

Cruz Costa designava os pensadores nacionais, indica quem encarnava os preconceitos da 

academia: para Reale, Cruz Costa representava a tendência da historiografia filosófica brasileira de 

“análise do pensamento filosófico a partir de uma perspectiva ideal”, “de tal modo que só se 

atribuía importância àqueles autores que, mesmo sem quaisquer méritos de meditação autônoma, 

estivessem em maior ou menor consonância com os pontos de vista ideológicos acolhidos pelo 

crítico”. Além do mais, defendia a idéia de que o brasileiro tem horror à metafísica, de que Reale 

resolutamente discorda (1986, p.229). O IBF, ao contrário do que se propalava no Departamento de 

Filosofia, constatava e defendia a existência de uma “filosofia nacional”, cujas raízes se fixavam em 

pensadores também nacionais.  

As diferentes orientações filosóficas e didáticas da Faculdade de Direito de São Paulo, 

reduto original do IBF, e do Departamento de Filosofia da FFCL, eram transformadas por alunos e 

professores em provocações pessoais e em questões de ordem institucional. No campo das 

primeiras, é exemplar o caso de José Arthur Giannotti, que afrontou Euríolo Canabrava com a 

acusação de plágio, durante o terceiro congresso do IBF (Giannotti, 2000, p.100). Quanto aos 

impasses institucionais, mencione-se que durante o primeiro reitorado de Reale na USP (1949-

1950), abriu-se concurso para Cadeira de Filosofia, que tinha Cruz Costa como candidato natural1. 

Quatro membros do IBF se inscreveram, fato que foi interpretado pelas autoridades da FFCL como 

uma espécie de ofensiva organizada do grupo ligado ao reitor para tomar a cadeira. Com efeito, a 

direção da FFCL impugnou a inscrição dos concorrentes externos, sob a alegação de que não 

apresentavam em seus currículos o estudo de filosofia. Cruz Costa teve sua tese aprovada e 

permaneceu na regência da cátedra. O episódio teve ampla repercussão entre os alunos da FFCL, 

em cujas memórias figura como uma das ameaças à sobrevivência da escola.  

Quanto aos traços do conflito nos discursos dos filósofos:  

Em artigo de 1968 na RBF, Paim (p.90) celebra a entrada do IBF em seu vigésimo ano, 

destacando dois aspectos na atuação da entidade no período: o fato de ter conseguido congregar 

                                                           
1 A cadeira foi posta em concurso em obediência ao Decreto 19851/31 (artigos 49 a 67), que dispunha que “a primeira 
nomeação de um catedrático seria necessariamente por dez anos, findos os quais o poderia o professor ser conduzido, se 
se candidatasse novamente ao cargo, mediante concurso de títulos exatamente igual ao prescrito para a primeira 
nomeação (sempre para a mesma disciplina ou disciplina afim)” (apud Fétizon, 1987, p.214). 
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“todas as tendências filosóficas em nosso meio”, devido à “ampla liberdade de opinião” assegurada 

por seu presidente; e a atenção consagrada ao pensamento brasileiro.  

Com respeito ao primeiro ponto, cabe uma importante ressalva: entre os colaboradores 

efetivos da RBF não figuram filósofos reconhecidamente marxistas, fato por certo relacionado ao 

passado integralista do presidente do IBF, que, desde os anos 30, lutou contra o “bolchevismo”. 

Além disso, embora o instituto recomende a seus membros “serena objetividade na apreciação das 

doutrinas de que divergem”, Marx e os marxistas sofrem restrições evidentes, quando abordados em 

artigos e resenhas. É este o caso do artigo de Arnóbio Graça (1951, p.117) que, analisando o 

pensamento marxista, nele identifica “grandes erros e alguns lampejos de verdade”, ou do artigo de 

Alexandre Correia (1951, p.487), para quem a atitude marxista, “negando à burguesia qualquer 

possibilidade de evolução positiva”, é “inaceitável”.  

Eis um dos fatores que presidem ao tratamento recebido por Cruz Costa na RBF. No 

diagrama filosófico brasileiro de Paim (1984), ele faz par com Leônidas de Rezende, representante 

da “manifestação mais expressiva” do marxismo acadêmico, ou seja, a sua versão positivista, 

cientificista. De acordo com o autor (p.485), Cruz Costa integra um certo marxismo acadêmico, que 

“estabeleceu um nível de discussão do marxismo que se tem revelado capaz até mesmo de, por 

vezes, permear a pregação de representantes dos profissionais da política”.  

Com efeito, o caráter político à esquerda do “historicismo” cruzcosteano é evidente, 

alinhando-se ao pensamento de Caio Prado Jr., “para o qual o saber se define e justifica como 

ferramenta para transformar a sociedade” (Miceli, 1998, p.261). Em Contribuição..., afirma que a 

história não é feita para restaurar, mas para libertar do passado, e que a filosofia é verdadeira se e 

quando encontra a sua adequação à realidade histórica, concluindo que “quando muda a história, 

necessariamente tem que mudar também a filosofia” (Costa, 1956, p.24).  

A orientação política de Cruz Costa era abertamente socialista, o que se comprova com a 

subscrição, em 1945, do programa técnico-eleitoral da Coligação Democrática Radical, elaborado 

por Florestan Fernandes, Hermínio Sacchetta e Alberto da Rocha Barros. Entre outras propostas, 

exigia o manifesto: sufrágio universal, direto e secreto; liberdade de agremiação, reunião e 

imprensa; liberdade sindical e direito de greve; aperfeiçoamento das leis trabalhistas; liberdade de 

consciência e de culto; separação do Estado da Igreja; ensino primário obrigatório e gratuito até os 

14 anos; estatização dos bancos e concessionárias de serviços públicos; abolição dos trustes e 

cartéis; partilha da terra (Catani et al., 1998, pp.225-248).  

De 1951 a 1956, ou seja, nos primeiros vinte fascículos, o nome de Cruz Costa não havia 

sido sequer mencionado na RBF. Seu único artigo publicado na revista integra uma seção especial 

de 1960, e ocupa apenas quatro páginas, tendo sido extraído dos Anais do Congresso Inter-

Americano de Filosofia, em 1957. As demais menções irão aparecer mais tarde, em resenhas de 
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seus livros, publicadas na seção Bibliografia.  

A primeira delas data de 1957, e versa sobre O positivismo na República (1956). Assinado 

por Vita, o comentário ressalta o mérito de Cruz Costa em, partindo de um “ponto de vista 

sociologista”, desfazer certos mitos que envolvem o conhecimento presente a respeito das 

circunstâncias que envolveram a assimilação e adaptação da doutrina positivista no Brasil. Outro 

mérito do trabalho do “ilustre catedrático da Universidade de São Paulo” seria o de demonstrar que 

“é possível o livre exame sem difamação” (1957, pp.361-362). É evidente que a má vontade dos 

culturalistas do IBF com relação ao positivismo tinha em Cruz Costa um aliado tático... 

Em 1958, Esbozo de una história de las ideas en el Brasil, resumo em espanhol de 

Contribuição à história das idéias no Brasil, lançado em 1957, foi resenhado por Vita em conjunto 

com obras de Hélio Jaguaribe, Miguel Reale e Álvaro Vieira Pinto, que teriam em comum a 

preocupação em aferir a filosofia brasileira, realizando uma “filosofia da filosofia no Brasil”. Vita 

compõe então um quadro do gênero, pontuando o teor de cada iniciativa: neste, Cruz Costa realiza a 

“verificação dos pontos de contato entre a filosofia brasileira e seu substrato histórico social” e 

Reale busca, com novas pesquisas, “adensar o rol dos pensadores nacionais, olvidados não obstante 

sua importância decisiva na filosofia brasileira” (1958, p.385). 

O quadro de tolerância começa a se alterar em 1960, quando Vita resenha Panorama da 

história da filosofia no Brasil, publicado no mesmo ano. Sobrevêm as primeiras críticas, ainda que 

polidas pela retórica: 

A fidelidade do professor Cruz Costa à filosofia brasileira, a ela dedicando-lhe toda sua vida de 
estudos e todos seus livros, com exceção de sua tese de doutorado, apesar de afirmar que “de 
fato, temos simplesmente glosado o pensamento europeu e não contribuímos até hoje para o 
patrimônio da Filosofia com nenhuma criação”, não obstante ver o pensador brasileiro de todos 
os tempos não como “filósofo”, mas como “filosofante” [...], essa fidelidade – dizíamos – se 
reveste, por vezes, de um dramatismo que nem seu espírito irônico consegue abalar (1960b, 
pp.584-585). 
 

Nessa crítica aparecem pontos nodais da ofensa que as premissas de Cruz Costa 

representavam para os integrantes do IBF, pois eles não só se consideravam filósofos, como 

esmeravam-se em ressaltar a importância de “patrimônios” nacionais a que Cruz Costa não dava 

crédito. Apesar disso, a resenha é pouco contundente, e não leva à frente tais divergências.  

Por isso mesmo, no fascículo seguinte, outra resenha do mesmo livro é publicada, agora por 

Reale (1961, p.123), que justifica a reiteração pela necessidade de “alguns esclarecimentos”. Na 

resenha, Cruz Costa surge como “historiador das idéias no Brasil”, e não como “filósofo”, termo 

que na RBF é empregado de bom grado aos que se dedicam à “atividade espiritual” filosófica, mas 

nem sempre ao especialista, personagem que aparece com o advento dos cursos superiores de 

Filosofia. Cruz Costa é mencionado também como “ilustre catedrático”, “professor” ou 

“filosofante” – quando experimenta o amargo de seu próprio remédio.  
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Prossegue o resenhista a dizer que Cruz Costa, como todo historiador, paga “tributo a 

preferências pessoais”, manifestas em dois preconceitos recorrentes: seu “horror à Metafísica” e sua 

prevenção contra os “bacharéis [...] diletantes”, que o impedem de perceber quais foram as 

doutrinas que “de fato influíram em nossa forma de vida ou no plano de nossas experiências 

concretas”. Por esse motivo, não consagra o espaço que seria devido a personagens como Tobias 

Barreto e Farias Brito, e despreza o significado dos filósofos tomistas para a cultura brasileira.  

Reale passa a relatar, então, um recente conflito havido entre ambos: o resenhista fizera-lhe 

a mesma crítica em uma conferência, obtendo como resposta uma tirada irônica e uma antipática 

observação “professoral” a respeito de uma imprecisão cometida, em seu comentário, com relação à 

história luso-brasileira. Conclui Reale: 

Compartilho de muitas opiniões de Cruz Costa sobre o estudo da Filosofia no Brasil, mas 
nenhum de seus ensinamentos me parece mais oportuno do que o expendido sobre o valor do 
convívio filosófico quando fundado “no hábito da humildade intelectual que é incompatível com 
a vaidade tola do brilhareco professoral” (p.126).  

 

Seguem-se daí vários anos, até que Vita se encarregasse de uma nova resenha de um livro de 

Cruz Costa, a segunda edição de Contribuição... (1967). A resenha comprova que, onze anos 

depois, a obra ainda despertava a impaciência do IBF, pois o tom da crítica de Vita é ácido, 

contrariando a transigência que lhe valeu o epíteto de “embaixador da amizade” (1986, p.228):  

“Torna-se impossível um conhecimento teórico que não atenda às condições históricas”. É esta 
posição doutrinária que levará Cruz Costa a adotar, metodologicamente, o binário do evolver 
político e econômico como condicionador da filosofia no Brasil, defluindo daí uma estranha 
história das idéias com predominância daquela (história) e mera presença destas (idéias) que só 
adquirem alguma significação quando engajadas (Vita, 1967, p.234). 
 

Por fim, o golpe de misericórdia: no mencionado artigo comemorativo dos vinte anos de 

IBF, de 1968, Cruz Costa é apresentado por Paim como contraponto à “tendência compreensiva na 

apreciação do pensamento filosófico nacional”, representada pelo IBF, e associado justamente aos 

“sistemáticos”, a quem sempre fizera questão de criticar e de marcar diferenças: 

A tradição que nos foi legada nessa matéria é a de Sílvio Romero, logo seguida por Leonel 
Franca e Cruz Costa. Todos os três limitam-se a valorizar os seus próprios momentos ou as suas 
perspectivas. [...] Quanto ao professor Cruz Costa, limita-se a exaltar as idéias com que 
simpatiza e que, suponho, resumem-se a uma versão positivista do marxismo. Falta-lhes 
qualquer sentido das circunstâncias históricas em que militaram as grandes figuras de nossa 
meditação filosófica, entre as quais se incluem, sem dúvida, os dois primeiros, galeria que 
possivelmente será integrada por Cruz Costa, quando a distância permitir às novas gerações que 
emitam um julgamento isento do resultado de sua erudição (1968, p.91). 
 

Vários fatores pautaram o tratamento pouco afável dado a Cruz Costa na RBF, desde as 

divergências estritamente filosóficas e as antagônicas orientações político-ideológicas, até a vaidade 

pessoal dos interlocutores. Todas elas encontram-se vinculadas, senão submetidas, à luta 

institucional que se travava entre o Departamento de Filosofia da FFCL-USP e o IBF pelo controle 
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do discurso sobre a filosofia e pelas posições de reconhecimento no chamado “campo intelectual”. 

Nas várias oportunidades em que a RBF registra os choques entre Reale e Cruz Costa expressa-se 

uma luta, que envolve as instituições das quais fazem parte, pela legitimação das respectivas 

expressões filosóficas, pela ocupação do espaço reservado à filosofia no mundo cultural paulista. 

Na confluência de ambas, dá-se prosseguimento aos choques entre intelectuais e instituições 

acadêmicas, desencadeado com a fundação da Universidade de São Paulo.  
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