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RESUMO 
O presente artigo se propõe, num primeiro momento, a falar sobre a criação da USP e a 
missão francesa, contextualizando histórica e culturalmente a criação da maior universidade 
brasileira e relacionando a importância da Missão francesa filosófica nesse processo. 
Realizada esta contextualização, delimitaremos dois períodos da missão francesa filosófica 
uspiana: década de 30 e década de 60, ressaltando suas respectivas características e dando 
ênfase ao método estrutural surgido no segundo período e que predomina até os dias de hoje como a 
forma única e legítima de se estudar e ensinar Filosofia no Brasil. Para encerrar a reflexão em torno do 
tema, serão apresentadas algumas indicações das principais críticas aos limites do método 
estrutural sem, no entanto, perder de vista a imensa importância da influência filosófica da 
missão francesa na USP e em toda a cultura brasileira.  
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RESUME 
The current article has in view, in a first moment, to talk  about the creation of the USP and 
about the French Delegation, so as to context historically and culturally the creation of the 
major Brazilian University and also to relate the importance of the Philosophic French 
Delegation in this process. Once this contexture is done, we will delimit two periods of the 
Uspian Philosophic French Delegation: the 30th decade and the 60th decade, showing its 
respective characteristics, giving emphasis to the structural method that appeared in the 
second period and which prevails until the present day,  as the unique and legitimate way to 
study and to teach Philosophy in Brazil. To finish the reflection about this subject, it will be 
presented some indications about  the principal criticisms to the limits of the structural 
method,  without loosing sight of the greatest  importance of the philosophical influence of 
the  French Delegation in the USP and in all  Brazilian culture. 
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Introdução 

É corrente nas discussões sobre o ensino de Filosofia no Brasil a temática sobre a sua 

centralidade em torno da História da Filosofia. A polêmica encontra muitos seguidores: 

alguns zelosos da defesa dessa perspectiva histórica, outros críticos dessa perspectiva 

“historicista” e terceiros mais conciliadores que propõe uma atividade filosófica mais criativa 

simultânea ao aprendizado da História da Filosofia e à exegese dos textos clássicos.  

Mas, sem entrar nessa discussão, nosso propósito aqui é fundamentar a raíz da 

prevalência do eixo histórico da filosofia no ensino dessa disciplina no nosso País, bem como 

algo que lhe é complementar, a exegese técnica dos textos clássicos. O que determinou essa 

prática pedagógica? Quais as explicações históricas para esse fato? Quais nomes são 

representativos nessa proposta? Quais instituições foram decisivas para que se formasse esse 

aparato didático e teórico? 

Para responder a esta série de indagações, o presente artigo se propõe, inicialmente, a 

falar sobre a criação da USP e a missão francesa como instituição e grupo determinantes 

daquele modo de ensinar Filosofia no Brasil. Para tanto, contextualizaremos histórica e 

culturalmente a criação da maior universidade brasileira e relacionaremos a importância da 

Missão francesa filosófica nesse processo. Delimitaremos dois períodos da missão francesa 

filosófica uspiana: década de 30 e década de 60, ressaltando suas respectivas características e 

dando ênfase ao método estrutural, principal responsável pela modalidade historicista e 

exegética do ensino da Filosofia no Brasil. O método estrutural surgiu nos anos 60 do século 

XX e predomina até os dias de hoje como a forma única e legítima de se estudar e ensinar 

Filosofia no Brasil. Para encerrar a nossa reflexão em torno do tema, serão apresentadas 

algumas indicações das principais críticas aos limites do método estrutural sem, no entanto, 

perder de vista a imensa importância da influência filosófica da missão francesa na USP e em 

toda a cultura brasileira.  

 

A criação da USP e a missão francesa filosófica 

Alguns estudiosos apontam a fundação da USP – Universidade de São Paulo, em 

1934, como sendo resultante da Revolução Constitucionalista de 1932, conseqüência dos 

conflitos entre os tenentes ligados à ditadura getulista e a elite intelectual paulista, que, 

derrotada, viu a necessidade da criação de uma universidade em São Paulo para a formação de 

quadros dirigentes no Estado e no País. Outros estudiosos apontam para a fundação da USP 

como resultado da conciliação entre esses grupos dominantes com o objetivo de formar uma 

elite dirigente: “Segundo esta concepção, só a elite devidamente esclarecida e formada teria 
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condições de propor um projeto para a nacionalidade que estivesse acima dos interesses 

partidários” (Cf. Costa de Paula). Nesse sentido, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

(FFCL) da USP ocupava uma posição fundamental, pois a ela era delegada a função de 

organizar a universidade e constituir um sentimento de nacionalidade.  

Dessa forma, a criação de uma universidade em São Paulo deve ser compreendida 

dentro de um contexto amplo de efervescência cultural que marcava a década de 30 no Brasil 

e, mais particularmente, a capital paulista: 

Em ensaio já clássico sobre o período, Antônio Cândido aponta para as novidades que têm 
lugar na época, e que se aglutinam em torno de um movimento de unificação cultural: 
‘rotinização’ dos ideais estéticos modernistas; engajamento político, religioso e social dos 
intelectuais e artistas; expansão da participação na instrução pública, na vida artística e 
literária, ampliação de meios de difusão como o livro e o rádio etc. Todos esses fatores 
contribuem, segundo ele, para a configuração de uma mentalidade mais democrática em 
relação à cultura (PEIXOTO, 2000, p. 159). 
  

A participação da chamada missão francesa no Brasil, que veio com a fundação da 

USP, foi decisiva, portanto, para a renovação e modernização dos estudos das ciências 

humanas no país. A palavra “missão” era oficial e a explicação que Fernando Novais oferece 

é que, possivelmente, éramos vistos como uma terra de índios que deviam ser catequizados. A 

palavra traduziria certa atividade messiânica. Mas essa não foi a única missão francesa que 

aportou no Brasil: a primeira missão francesa foi a artística, vinda com Dom João VI; a 

segunda veio no período republicano para instruir os oficiais do Exército; a terceira foi a dos 

professores que vieram auxiliar na estruturação da USP e da Faculdade de Filosofia (Cf. 

Novais). 

Os componentes dessa missão hoje são nomes reconhecidos, mas na década de 30, 

eram jovens de vinte e poucos anos e recém-formados. Entre eles estão nomes como: Roger 

Bastide, Paul Arbousse-Bastide, Braudel, Levis-Strauss, Pierre Monbeig, Jean Maugüé e 

outros. Fernando Novais relata que o critério para a seleção desses professores foi um tanto 

quanto aleatório:  

Lévi-Strauss conta, no primeiro capítulo de Tristes trópicos, que era formado em filosofia, 
mas desejava ser antropólogo. Relembra que, num certo dia, recebeu um telefonema de um 
filósofo, seu professor, perguntando se continuava com a idéia de estudar índios. Diante da 
confirmação, esse professor disse: ‘Então, você precisa falar com Georges Dumas, pois ele 
está organizando uma missão que vai para uma Universidade  em São Paulo, recém-criada; e 
nos arredores dessa cidade enxameiam índios’ (Cf. Novais). 
 

 Em 1934 era Georges Dumas, professor de Sociologia da Sorbonne, o encarregado de 

enviar, anualmente, ao Brasil professores de várias universidades francesas para compor o 

corpo docente da USP. Costa de Paula informa, ainda, que Dumas foi responsável pela 
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contratação de professores franceses para a Federal do Rio de Janeiro: “a diferença é que, na 

Capital Federal, a contratação era feita através do Ministro Capanema, após autorização de 

Getúlio Vargas, e obedecia fundamentalmente a critérios ideológicos, sobretudo o vínculo 

com a Igreja Católica” (Cf. Costa de Paula). Talvez por esse motivo, o impacto da missão 

francesa ter sido maior na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP do que na 

Faculdade Nacional de Filosofia da URJ. 

Dessa forma, durante quarenta anos, o departamento de filosofia da USP teve professores 

franceses com pagamento subsidiado pela França e com boa parte das aulas ministradas em 

francês.  

 Renato Janine Ribeiro nos relata, no seu texto Filósofos franceses no Brasil: um 

depoimento, que antes da fundação do departamento de filosofia da USP, a filosofia brasileira 

era predominantemente tomista ou eclética. A predominância da formação teológica ou 

meramente erudita no cenário filosófico brasileiro impossibilitava uma leitura científica e 

rigorosa dos textos clássicos. A missão francesa uspiana da filosofia veio possibilitar uma 

sistematicidade aos estudos filosóficos:  

O rigor se devia a mestres franceses, como Martial Guéroult e Victor Goldschmidt, que 
haviam formado seus alunos brasileiros segundo regras que, mais tarde, viriam a ser 
chamadas de estruturalistas. Um cássico era o Descartes selon l’ordre des raisons, de 
Guéroult, que efetuava uma leitura rigorosamente interna do texto e mostrava como viável 
uma abordagem científica da filosofia. Daí que lêssemos os clássicos e, bem pouco, os 
comentadores. Esse procedimento teve uma grande vantagem, porque treinou bem os alunos 
(Cf. RIBEIRO). 

 
Assim, podemos afirmar que o pensamento franco-uspiano veio inaugurar uma nova 

fase nos estudos filosóficos brasileiros prevalentemente realizados em leituras de segunda 

mão. Impõe-se um limite ao amadorismo e à mera erudição filosóficas que são substituídos 

pelo acesso aos clássicos em um primeiro período, década de 30, e em seguida pela adesão ao 

método estrutural em um segundo período, década de 60, possibilitando uma leitura exegética 

das grandes obras.  

 
Dois períodos da missão francesa filosófica uspiana: décadas de 30 e 60  

 
 A atuação dos professores franceses na USP pode ser dividida em dois períodos: 

década de 30 e década de 60 do século XX. No primeiro período destacavam-se nomes como 

os dos jovens Roger Bastide e Claude Lévi-Strauss no ensino das Ciências Sociais e o de Jean 

Mangüé na Filosofia. O professor Mangüé predominou nessa primeira etapa, de 35 a 44 e 

sucedido por João Cruz Costa, a qual teve características mais culturais do que científicas. 

Segundo Ribeiro: “O professor Mangüé convidava seus estudantes a uma imersão na cultura. 
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Viam filmes, peças de teatro, liam romances e os comentavam com o professor. Não é demais 

insistir: essa etapa, [foi] vital para a formação de uma geração extremamente criativa”. No 

depoimento de Gilda de Mello, aluna do mestre e depois professora de Estética da USP, bem 

como grande estudiosa da cultura brasileira, também podemos observar algumas 

particularidades  das aulas de Mangüé: 

[...] o mundo que então nos foi revelado não se insinuou apenas por meio das aulas e dos 
livros, mas de uma infinidade de pequenas brechas: os intervalos dos cursos, a troca de 
opiniões, a confissão mútua de projetos e dúvidas, tudo o que foi cimentando o respeito e a 
amizade que nos fez tão companheiros pelos anos afora [...]. Essa sociabilidade não tinha 
propriamente um perfil. Era uma figura de muitas faces, complexa, muita rica... Começava a 
se desenrolar na freqüência dos cursos, sobretudo nas aulas do professor Mangüé, em que 
todo o mundo se encontrava, calouros, veteranos, ouvintes interessados na matéria e 
senhoras da sociedade. Foi ali que nasceu espontaneamente o nosso grupo [Clima]2, fruto de 
um conjunto de afinidades e circunstâncias. Em primeiro lugar, éramos todos discípulos de 
Mangüé [...] (GILDA DE MELLO E SOUZA APUD PEIXOTO, 2000, p.163) 
 

 Em fevereiro de 1935, o navio Mendoza, da Compagnie des Transports Maritimes, 

trouxe a bordo o jovem normalien Jean Mangüé para substituir Etienne Borne, primeiro 

professor responsável pelo curso de Filosofia da recém fundada USP: 

Convidado a fixar as condições do ensino filosófico na recém fundada Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Mangüé resumiu-as numa 
fórmula cujo aspecto paradoxal pareceria além do mais involuntariamente talhado para 
desarmar desde logo o futuro requisitório das vocações municipais contra os professores 
oficiais e diplomados de Filosofia: filosofia não se ensina, quando muito ensina-se a 
filosofar (ARANTES, 2000, p. 63). 
 

Essas diretrizes para o ensino da Filosofia vão determinar todo o posterior modo de 

ensino filosófico uspiano, sendo levadas a uma radicalização no período seguinte da década 

de 60, por intermédio dos adeptos do método estrutural. Por isso, costuma-se falar que 

Mangüé teria feito a “certidão de nascimento” do modo de ensinar filosofia no Brasil e que 

predominaria até hoje.  

Assim, ficou abolida no país a forma de estudar filosofia a partir dos manuais que 

costumavam oferecer visões panorâmicas de sistemas de pensamentos e que nem sempre 

eram feitos a partir dos clássicos ou de uma boa tradução. Mangüé acaba por instituir os 

chamados cursos monográficos como diretriz imprescindível nos estudos filosóficos. Ou seja, 

agora deveriam fazer estudos que contemplassem as próprias obras dos autores clássicos. Por 

tudo isso, Arantes (2000) reputa Mangüé como tendo desenvolvido um papel decisivo na 

nossa formação filosófica. 

O velho mestre teve o reconhecimento declarado de grandes expoentes da cultura 

brasileira principalmente pelo modo irreverente de se comportar dentro da academia. Oswald 

de Andrade, por exemplo, crítico confesso do mundo acadêmico, o achava brilhante. Antônio 
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Cândido, aluno e discípulo, reconhece a importância do anti-academicismo do mestre que: 

“[...] utilizava largamente reflexões e análises sobre literatura, pintura, cinema. As suas aulas 

eram extraordinárias como expressão e criação, sendo assistidas por várias turmas sucessivas 

de estudantes já formados que não conseguiam se desprender do seu fascínio” (ARANTES, 

2000, p. 65). 

Com a missão francesa, encarnada na figura de Mangüé, veio então uma 

“transformação capital em nossos hábitos intelectuais. Pela primeira vez estávamos 

aprendendo a estudar, a começar pela descoberta do que vinha a ser uma aula de verdade” 

(ARANTES, 2000, p. 67). Nesse sentido, é precioso outro depoimento de Gilda de Mello 

Souza a respeito das aulas do grande mestre: 

Não mais a repetição mecânica de um texto, vazio e inatual, cujas fontes eram 
cuidadosamente escamoteadas da classe, mas a exposição de um assunto preciso, apoiado 
numa bibliografia moderna, fornecida com lealdade ao aluno. Ao contrário da tradição 
romântica de ensino, baseada na improvisação e no brilho fácil, que ainda imperava na 
Faculdade de Direito, por exemplo, o professor consultava disciplinadamente as suas 
anotações, aumentando com isso a confiança dos alunos na seriedade do ensino 
(ARANTES, 2000, p. 67). 
 

Essa etapa da década de 30 é muito pouco lembrada, prevalecendo a memória da 

década de 60, na qual predominaram características mais científicas na formação propiciada 

pelos mestres franceses. Os grandes expoentes do período de 60 foram: Martial Guéroult, Victor 

Goldschmidt, Gilles-Gaston Granger e Gérard Lebrun que trouxeram novas convicções sobre 

a forma de estudar Filosofia, ou seja, o estudo da Filosofia devia ser rigorosamente o estudo 

da História da Filosofia e o procedimento metodológico devia se guiar pelo que eles 

chamavam de método estrutural que primava pela explicitação rigorosa da estrutura dos textos 

clássicos. Essa foi uma das grandes contribuições da missão francesa desse período, haja vista 

que até a sua chegada predominava certo amadorismo e impressionismo no estudo e no ensino 

da Filosofia no Brasil, com a utilização dos comentadores ao invés dos textos originais: 

Na perspectiva estruturalista de Guéroult e Goldschmidt, não cabia mais o enveredar por um 
caminho filosófico original; o importante era conhecer as estruturas do pensamento 
filosófico, e o conhecimento das estruturas não pode ser conseguido senão pelo estudo das 
obras dos filósofos e pela descoberta das lógicas que as estruturam (PORCHAT, 2000, p. 
122). 
 

 Muitos professores franco-uspianos também tiveram uma expressiva atuação cultural 

na vida paulistana, contribuindo inclusive para as discussões sobre os limites da vida política 

do país, inaugurados pelo golpe militar de 64. Outro resultado da presença desses intelectuais 

foi a viabilização de visitas ao país de figuras exponenciais da Filosofia da época: Sartre e 

Simone de Beauvoir vieram e pronunciaram a famosa Conferência de Araraquara, tendo a 
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companhia de Fernando Henrique Cardoso e Ruth Cardoso; em 1966, veio o então jovem 

professor Michel Foucault para ministrar um curso sobre um livro que seria lançado no ano 

seguinte, As palavras e as coisas, e que posteriormente se tornaria um clássico do pensamento 

foucaultiano. Sobre esse episódio, nos relata Ribeiro: “Dessa época, data a sua [de Foucault] 

definição do curso da USP como um ‘bom departamento francês de ultramar’, que seria o 

título (sem o bom) de um livro de Paulo Arantes, publicado em 1994”. Esse livro, aliás, 

independente de toda a controvérsia e a polêmica que tenha causado, tornou-se uma referência 

para os estudos sobre a influência francesa na USP e sobre a própria Filosofia Brasileira.   

 Em conformidade com o balanço feito por Ribeiro, podemos ressaltar que os 

professores franceses cumpriram um papel muito importante, a partir da USP, na formação 

filosófica brasileira em dois planos: “O primeiro foi o da formação técnica de alunos 

capacitados a lidar com textos difíceis. O segundo foi o de uma idéia ou ideal de intelectual, 

que exige dele a presença na cena pública, numa ágora que faz deles cidadãos em contato com 

sua sociedade” (Cf. Ribeiro).  

 Podemos ressaltar ainda, como desdobramento do que precede, que a missão francesa 

foi, também, a responsável pela formação dos futuros formadores do pensamento filosófico 

no Brasil. Trata-se da formação de quadros, compostos pelos primeiros alunos da USP, que 

posteriormente marcarão a cena filosófica brasileira, desenvolvendo atividades tais como 

traduções, publicações de originais clássicos, e articulações sociais. Enfim, uma enorme gama 

de atividades que possibilitam o estudo, a pesquisa e a divulgação da Filosofia no Brasil. 

Arantes se refere à iniciativa de Pessanha em publicar a Coleção Os pensadores, por exemplo, 

como um dos grandes resultados dessa formação de quadros:  

Pessanha fez a coleção e arregimentou praticamente todo o Departamento de Filosofia da 
USP para traduzir, compilar e prefaciar os fascículos. Esta foi a primeira manifestação 
pública de hegemonia da USP. (...). Ele veio para São Paulo e recorreu aos uspianos, ou 
seja, foi o reconhecimento tácito que tinha se formado ali algo de importante. Pessanha 
recorreu a esses professores para realizar um empreendimento industrial, porém como 
garantia do bom nível dos fascículos, das traduções, das antologias e assim por diante. 
Imagine o salto que foi dado com essa coleção, principalmente em relação ao acesso a 
traduções de qualidade, bem feitas e bem anotadas. O Rubinho [Rubens Rodrigues Torres 
Filho] ‘inventou’ um Nietzsche no Brasil, pela primeira vez ao alcance de um público que 
não conhecia mais língua estrangeira, e ao alcance da massa de estudantes que os militares 
estavam colocando nas universidades. E o que iria fazer com essa massa? Filosofia em 
grego não dava. Foi preciso colocar Platão e Aristóteles na Abril. E isto foi uma revolução 
(2000, p. 342). 
  

É inquestionável a importância de todos os aspectos elencados até aqui, mas 

compreendemos, contudo, que uma das influências mais marcantes e polêmicas das 

ressonâncias francesas no estudo da filosofia no Brasil, a partir do pensamento franco-
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uspiano, foi a prevalência do método estrutural. Por isso, nos deteremos, mesmo que 

rapidamente, na explicitação desse método.  

 
Método estrutural 
  
 A obra de referência da metodologia estruturalista trazida para a USP pelos franceses 

da década de 60 é o texto Tempo lógico e tempo histórico na interpretação dos sistemas 

filosóficos, de Victor Goldschmidt, apresentada originalmente em Bruxelas, em um 

Congresso Internacional de Filosofia e publicado no Brasil como apêndice no livro Platão e a 

religião, do mesmo autor. As palavras-chaves do estruturalismo filosófico são: estrutura 

interna, interpretação, movimento do pensamento na obra, tempo lógico, tempo histórico, 

sistema filosófico. 

 Para Goldschmidt existiriam dois métodos diferentes para se interpretar um sistema 

filosófico: o método dogmático, que pergunta sobre suas verdades e razões, busca abordar 

uma doutrina conforme a intenção do autor e prioriza o problema da verdade. É considerado 

filosófico por ser regido por um tempo próprio, interno, que Goldschmidt chama de “tempo 

lógico”; o método genético, que investiga as origens e  as causas, prioriza a etiologia do 

objeto e o seu contexto exterior. É considerado um método científico que se rege pelo tempo 

externo. 

 No entanto, nenhum desses dois métodos, isoladamente, atenderia às exigências 

hegelianas que defendiam um método que fosse filosófico e científico simultaneamente. Por 

isso, com o intuito de atender a essa exigência hegeliana, foi que Bréhier, Guéroult e 

Goldschmidt, historiadores de filosofia, desenvolveram a idéia de “estrutura” nos métodos 

para leitura e estudo filosóficos. Trata-se de efetivar uma aproximação entre a filosofia e sua 

história, prevalecendo, portanto, uma historiografia filosófica: 

É para atender a exigência de cientificidade e relevância filosófica que Goldschmidt propõe 
então uma terceira opção: um método filosófico e ao mesmo tempo científico, dogmático e 
genético ao mesmo tempo, não regido pelo tempo histórico, mas por um tempo ‘lógico’. Um 
método, diz Goldschmidt, que leva em conta as razões e verdades apresentadas pelo autor, 
mas também suas origens e causas no interior da própria obra. Dessa forma, supõe o 
historiador francês, o intérprete estaria menos vulnerável a interpretar um sistema pelo seu 
tempo e origem, a compreendê-lo passando por cima da intenção e estruturação que o autor 
deu a ela. É na idéia de estrutura que Goldschmidt estrutura a concepção do seu método. 
Partindo do princípio de que ‘filosofia é explicitação e discurso’, Goldschmidt se rende ao 
fato de que a explicitação principia numa intuição original – que chama também de ‘motor 
primeiro de um sistema’. Para se tornar explícita, a intuição original passa por uma série de 
movimentos sucessivos, onde o autor ‘produz, abandona e ultrapassa teses ligadas umas às 
outras numa ordem de razões’[...], até que se transforme em um raciocínio encadeado ou em 
tese ou pensamento explícito. São esses movimentos que devem ser pesquisados porque são 
eles que dão à ‘obra escrita sua estrutura’ [...]. Compreender uma obra segundo a estrutura 
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que o autor deu a ela, significa, então, que o pesquisador ou intérprete refaça o caminho dos 
movimentos que o autor percorreu até chegar à tese (DUMAS, 2006, p. 19). 
 

Mas, a idéia de estrutura como sendo central no estudo das obras filosóficas não se 

encontrava presente somente na reflexão de Goldschmidt. Já estava presente na tradição 

francesa e no pensamento filosófico francês de sua época, principalmente em Bréhier e 

Guéroult para quem compreender uma obra filosófica implicava em refazer sua estrutura  para 

lhe compreender as razões. Em outras palavras, fazer filosofia é estudar a História da 

Filosofia. 

Oswaldo Porchat, aluno e futuro professor da USP, foi o principal incentivador da 

adesão ao método estrutural. Ele traduziu, prefaciou e publicou, em 1963, o já referido estudo 

de Goldschmidt, que já se encontrava ensinando na Universidade paulista. Porchat viabilizou, 

também, a divulgação do material de Guéroult referente ao tema do método da História da 

Filosofia. A idéia que norteava esse método, de que fazer filosofia é estudar a história da 

Filosofia, tornou-se dominante na época entre os discípulos paulistas, como sendo “o 

momento mais alto da metodologia científica em História da Filosofia, uma jovem disciplina 

que o método dito ‘estrutural’ afinal elevara à real objetividade das ciências rigorosas e em 

torno da qual gravitaria o ensino da filosofia entre nós” (ARANTES, 2000, p. 17). 

É precisamente sobre essa predominância do método estrutural no ensino da Filosofia 

no Brasil, como herança da missão francesa filosófica uspiana, que se desenvolverá diversas 

críticas por toda a História da Filosofia no Brasil. 

 
 
Críticas aos limites do método estrutural 

 
É importante ressaltar que, apesar da grande importância da influência da missão 

francesa no que diz respeito à seriedade, criatividade, brilhantismo e profissionalismo das 

aulas ministradas por Mangüé na década de 30 e da importância do método estrutural trazido 

pela missão francesa, composta pela geração da década de 60, relativamente à instauração de 

um rigor na leitura e interpretação dos textos filosóficos, é imperativo dizer que existe toda 

uma leitura crítica em torno dessa influência. Principalmente com relação ao método 

estrutural. 

Com relação à influência filosófica francesa há críticas que indicam que ela teria sido 

mais uma das influências estrangeiras sobre o nosso modo de filosofar. Mudamos somente de 

senhores intelectuais, de fontes filosóficas, mas permanece a subserviência de repetir os 

grandes filósofos vindos de fora. Sílvio Romero foi um dos primeiros pensadores brasileiros a 
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fazer essa crítica, mas essa reflexão continua até hoje na figura de nomes como Roberto 

Machado, Roberto Gomes, Renato Janine Ribeiro, Oswaldo Porchat, Paulo Arantes, entre 

outros. Como expressão dessas reflexões críticas há um grande número de material produzido 

no país. Um dos mais expressivos e que se tornou antológico é o livro de Roberto Gomes 

intitulado sugestivamente Crítica da razão tupiniquim. 

Para esses filósofos brasileiros (denominação severamente discutida pela academia) 

teríamos nos moldado ao método estrutural trazido pela missão francesa e faríamos filosofia 

somente se estudássemos História da Filosofia, ficando inibidos: criatividade, autonomia de 

pensamento, objetos de reflexão, material filosófico, etc. o que transforma a Filosofia em uma 

mera repetição dos pensamentos filosóficos trazidos do exterior e entre eles o pensamento 

francês, que teria inclusive decretado o método por excelência para estudar filosofia e que 

nós, de bom grado, devido à cabeça colonizada, teríamos tomado como a única forma de fazer 

filosofia.  

Essa subserviência se mostraria na precária produção acadêmica que consiste em 

repetir ad infinitum sempre os mesmos temas nas monografias, dissertações e teses. A recusa 

a uma forma de fazer filosofia que não siga o método estrutural determina a repressão 

acadêmica à escolha de temáticas não-convencionais, o que empobreceria em demasia as 

pesquisas filosóficas que, seguindo o método estrutural, compreendem que fazer filosofia é 

estudar história da filosofia.  

 

Conclusão 

 Há que se considerar a inegável contribuição da missão francesa filosófica não só na 

USP, mas em toda a cultura brasileira. A filosofia muito ganhou em rigor, em método, no 

acesso aos clássicos, em formação de quadros que posteriormente fizeram todo um trabalho 

de ensino e divulgação da filosofia que acabou norteando várias gerações de diversas áreas do 

conhecimento. 

 Hoje, se é possível falar em centros de excelência de pesquisa filosófica, muito se deve 

tributar à contribuição da missão francesa no Brasil desde a  década de 30, mormente no que 

diz respeito à criação da USP. Grandes nomes que foram e são representativos da Filosofia no 

nosso país foram gestados no ensino uspiano, tais como: Cruz Costa, Lívio Teixeira, Gilda de 

Mello Souza, José Arthur Giannotti, Oswaldo Porchat, Ruy Fausto, Bento Prado Júnior, Paulo 

Eduardo Arantes, Marilena Chauí, entre outros, de geração mais recente, mas que também são 

fruto dessa missão francesa.  
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 Até mesmo aqueles que fazem a crítica ao fazer filosofia como História da Filosofia, 

questionando a centralidade do método estrutural, também são crias da USP e de toda a sua 

história relativamente à missão francesa filosófica que determinou a prevalência desse método 

no estudo da Filosofia no Brasil. 
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