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RESUMO 
O  filósofo  brasileiro  João  Cruz  Costa,  marxiano  com  formulações  próprias,  professor  catedrático  de 
filosofia da Universidade de São Paulo/USP, atuante na mesma entre os anos de 1930 e de 1960 do século 
passado, elaborou uma visão de Universidade, a qual compreendia a mesma como espaço de elaboração 
cultural cimeira de uma dada formação societária. A objetivação, no entanto, dessa autêntica elaboração 
expressiva,  ao  ver  cruzcostiano,  dependia  da  relação,  essencial  para  a  empreitada,  a  ser  estabelecida 
entre aquela e o campo do trabalho. Essa noção de Cruz Costa, a respeito da atividade universitária, nos 
pareceu pertinente para tratar de uma face do problema relativo à “educação e emancipação humana: o 
que  nos  ensina  o marxismo”,  um  dos  temas  do  grupo  de  trabalho  do  “eixo  temático:  perspectivas  e 
estratégias históricas e atuais da transição do capitalismo para o socialismo no Brasil e no mundo” e, nessa 
direção,  cumprir,  ao  menos  em  parte,  os  objetivos  do  “I  Simpósio  Nacional  Educação,  Marxismo  e 
Socialismo”.  Para  tanto,  serão  extraídos  certos  referenciais  sobre  o  assunto,  diretamente  da  obra  do 
filósofo e historiador, a partir de um estudo e de leituras recentes sobre o mesmo. Será levada em conta 
na empreitada a trajetória intelectual cruzcostiana, destacando no interior dessa o entendimento do autor 
a  respeito  da  filosofia,  vista  por  ele  como  pensamento  atrelado  à  realidade  histórica,  visão  por  certo 
tributária de sua visão marxiana de mundo, porém, de um marxismo ajustado a uma elaboração filosófica 
característica, a qual enxergava o mesmo de uma forma não dogmática. Essa imagem filosófico‐marxiana, 
direcionada pelo autor à reflexão sobre a universidade,  lhe permitiu conceber aquela  instituição de uma 
maneira bastante ampla, se comparada, por exemplo, ao pensamento então vigente sobre a mesma. Além 
dessa concepção filosófico‐educacional, alargada por uma posição marxiana pouco comum à época, Cruz 
Costa  fora  capaz  de  estabelecer  um  diálogo  profícuo  e,  ao mesmo  tempo,  crítico,  fosse  com  autores 
estrangeiros,  readequando‐os  a  realidade  brasileira,  fosse  com  intelectuais  do  Brasil,  à  direita  e/ou  à 
esquerda  do  arco  político  nacional,  porém  criticamente  redirecionados  ao  empenho  do  autor  em 
desvendar  o  sentido  da  Universidade  no  espaço  e  no  tempo  social  brasileiro.  Essa  mentalidade 
cruzcostiana, no entanto, só pôde ser atingida em razão da atmosfera temporal a envolver o meio vivido 
pelo  então  filósofo  da  educação  universitária,  a  qual  não  só  possibilitava  quanto  exigia  elaborações 
teóricas  penetrantes  a  respeito  de  nossa  realidade  nacional,  aí  inclusas  aquelas  a  respeito  das 
experiências  que  animaram  nossa  educação  superior,  coisas  essas  pensadas  nos  eixos  da  diacronia  e 
sincrônico. Não  se  tem  em mente  fechar  a  questão, mas  de  apresentar  uma  visão,  sobre  o  papel  da 
Universidade,  lastreada no  filósofo brasileiro que, embora  fosse marxiano,  como  lembrado,  interpunha 
mediações entre esse corpus teórico e a realidade brasileira. 
 
Palavras‐chave: João Cruz Costa; Trabalho e Universidade; Sentido da Universidade. 
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JOÃO CRUZ COSTA: O FILÓSOFO MARXIANO E O SENTIDO DA 
UNIVERSIDADE DE ELABORAÇÃO DA MAIS ALTA CONSCIÊNCIA DE UM 
POVO MEDIADA PELO TRABALHO 

Ângelo Filomeno Palhares Leite1 

Resumo: O filósofo brasileiro João Cruz Costa, marxiano com formulações próprias, professor 
catedrático de filosofia da Universidade de São Paulo/USP, atuante na mesma entre os anos de 1930 e de 
1960 do século passado, elaborou uma visão de Universidade, a qual compreendia a mesma como espaço 
de elaboração cultural cimeira de uma dada formação societária. A objetivação, no entanto, dessa 
autêntica elaboração expressiva, ao ver cruzcostiano, dependia da relação, essencial para a empreitada, a 
ser estabelecida entre aquela e o campo do trabalho. Essa noção de Cruz Costa, a respeito da atividade 
universitária, nos pareceu pertinente para tratar de uma face do problema relativo à “educação e 
emancipação humana: o que nos ensina o marxismo”, um dos temas do grupo de trabalho do “eixo 
temático: perspectivas e estratégias históricas e atuais da transição do capitalismo para o socialismo no 
Brasil e no mundo” e, nessa direção, cumprir, ao menos em parte, os objetivos do “I Simpósio Nacional 
Educação, Marxismo e Socialismo”. Para tanto, serão extraídos certos referenciais sobre o assunto, 
diretamente da obra do filósofo e historiador, a partir de um estudo e de leituras recentes sobre o mesmo. 
Será levada em conta na empreitada a trajetória intelectual cruzcostiana, destacando no interior dessa o 
entendimento do autor a respeito da filosofia, vista por ele como pensamento atrelado à realidade 
histórica, visão por certo tributária de sua visão marxiana de mundo, porém, de um marxismo ajustado a 
uma elaboração filosófica característica, a qual enxergava o mesmo de uma forma não dogmática. Essa 
imagem filosófico-marxiana, direcionada pelo autor à reflexão sobre a universidade, lhe permitiu 
conceber aquela instituição de uma maneira bastante ampla, se comparada, por exemplo, ao pensamento 
então vigente sobre a mesma. Além dessa concepção filosófico-educacional, alargada por uma posição 
marxiana pouco comum à época, Cruz Costa fora capaz de estabelecer um diálogo profícuo e, ao mesmo 
tempo, crítico, fosse com autores estrangeiros, readequando-os a realidade brasileira, fosse com 
intelectuais do Brasil, à direita e/ou à esquerda do arco político nacional, porém criticamente 
redirecionados ao empenho do autor em desvendar o sentido da Universidade no espaço e no tempo social 
brasileiro. Essa mentalidade cruzcostiana, no entanto, só pôde ser atingida em razão da atmosfera 
temporal a envolver o meio vivido pelo então filósofo da educação universitária, a qual não só 
possibilitava quanto exigia elaborações teóricas penetrantes a respeito de nossa realidade nacional, aí 
inclusas aquelas a respeito das experiências que animaram nossa educação superior, coisas essas pensadas 
nos eixos da diacronia e sincrônico. Não se tem em mente fechar a questão, mas de apresentar uma visão, 
sobre o papel da Universidade, lastreada no filósofo brasileiro que, embora fosse marxiano, como 
lembrado, interpunha mediações entre esse corpus teórico e a realidade brasileira. 

Palavras-chave: João Cruz Costa; Trabalho e Universidade; Sentido da Universidade. 

 

1 – Introdução 
 

A reflexão filosófica e histórica elaborada por Cruz Costa a respeito do sentido 

de uma autêntica universidade brasileira, compreendia a mesma como o lugar de 

preparação cultural popular elevada, realizada de forma cuidadosa e profunda, no 

entanto, para ser assim efetivada, era essencial a essa instituição, de origem secular,2 

estabelecer uma íntima relação com o campo do trabalho e, no caso em particular, com 

a cultura popular do Brasil. 

                                                            
1 Doutor em história pela UFMG (Sobre a história da filosofia no Brasil) e professor de filosofia. 
2 Haskins, 2015. 
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Essa visão cruzcostiana radical, hoje um tanto esquecida, só pôde ser produzida 

num tempo e espaço que lhe possibilitavam as condições para tanto. Nosso escrito, 

tendo em vista compreender autor e obra, reconstituirá, brevemente, a trajetória de Cruz 

Costa, sua experiência temporal e a posição ocupada pelo mesmo no universo 

intelectual de então, a fim de atingir nosso propósito de compreensão de seu veredito 

sobre o espaço universitário e da relação desse lugar com uma perspectiva de transição 

para além do capital. 

 
2 – O Itinerário Intelectual de João Cruz Costa 

 
Nascido em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1904, o mesmo local de seu 

falecimento em 1978, João Cruz Costa era filho de Benedicta L. Costa e de José da 

Cruz. Fora casado com Odette Salermo Costa, com quem teve três filhos: José 

Francisco da Cruz Costa, Cândida Augusta da Cruz Costa e Maria Antônia da Cruz 

Costa.3 Seus primeiros laços filosóficos ocorreram nos anos iniciais da década de 1920, 

com o ex-lazarista nascido na Alemanha Henrique Geenen.  

Viajou à Europa em 1923 com o objetivo de fazer um curso preparativo aos 

exames da Faculdade de Medicina, no entanto, além daquele intuito, passou a frequentar 

em Paris, cursos de filosofia na Sorbonne e no Colégio de France. Na primeira seguiu as 

aulas de André Lalande e Leon Brunschvicg. O último seria muito influente na obra 

cruzcostiana. No Colégio acompanhou Pierre Janet e, por fim, o curso de George 

Dumas no Asilo Sainte-Anne, uma vez que sua intenção era se especializar em 

Psiquiatria após encerrar a medicina geral. Os dois últimos nomes eram “filósofos-

psiquiatras”, sendo Dumas uma personagem central na arquitetura do “Intercâmbio 

Brasil-França” e da subsequente criação e organização da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo- FFCL-USP.4 Foi nesse período ainda, 

de estadia na França, segundo depoimento do próprio Cruz Costa, que o futuro filósofo 

brasileiro teve contato com o marxismo.5 

Na volta ao Brasil, Cruz Costa fez dois anos de medicina, de 1925 a 1926, na 

Faculdade de São Paulo. Suas aulas de química foram dadas pelo engenheiro positivista 

(o positivismo no Brasil seria uma constante preocupação na historiografia 

                                                            
3 Costa Neto (2002); Hebe Costa (2008); Witter (1979). 
4 Costa Neto, 2002. 
5 Cruz Costa, 2011. 



4 
 

cruzcostiana), saído da Escola de Minas de Ouro Preto e, então, professor da paulista 

Faculdade de Medicina, Guilherme Bastos Millward.6 Além dessa contínua 

preocupação filosófica que ao fim prevalecerá, o futuro filósofo e historiador da 

filosofia, era também um assíduo leitor de obras literárias. Da França apreciava nomes 

como Anatole France e Balzac, Camilo Castelo Branco e Eça de Queiroz de Portugal e 

de Machado, entre outros, na literatura brasileira. Os últimos fatos se basearam nas 

estimativas de Costa Neto.7 

O então candidato ao curso de filosofia fora o primeiro a se inscrever para o 

vestibular, quando da criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O 

curioso nessa história se devera ao relato de Witter sobre um acontecimento semelhante, 

ocorrido posteriormente, envolvendo Cruz Costa. “Em 1938, foi o primeiro aluno 

inscrito no curso de Preparação Pedagógica”.8 O que importou nesse dado de superfície 

foi sua possibilidade de fundo, capaz de explicar a “linguagem direta, didática e sem 

afetações” da qual falaria Ferraz Jr.9 ou, ainda, o “Código Inteligível” do depoimento de 

Giannotti.10 Não se tratava, pois, de incapacidade especulativa ou elucubração, mas de 

formação metódica e técnica, cuja vantagem fora atestada tanto com Ferraz Jr.: “até 

convidava o neófito tímido a arriscar suas perguntas”,11 como em Giannotti: “Os 

estudantes mais pernósticos e comprometidos com a ideia de rigor acadêmico 

reclamavam, mas iam ficando, tomando gosto pela conversa”.12 Enfim, o professor não 

excluía o polo acanhado, como abarcava o extremo oposto das pretensões, ambas eram 

de fundo estudantil. 

Formou-se pela primeira turma de filosofia em 1936 a qual o elegeu como 

orador daquela formatura, no ano seguinte assumiu como assistente de Jean Maugüé. 

“Tornou-se professor efetivo a partir de 1939”.13 Nesse período, preparou o seu 

doutoramento com a tese “Ensaio sobre a Vida e a Obra do filósofo Francisco 

Sanchez”, 14 defendida em 1940, fora publicada em 1942 em Boletim da Universidade. 

“A partir de 1954, Cruz Costa tornou-se Professor Catedrático até a sua aposentadoria 

                                                            
6 Costa Neto, 2002, p. 530. 
7 Id. 
8 Witter, 1979, p. 350. 
9 Ferraz Jr., 1979. 
10 Giannotti, 2012. 
11 Ferraz Jr., 1979, p. 6. 
12 Giannotti, 2012, p. 237. 
13 Witter, 1979, p. 350. 
14 Cruz Costa, 1942. 
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em 1965. Foi professor convidado em Montevidéu (1960) e na Sorbonne (1964). Em 

1958 recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Université de Rennes”.15 

A obra cruzcostiana fora desconcertante para a mentalidade do mainstream 

filosófico, acostumada a lidar com o autor canônico. Deslizava do padrão 

convencionado para se ocupar de filósofos inabituais, como o jesuíta Francisco Suarez 

(1548-1617), esse apesar de nascido na Espanha fez carreira em Coimbra e fora 

estudado antes de sua tese de doutorado;16 Francisco Sanchez (1550-1622), médico e 

filósofo foi objeto de sua tese doutoral. Esse foi um cristão-novo tido como português 

por ter nascido em território pertencente à diocese de Braga e ali registrado, era de fato 

espanhol de nascença;17 além do campo da história da filosofia no Brasil.  

Seu leque de interesses abrangia, no entanto, um variado conjunto de temas, 

autores e campos de estudo. Abarcava desde o Renascimento e a Segunda Escolástica, 

passando pela Filosofia Moderna, à reflexão filosófica contemporânea e de nomes, além 

dos citados, como os de Platão, de Descartes (dos quais foi um dos tradutores para o 

português),18 de Comte, de Nietzsche e de Ortega y Gasset, dentre outros. O campo da 

educação fora outra de suas preocupações, dentre as quais destacaremos aquela relativa 

à universidade, apesar de suas inquietações filosófico-educacionais serem mais amplas. 

No campo prático, além daquelas suas ações vistas em passant, entretanto, ela foi mais 

ampla e diversa que a citação seguinte.19 

 

“Convidado pelo governo norte-americano foi conselheiro da 
Biblioteca do Congresso de Washington. Atuou destacadamente como 
membro da Comissão de História das Ideias do Instituto Panamericano 
de Geografia e História. Foi correspondente da cátedra Alejandro 
Korn, de Buenos Aires, e delegado de São Paulo, no 1o Congresso 
Brasileiro de Escritores”.20 

 

 

                                                            
15 Costa Neto, 2002, p. 530. 
16 Segundo o resgate da memória de Cruz Costa feito por Hebe C. Boa-Viagem Costa (2008). 
17 Cruz Costa, 1942. 
18 Descartes. Discurso do Método. Tradução, introdução e notas de João Cruz Costa. Rio de Janeiro: José 
Olympio, n/d. Cruz Costa traduziu, ainda, outras obras. 
19 V. Infra. 
20 Witter, 1979, p. 350. 
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Além das homenagens acadêmicas, como a de “Professor “Honoris Causa” da 

Universidade Reims, na França”,21 Cruz Costa foi laureado com o título de “Cavaleiro 

da Legião de Honra” 22 nesse mesmo lugar, virou nome de entidade estudantil “Centro 

Acadêmico de Filosofia João Cruz Costa – USP”,23 em denominação de 

estabelecimento escolar, “Escola Estadual João Cruz Costa – São Paulo”,24 até 

nomeação de via pública: “Rua Cruz Costa – Rio de Janeiro”.25  

Em certo aspecto, o reconhecimento de sua pessoa foi relativamente extenso, o 

que, por sua vez, causa certo espanto ante o período de proscrição ao qual Cruz Costa 

foi submetido. Apesar da posterior retomada de seus estudos, o evento teve no cerne de 

suas motivações, vindas à flor da pele nas querelas método-tecnológicas, consequências 

para a história da filosofia no Brasil.26 

A obra de Cruz Costa, apesar de alguns livros consagrados, como o mais famoso 

deles: “Contribuição à História das Ideias no Brasil”,27 ainda se encontra dispersa em 

uma série de periódicos, como revistas e jornais de grande circulação nacional e, até um 

inédito.28 A mesma recobrira um leque variado de temas e interesses, mas o centro em 

torno do qual gravitaram os demais problemas era a sua preocupação com a questão 

brasileira e, no interior dessa, a temática da universidade no Brasil. 

3 – A experiência cultural brasileira na vivência cruzcostiana 

 O tempo cultural cruzcostiano, assim como o social, o econômico, o político, 

temporalidades importantes para a compreensão do pensamento filosófico de Cruz 

Costa sobre a universidade, teve como momento político divisório a rebelião armada de 

1930, acontecimento marcante e decisivo na história do agitado e acelerado século XX 

brasileiro. 

 

“Nascido de uma disputa eleitoral no seio das oligarquias, mas abrindo 
um período novo, pela coincidência com a crise econômica mundial e 

                                                            
21 Costa, 2008, p. 157. 
22 Id., p. 157. 
23 Ibid., p. 157. 
24 Op. Cit., p. 157. 
25 Op. Cit., p. 157. 
26 V. Infra. 
27 Cruz Costa, 1956. 
28 Quelques aspects de la formation brasiliènne. In : COSTA, Hebe C. Boa-Viagem A. Resgatando a 
memória dos pioneiros: João Cruz Costa (13/02/1904-10/10/1978). Patrono da Cadeira n. 32. Boletim 
Academia Paulista de Psicologia – Ano XXVII, n. 02/08, pp. 149-157. 
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as forças transformadoras que atuavam em todo mundo ocidental 
desde o fim da guerra de 1914-1918, na política, no pensamento, na 
arte, na literatura, no estilo de vida”.29 

 

 

 A época recoberta pelo movimento de 1930, descrito por Antonio Candido, com 

o antes e o depois do acontecimento no qual estava imerso Cruz Costa e o espaço de 

onde emergira sua obra, foi marcada por profundas transformações. 

 

“Assistiu ao começo da grande mudança social, econômica e cultural 
do Brasil, com o declínio das velhas oligarquias de base agrária e o 
ascenso da burguesia industrial, que passa lentamente aos controles do 
mando, ao mesmo tempo em que as classes médias crescem em 
volume e participação social, e o operariado entra na vida política em 
larga escala. Culturalmente essa fase é rica e diversificada, inclusive 
com estabelecimento das universidades, pois até então o Brasil só 
possuía escolas superiores isoladas de finalidade profissional imediata 
(Direito, Medicina, Engenharia, Farmácia, Agronomia etc.), algumas 
delas agrupadas sob designação puramente nominal de universidade. 
Esta só aparece realmente em 1934 com a de São Paulo, na qual pela 
primeira vez o ensino e a investigação foram concebidos como 
unidade orgânica, a partir da pesquisa desinteressada, tanto no 
domínio das ciências quanto no das humanidades. Foi só então que se 
estabeleceu no Brasil o ensino superior das Letras, da História, das 
Ciências Sociais; e isso repercutiu de modo positivo na história e na 
crítica literária”.30 

 

 

 O mesmo se pôde dizer, com Antônio Candido, do que aconteceu no âmbito 

filosófico para o ensino e para a pesquisa e, em particular, a possibilidade de pensar 

filosoficamente a universidade brasileira, sendo Cruz Costa, pois tanto beneficiário 

quanto beneficente daquela circunstância histórica. Uma característica do período, 

destacada por Candido, possibilitou ao filósofo e historiador brasileiro o exercício de 

uma figura intelectual pouco comum na história da filosofia no Brasil, embora 

vislumbrada em Sílvio Romero, além daquela do scholar, exercida como o erudito 

letrado que fora, a saber: aquela do intelectual público.31 

 

“Outro traço novo nessa fase foi a acentuada politização dos 
intelectuais, devido à presença das ideologias que atuavam na Europa 

                                                            
29 Mello e Souza, 2007, pp. 98-99. 
30 Id., p. 99. 
31 Sigo aqui a tipologia proposta por Domingues (2012 e 2014). 
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e influíam em todo o mundo, sobretudo o comunismo e o fascismo. A 
isso se ligam a intensificação e a renovação dos estudos sobre o Brasil, 
cujo passado foi revisto à luz de novas posições teóricas, com 
desenvolvimento de investigações sobre o negro, as populações rurais, 
a imigração e o contato de culturas, graças à aplicação das correntes 
modernas de sociologia e antropologia, graças também ao marxismo e 
à filosofia da cultura, com o aparecimento de algumas obras de larga 
influência, como Casa-grande & Senzala (1933) de Gilberto Freyre, 
Raízes do Brasil (1936), de Sérgio Buarque de Holanda, Evolução 
política do Brasil (1933) e Formação do Brasil Contemporâneo 
(1942), de Caio Prado Júnior”.32 

 

 

 Sob essa analítica temporal, à custa de Antonio Candido, a obra cruzcostiana, de 

um ponto de vista amplo, não aparecera deslocada como uma exceção à regra, como 

ocorria em certos casos, mas sim ligada a um veio histórico em seu leito corrente e em 

sincronia com um espaço, cujo leitmotiv se manifestara no aumento e na revigoração da 

investigação a respeito do Brasil. A novidade do trabalho cruzcostiano fora a realização 

desse programa revolucionário, dentre outras áreas, no campo historiográfico, na 

história da filosofia no Brasil e, de modo radical, ao conceber a universidade no Brasil 

essencialmente relacionada ao trabalho. 

4 – As posições ocupadas no campo intelectual do período e o locus 
cruzcostiano 

Além dessa análise de talhe clássico patrocinada por Antonio Candido, mas 

capaz de fornecer elementos para inter-relacionar o evento da obra histórico-filosófica 

cruzcostiana aos acontecimentos da época, um texto histórico de Leandro Konder,33 

apesar de ser temporalmente menos elástico, conseguiu precisar certos aspectos da 

década de cinquenta, em meio da qual foi publicado o trabalho considerado maior de 

João Cruz Costa, o qual levaria a formação da história da filosofia no Brasil a termo e, 

na esteira dessa feitura, à formulação de uma reflexão filosófica apta a conferir um novo 

sentido à educação universitária no Brasil. 

 Tratava-se de uma “história dos intelectuais nos anos cinquenta” título do escrito 

de Konder, cujo objetivo foi explicitado logo de início pelo autor, através de duas 

perguntas: “que fisionomia os historiadores brasileiros tem atribuído aos anos 50 no 

                                                            
32 Mello e Souza, 2007, pp. 99-100. 
33 Konder, 2003. 
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Brasil? Mais precisamente: que fisionomia os historiadores brasileiros dos anos 50 

atribuíram ao tempo que estavam vivendo?”34 

 O que se verificara na resposta dada pelo historiador era o tempo acelerado e de 

contrastes de então e, como tal, este foi vivenciado pelo autor da reflexão filosófica a 

relacionar trabalho e universidade no Brasil. “Num exame preliminar, sem necessidade 

de maiores aprofundamentos, pode-se constatar, com facilidade, que a fisionomia do 

começo da década era uma e a do final já era outra, bastante diferente”.35 

 O cenário montado por Konder, antes conviria avisar a respeito desse autor, o 

fato de ser de esquerda e de espírito mudancista, do princípio da década de cinquenta 

era decorado por fatos e ações conservadoras. Por um lado, a expectativa no plano 

internacional era de uma longa “guerra fria” com possibilidades até de desembocar em 

“guerra quente”, a duração do stalinismo soviético dava impressão de eternidade, 

somadas a atuação grosseira da presidência Truman do lado estadunidense, tais fatos só 

faziam daquela espera uma probabilidade bem fundada. O quadro se completava no 

campo religioso com a ação do papa Pio XII. “Sua fisionomia austera, suas palavras 

graves, sua atuação “imperial”, tudo sublinhava a marca de uma instituição que não se 

deixaria abalar por sobressaltos indignos da sua perenidade”.36 

 No Brasil, como uma espécie de símbolo desse início de temporada, a seleção 

brasileira perdeu a final da Copa do Mundo para o Uruguai, em pleno estádio do 

Maracanã recém-inaugurado. Na política, nada mais contrastante que a volta de Getúlio 

Vargas ao centro do poder, naquele momento pelo voto direto, mas de final trágico e a 

oposta e súbita trajetória de Jânio Quadros que o alçaria à Presidência da República, 

embora por pouco tempo, mas com lances da mais pura comediografia pastelão, ambas 

as situações a denotar as contradições vividas pelo Brasil à época. 

 O texto de Leandro Konder exprimia ainda, os paradoxos da vida brasileira dos 

anos iniciais daquela década, através de exemplos do cotidiano e dos nossos costumes. 

A futilidade da rotina diária, a banalidade do habitual, cujo enfado levava as 

individualidades endinheiradas a manterem em seu poder, “automóveis grandes, 

                                                            
34 Id., p. 355. 
35 Ibid., p. 355. 
36 Op. Cit., p. 356. 
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importados dos Estados Unidos”,37 porém como sinal de distinção e não como fruto do 

desenvolvimento tecnológico e do progresso econômico, social e cultural. 

 

“As moças não ousavam ir à praia com os novos modelos de maiôs” 
(...), “os minúsculos “bikinis”. Os colégios dirigidos por religiosos 
recusavam o sistema misto e preferiam manter separados os meninos e 
as meninas”.38 

 

 

 Ao correr dos anos, esse conjunto de caracteres do começo da década se 

alteraram no exterior e internamente e, desse modo, compuseram um novo aspecto 

societário, à diferença daquele descrito anteriormente por Konder. O que parecia eterno 

sucumbira ao tempo e morreria. Kruchov substituiu Stalin e propôs a política da 

“coexistência pacífica” ante a tensiva “guerra fria” do famígero precursor. Um novo 

cadáver abriu espaço a auspicioso período religioso. O Papa João XXIII, substituto de 

Pio XII, “desencadeou um surpreendente processo de atualização política 

(aggiornamento) na hierarquia da Igreja católica”.39 

 Próximo ao fim da década, a Revolução cubana, vitoriosa em terras americanas, 

alargava o horizonte de esperança dos socialistas à possível substituição do capitalismo 

no continente, alternativa inimaginável no começo dos anos cinquenta. Nos domínios 

internos, a traumática morte de Getúlio permitiu a Juscelino “promover um 

desenvolvimento de “cinquenta anos em cinco””.40 Como o fantasma getulista rondou 

benfazejo, a política nacional e nacionalista, durante toda a década daqueles 

quinquagenários anos; “Uma grande companha, com ampla mobilização popular, 

brandindo o slogan “o petróleo é nosso”, levou à criação da Petrobrás e à exploração do 

petróleo em regime de monopólio estatal”.41 

 No front religioso, a abertura e o deslocamento advindos com as reformas 

promovidas por João XXIII no seio da Igreja repercutiram no catolicismo brasileiro. 

“Um discreto deslocamento para a esquerda no seio da Juventude Universitária Católica 

                                                            
37 Op. Cit., p. 356. 
38 Op. Cit., p. 356. 
39 Op. Cit., p. 357. 
40 Op. Cit., p. 357. 
41 Op. Cit., p. 357. 
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(JUC) logo se acentuou e provocou alguma apreensão na Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), criada em 1952”.42 

 As demandas sociais brasileiras ao longo dos anos demarcados por Leandro 

Konder vieram à tona sob uma série de questões, como a da secular questão da terra no 

Brasil, a dar origem às Ligas Camponesas de Pernambuco, à política de valorização do 

salário mínimo, ambas seriam alvo de acerbas críticas da oposição à direita. Aliás, um 

bastião de “oposição às bandeiras de esquerda”,43 era a Escola Superior de Guerra, 

“criada na década anterior, aumentou sua influência, tornando-se um polo de elaboração 

de outra opção de política econômica”.44 

 A população urbana no Brasil em 1960 concentrava 45% do total, em oposição 

aos 36% de 1950. A indústria de eletrodomésticos e a automobilística fizeram o 

consumo interno expandir. A última, cuja implantação foi financiada pelo capital 

estrangeiro a partir de meados dos anos cinquenta, promoveu uma inversão em relação 

ao período inicial descrito por Konder: “Os carrões importados cederam espaço ao 

“fusca” da Volkswagen”.45 

 Nos domínios da cultura, o panorama se alterou bastante nessa ótica, 

contrastante, denotada pela prospecção do historiador daquela década. 

 

“Foram feitos os primeiros filmes do “cinema novo”. Nas artes 
visuais, artistas foram incentivados pela criação da Bienal de São 
Paulo e do Museu de Arte Moderna (MAM). Na música popular, 
houve o sucesso do rock e a invenção da “bossa nova”.46 O maiô 
biquíni, completamente abrasileirado, se impôs nas praias 
metropolitanas como sinal de sofisticação cosmopolita. E a seleção 
brasileira conquistou na Suécia em 1958 o título de campeã mundial 
de futebol, que lhe havia escapado em 1950. Decididamente, ao 
chegar ao fim, a década mostrava um fisionomia mais animadora que 
no começo”.47 

 

 

4.1 – A historiografia marxista do período e a feição marxiana de Cruz Costa 

                                                            
42 Op. Cit., p. 357. 
43 Op. Cit., p. 357. 
44 Op. Cit., p. 357. 
45 Op. Cit., p. 357. 
46 Para uma vista geral dessa, ver Campos (2012). 
47 Konder, 2003, pp. 357-358. 
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Uma vertente historiográfica muito influente no período foi o marxismo, objeto 

da análise histórica de Konder. Os resultados a que chegara o autor demonstram que o 

marxismo, no período, não era uma corrente uníssona ou unívoca do ponto de vista 

teórico, chegando mesmo, na análise de um objeto idêntico, a resultados distintos. Em 

alguns casos, de refinada análise, funcionou como uma referência bem geral. Exemplar 

da última situação era Antonio Candido, dono de uma obra inovadora e influente, 

realizada ao correr da década e publicada ao seu final em 1959. Trata-se da “Formação 

da literatura brasileira: momentos decisivos”.48  

Nesta, como notara Konder, Candido inovava logo pelo título “momentos 

decisivos”, ao romper com o historicismo rankeano, o qual validava indistintamente 

todas as épocas históricas. Outra novidade do historiador da literatura brasileira se 

referia ao sentido conferido ao termo formação, de certa organicidade ante a aparente 

insignificância da linearidade fática. 

 

“Antonio Candido reconhecia com clareza a “inviabilidade da crítica 
determinista” e não pretendia, em nenhuma hipótese, forjar um 
pretenso “fio condutor” que conferisse ao movimento um tanto caótico 
da literatura brasileira o caráter de uma necessidade lógica. No 
entanto, ao longo do seu trabalho, ele conseguiu fazer emergir uma 
certa continuidade em meio às evidentes descontinuidades; conseguiu 
enxergar e mostrar um certo “sistema” que funcionava em torno de um 
desejo, o desejo dos brasileiros de terem uma literatura”.49 

 

 

 Sobre sua relação com o marxismo, Konder observava que Candido pertenceu a 

uma geração, a primeira “desafiada a fazer escolhas no âmbito de correntes filosófico-

políticas que tinham repercussão mundial”.50 Nessa circunstância, a manifestação do 

intelectual brasileiro sobre aquela filosofia revelava uma adesão parcimoniosa ao 

referido pensamento. 

 

“Sofri muito a influência do marxismo, mas nunca fui marxista 
propriamente dito. O marxismo me interessou sobretudo como 

                                                            
48 Mello e Souza, 1993. 
49 Konder, 2003, p. 368. 
50 Id., p. 368. 
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filosofia política, não como filosofia em geral, nem como estética, 
embora ele possa dar contribuições importantes para qualquer setor”.51 

 

 

 Com a narrativa da situação de Antonio Candido, Konder mostrava uma das 

várias maneiras possíveis de se lidar com o marxismo à época. Quanto às dissonâncias, 

estas vinham do “próprio marxismo doutrinariamente codificado”.52 Os ex-dirigentes do 

Partido Comunista, Astrojildo Pereira e Octavio Brandão, ao estudarem a obra de 

Machado de Assis, ambos os estudos realizados quase ao mesmo tempo, chegavam a 

resultados completamente díspares. O primeiro enxergava no literato “elementos de 

materialismo e de dialética”,53 enquanto o segundo, só via no escritor niilismo, 

negativismo e o “antihumanismo”, típicos do “psicologismo burguês”.54 

 Um “historiador marxista afinado com a perspectiva do PCB que se destacou e 

alcançou respeitabilidade nos anos 50 foi Nelson Werneck Sodré”.55 Dono de uma obra 

de muitos títulos e multifacetada, exerceu franca atividade no ISEB, muito disputada 

através de vários cursos. Publicou-se “o texto em que se baseavam suas aulas e que saiu 

no começo dos anos 60, Formação histórica do Brasil”.56 Outros trabalhos de sua lavra 

foram dados ao público: “O tratado de Methuen (1957), As classes sociais no Brasil 

(1957), Introdução à revolução brasileira (1958), Raízes históricas do nacionalismo 

brasileiro (1958)”.57 

 O marxismo universitário contribuiu para a realização de estudos relevantes 

sobre o Brasil. No começo de sua carreira, Florestan Fernandes teve dificuldades de 

casar seu marxismo trotskista com o modelo acadêmico. “Nos anos 50, entretanto, ele já 

dispunha de meios para tentar utilizar o instrumental marxista em suas pesquisas”.58 

Além de suas investigações pioneiras sobre o racismo, a desvendar preconceitos contra 

o negro no Brasil, Florestan estabeleceu um programa de pesquisa, levado a cabo por 

Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni, de coleta empírica, capaz de informar a 

respeito da condição social do negro no sul do país. 

                                                            
51 Mello e Sousa apud Konder, 2003, p. 369. 
52 Konder, 2003, p. 369. 
53 Id., p. 369. 
54 Ibid., p. 369. 
55 Op. Cit., p. 370. 
56 Op. Cit., p. 370 (grifos do autor). 
57 Op. Cit., p. 370 (grifos do autor). 
58 Op. Cit., p. 367. 
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“Desse trabalho resultaram os livros A metamorfose do escravo, de 
Octavio Ianni, e Capitalismo e escravidão, de Fernando Henrique 
Cardoso. A inspiração marxista era clara”. (...) “Trata-se, porém, de 
um marxismo que não coincidia com o do PCB”.59 

  

 

O marxismo teve em suas fileiras, nos anos 50, um mandatário de alto escalão, 

devido a excelência de sua obra historiográfica, considerada clássica pelos historiadores. 

Tratava-se de Caio Prado Júnior. 

 

“Depois de ter publicado Evolução política do Brasil (1933), 
Formação do Brasil Contemporâneo (1942) e História econômica do 
Brasil (1945), ele estava dedicado à elaboração de estudos filosóficos, 
como Dialética do conhecimento (1952) e Notas introdutórias à 
lógica dialética (1959), a estudos econômicos, como Esboço dos 
fundamentos da teoria econômica (1957), e a artigos políticos, que 
saíam na Revista Brasiliense”.60 

 

 

 Pela qualidade de sua produção, a obra de Caio Prado Júnior transcendeu o 

marxismo.  Além da referência ao “grupo de estudos para a leitura de O capital”,61 de 

Karl Marx, coordenado pelo filósofo José Arthur Giannotti, do qual participaram 

intelectuais de várias áreas do conhecimento, como os “sociólogos Octavio Ianni e 

Fernando Henrique Cardoso”, a “antropóloga Ruth Cardoso”, o “historiador Fernando 

Novais”,62 além de outros nomes,63 Leandro Konder chamava a atenção para dois 

historiadores, cuja “disposição com que as pesquisas eram empreendidas parecia não se 

incomodar nem um pouco com qualquer “patrulhamento” ideológico”:64 casos de 

Sérgio Buarque de Holanda e de Raimundo Faoro. Essa disposição de compreender 

nossa história, de mentalidade aberta e inquietante, “distingue o pensamento típico do 

final da década das concepções que prevaleciam no início dos anos 50”.65 

4.2 – O significado da dimensão marxiana na obra de Cruz Costa 

                                                            
59 Op. Cit., p. 371. 
60 Op. Cit., p. 370. 
61 Op. Cit., p. 372. 
62 Op. Cit., p. 372. 
63 Um estudo bem amplo desse grupo de estudos sobre o marxismo fora visto com Rodrigues (2011). 
64 Konder, 2003, p. 373. 
65 Op. Cit., p. 374. 
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A escrita filosófico-histórica cruzcostiana relacionara-se com esse ambiente 

sociocultural, do qual tanto fora produtora, quanto seria tributária. Apesar de não negar 

o marxismo, sua influência sobre o historiador foi muito peculiar (aliás, a se levar em 

conta a análise de Konder: de haver variações no campo marxista à época, talvez fosse 

melhor falar de marxismos e não de marxismo). A própria definição de filosofia 

cruzcostiana denotava a dimensão marxiana de sua obra: “A filosofia não é mera 

especulação no vácuo ou simples jogo de conceitos abstratos. É trabalho sobre o real e 

que cumpre levar a cabo sem perder esse sentido do concreto”.66  

O significado do marxismo na sua obra era de um tipo bastante peculiar, como 

detectaria Bento Prado. 

 

“Ao mesmo tempo ele era meio marxista, quer dizer, eu chamaria de 
um marxismo mitigado, muito misturado de um forte ceticismo, de um 
relativismo que só encontraria o seu termo comparável numa figura 
como Montaigne”.67 

 

 

Daí o estudo da filosofia, para o mesmo, estar sempre relacionado ao da história. 

Veja-se a resposta de Cruz Costa à pergunta sobre o tema, na entrevista concedida a 

revista “Transformação”, publicada em 1975 e republicada em 2011. 

 

“Sou homem de meu tempo e sofri a influência da obra de Marx que, 
como já lhes disse, comecei a conhecer em Paris”, (...). “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”.68 

 

 

Era um marxismo flexível, portanto.69 O nacionalismo era questão candente em 

seu tempo, a posição de Cruz Costa fora cautelosa, porém admitia-o caso fosse pensado 

                                                            
66 Costa, 1956, p. 22. 
67 Prado Jr., 1986, p. 112. 
68 Cruz Costa, 2011, p. 113. 
69 Cético e relativo na ótica de Bento Prado Jr. (1986). 
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como alforria intelectual, em oposição ao transoceanismo, como emancipação política 

(em “países subdesenvolvidos, de origem colonial, o nacionalismo representa o 

verdadeiro ideal democrático”70) e como libertação social do país “à medida que o 

nacional se confunde com o popular, na medida em que o nacionalismo se apresenta, 

para nós, como via de libertação”.71 O nacionalismo, assim pensado, atuava no plano da 

libertação mental.  

 

“Não é difícil perceber nessa preocupação nacionalista atual do 
pensamento brasileiro, o empenho de liquidar certo bovarysmo do 
passado, o desejo de desfazer as ilusões que alimentávamos acerca de 
nós e dos outros... Mais: é a procura de tornar nossa inteligência mais 
objetiva, rigorosa, exigente; de dotá-la de novos instrumentos mais 
delicados de análise”.72 

 

 

Essa era a significação da posição nacionalista cruzcostiana. O curioso nesse 

quadro seria a contradição entre os motivos alegados pelos seus opositores, para sua 

proscrição do universo cultural filosófico posterior e, de fato, do pensamento do 

historiador da filosofia no Brasil sobre tema. Ambos queriam “nossa inteligência mais 

objetiva, rigorosa, exigente” e dotada “de novos instrumentos mais delicados de 

análise”.73 

A filosofia histórica de João Cruz Costa sobre o significado da universidade no 

Brasil, com seu marxismo e com seu nacionalismo muito próprios, estabeleceu uma 

série de modalidades de vinculação com os autores presentes no período, desde Gilberto 

Freyre até os nomes de Sérgio Buarque de Holanda e de Caio Prado Junior, entre outros, 

fosse para compor sua obra, fosse ainda para incorporá-los no seu processo de formação 

ou de elaboração teórica. 

5 – As vicissitudes da Universidade no Brasil e seu despertar pelo trabalho 

 A história da Universidade brasileira seria um capítulo à parte da história do 

ensino superior nacional. Dois historiadores com visões teóricas distintas apresentaram, 

no entanto, muitas aproximações no estudo de ambos sobre o tema. Tratava-se, num 

                                                            
70 Cruz Costa, 1962, p. 63. 
71 Id., p. 61 (grifos do autor). 
72 Ibid., pp. 62-63 (grifos do autor). 
73 Op. Cit., p. 63. 
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caso, de um “trabalho de síntese”, a respeito do “Ensino Superior e Universidade no 

Brasil” 74 e, em outro, de “um balanço” sobre “A universidade no Brasil”.75 Um e outro 

foram escritos em circunstâncias similares, à época das comemorações dos 500 anos do 

descobrimento do Brasil e, portanto, por autores considerados expertos no assunto. 

 A universidade brasileira e mesmo o ensino superior, apesar das controvérsias, 

pois na perspectiva histórica adotada pelo texto de Cunha, existia ensino superior no 

Brasil desde o século XVI, sendo o atual modelo uma “refundação” ou modificação de 

sua forma originária,76 no entanto, ainda que por essa via, o evento universitário fora 

tardio no Brasil. 

 

“A afirmação da inexistência da universidade no Brasil, durante o 
período colonial, usando-se frequentemente a comparação com a 
situação diferenciada da América espanhola, tem sido recorrente entre 
os diferentes autores que em distintas épocas e contextos vem se 
debruçando sobre a história do ensino superior entre nós. O 
significado dessa inexistência, suas implicações e suas causas tem 
sido, entretanto, objeto de interpretações diversas”.77 

 

 

 A busca tanto desse sentido, quanto da missão cultural universitária, para o caso 

brasileiro, ocupara a reflexão cruzcostiana como partícipe da Universidade de São 

Paulo. A fundação dessa universidade possuía propósitos claros. “A criação da USP 

teve como objetivo explícito a reconquista da hegemonia paulista na vida política do 

país, o que se faria pela ciência em vez das armas”.78 

 Com esse anseio, os grupos e as individualidades instituidoras da USP se 

diferenciaram tanto do tradicional conglomerado de estabelecimentos isolados, com 

ênfase na formação profissional e com a pesquisa em segundo plano, quanto da política 

universitária do governo central, cujas modificações aperfeiçoavam o modelo anterior 

sem, no entanto, abandoná-lo. 

 

                                                            
74 Cunha, 2000. 
75 Mendonça, 2000. 
76 Cunha, 2000, pp. 152-156. 
77 Mendonça, 2000, p. 132 (grifos da autora). 
78 Id., p. 138. 
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“A criação da Faculdade de Educação e da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas realizou antigo projeto de Fernando de 
Azevedo, importante educador e membro da comissão de criação da 
USP. Para ele a Faculdade de Educação seria o centro de formação de 
professores para o ensino secundário. A Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, concebida como o “coração da universidade”, 
seria o lugar onde se desenvolveriam “os estudos de cultura livre e 
desinteressada””. (...) “Lá os alunos estudariam as matérias 
fundamentais de todos os cursos, após o que se encaminhariam para as 
faculdades propriamente profissionais”.79 

 

 

*** 

 Para Cruz Costa, em trabalho sinóptico do tema, resultado de suas exposições no 

“III Curso Internacional de Verão”, ocorrido na Universidade de Montevidéu, de 09 a 

15 de fevereiro de 1960, “organizado pelo Conselho Inter-universitário Regional (CIR), 

patrocinado pelas Universidades da República do Uruguai, Buenos Aires e do Chile”,80 

o qual fora publicado posteriormente, em 1961, na “Revista de História” da USP, a real 

significação da universidade consistiria em sua íntima conexão com o trabalho dos 

homens em sua luta pela existência, em particular, daquele realizado na América 

Latina, do qual “surgiram as nossas nações que ora tomam, com mais nitidez, 

consciência de sua condição e de seu porvir”,81 circunstância na qual Cruz Costa 

inscreveria o Brasil. “E a Universidade, há de ser em face desse trabalho – pois de outro 

modo estaria destinada ao mais lamentável e ridículo dos fracassos precisamente a 

modalidade mais clara dessa consciência”.82 

 Para compreender o fenômeno tardio da Universidade no Brasil, Cruz Costa o 

avaliara pela via histórico-filosófica. Os Colégios jesuítas na Colônia cumpriram o 

mesmo papel que as universidades na América espanhola: fortificaram e desenvolveram 

o espírito medieval que animava a cultura portuguesa nos séculos XVI e XVII. 

 

“Essas escolas – universidades e colégios – fixaram na América, os 
padrões de uma cultura intelectual superior de classe, mais ornamental 
que investigadora, não contribuindo senão em pequena parte para o 
nascimento de um verdadeiro espírito criador de cultura” (...) “Essa 

                                                            
79 Cunha, 2000, p.168. 
80 Cruz Costa, 1961, p. 369. 
81 Id., p. 373. 
82 Ibid., p. 373. 
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cultura – ornamental ou de recreação – que serviu para diferenciar 
uns poucos, da grande massa de ignorantes”.83 

 

 

 Esse diagnóstico realizado por Cruz Costa, a respeito da cultura brasileira de um 

largo período colonial, seguiu a leitura daquela feita por Fernando de Azevedo, 

considerado na ótica cruzcostiana o maior mentor intelectual da criação uspiana, quando 

o eminente educador analisara a formação cultural brasileira nos seus primórdios, 

majoritariamente de extração europeia e usufruída por uma minoria senhoril. 

 

“Uma cultura que os homens cultos não queriam nem pensavam 
aplicar à realidade, guardando-a apenas para recreio das horas vagas e 
para marcar mais nitidamente a diferença entre a pequena casta 
privilegiada e a massa ignorante”.84 

 

 

 O ensino superior posto em prática nos colégios jesuítas da Colônia, mesmo com 

desvios e falhas, era “transmissor de cultura”,85 contudo, por volta da metade do século 

XVIII, esse assumiu uma feição intelectual diferente. 

 

“Toma o sentido profissional e técnico, característico do espírito e das 
ideias do enciclopedismo, para o qual a missão do homem é conhecer 
a natureza e dominá-la”. (...), “os colégios dos jesuítas” (...), 
“formaram, no entanto, “o cérebro da maioria dos pensadores da 
Revolução””.86 

 

 

 Desse ensino profissional, o jurídico, de acordo com Cruz Costa, acabou por 

fazer às vezes do universitário, devido às necessidades do momento cultural, até com 

clivagens de origem social, com a Escola Militar colhendo a nova classe média e as 

Faculdades de Direito formando a velha nobreza atada ao campo. Essas últimas escolas 

                                                            
83 Op. Cit., pp. 394-395 (grifos do autor). 
84 Azevedo, 2010, p. 350. 
85 Cruz Costa, 1961, p. 404. 
86 Id., p. 404. 
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profissionais se transformaram em “uma espécie de studia generalia, precário 

organismo pré-universitário do Brasil”.87 

 Essa mentalidade de ensino superior dirigido, prioritariamente, à formação 

profissional se constituiu entre nós como uma tradição acima de um século e 

sacramentou, na cultura desse nível de ensino, uma trindade de cursos: direito, 

engenharia e medicina. Esse modelo brasileiro de ensino, na avaliação cruzcostiana, 

impediu a produção de uma genuína cultura de grau superior, portanto, deficitária nesse 

sentido. “As faculdades existentes no Brasil até a fundação da Universidade 

continuavam dirigidas para os interesses de diferentes profissões e não alargavam os 

horizontes da cultura”.88 

 A universidade como o grau cultural cimeiro de um determinado lugar, no 

entendimento histórico cruzcostiano sobre o caso brasileiro, deveria superar a 

precariedade da profissionalização da cultura nacional e o consequente autodidatismo 

do intelectual formado para o exercício prático de uma profissão, como a engenharia ou 

a medicina, dentre outros possíveis exemplos. Ao ter de se pronunciar sobre um campo 

diverso, como o filosófico a título de ilustração, havia necessidade de improviso da 

parte desse tipo profissional, o qual formou um padrão de comportamento intelectual 

daquela etapa histórica. 

 Contra os práticos,89 ao problema da criação ou da formação genuína da cultura 

nacional pela Universidade, se ligava indissoluvelmente a questão da educação do povo. 

“Educação popular e Universidade são as verdadeiras criadoras de cultura”.90 É preciso 

esclarecer que isso não significava, no sentido da argumentação cruzcostiana, apartar-se 

da matriz cultural europeia, mas sim certa atenção dirigida a uma dada “experiência” 

brasileira. 

 

“Se cultura é experiência viva, é ligação com as contingências da 
existência humana e, ao mesmo tempo, superação dessas 
contingências concretas pela inteligência; – ela é criação constante, é 
constante transformação e não estática abstração. Assim, pois, nós, 
partindo da experiência que é a nossa, também podemos criar e 

                                                            
87 Ibid., p. 405 (grifos do autor). 
88 Op. Cit., p. 406. 
89 A noção de prática em Cruz Costa era complexa, além de o puro agir, era uma ação orientada por ideais 
muito bem elaborados, cujo espaço de definição seria o da autêntica universidade. 
90 Cruz Costa, 1961, p. 408. 
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colaborar em um novo humanismo e não apenas nos apresentarmos, 
na história, como fornecedores de matérias primas...”.91 

 

 

O passo decisivo nessa direção, de ruptura com a cultura profissionalizante pré-

universitária, se deu com a fundação da “primeira Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras e, com ela, da Universidade de São Paulo”,92 no dia 25 de Janeiro de 1934, na 

esteira da cultura francesa vigorante entre nós depois de meados do século XVIII e fruto 

de uma conjuntura política exclusiva, cuja existência “deve-se à larga visão, à pertinácia 

e à habilidade de Fernando de Azevedo”.93 

 O florescimento da verdadeira cultura universitária para Cruz Costa, não 

combinava com o enclausuramento do acesso ao mundo letrado e com a circunscrição 

de sua produção mais elaborada. 

 

“O analfabetismo, o baixo nível de vida do povo, torna difícil, senão 
impossível, o bom êxito – e eu diria a própria Universidade”. (...). 
“Impõe-se, pois – e é essa a grande responsabilidade da Universidade 
latino-americana – tudo fazer para elevar o nível de vida das massas 
dos nossos países.” (...). “É necessário refletir sobre as próprias 
condições de nossa cultura e indagar da natureza das razões que lhe 
dão, talvez, no momento atual, uma certa aparência irrisória e que a 
tornam ineficaz. E essas razões, são, sem dúvida nenhuma, muito 
concretas...” (...). “E assim, e só assim, a nossa Universidade será 
criadora de cultura, da cultura de um continente em que se fundem 
todas as raças e todas as ideias”.94 

 

 

O papel universitário de reflexão cultural no entendimento cruzcostiano, fosse 

esse no sentido da cultura brasileira em geral ou a respeito da filosofia no Brasil (a título 

de exemplo de um âmbito cultural particular), ou, como no nosso caso, sobre o 

significado da própria universidade, não se dirigia somente às formas culturais mais 

elaboradas, necessárias, no entanto, a reflexão cruzcostiana fora além ao inquerir a 

respeito da educação popular e da responsabilidade da universidade nessa tarefa, sem a 

qual o seu sentido não se viabiliza degradando-se como fim em si ou cumprindo um 

                                                            
91 Id., p. 408 (grifos do autor). 
92 Ibid., p. 407. 
93 Op. Cit., p. 407. 
94 Op. Cit., p. 410-411. 
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papel de elaboração cultural parcial e não o de apogeu de um povo e, portanto, 

amplamente reconhecida. 

 
6 – Considerações finais 
 

Essa noção cruzcostiana, a respeito da atividade universitária, nos pareceu 

pertinente para tratar ao menos de uma face do problema colocado pelo tema: 

“educação e emancipação humana: o que nos ensina o marxismo”, do eixo: 

“perspectivas e estratégias históricas e atuais da transição do capitalismo para o 

socialismo no Brasil e no mundo”. 

Ora, se a educação é indispensável à noção de um ser humano emancipado, se a 

universidade, na ótica cruzcostiana, é o grau máximo de consciência de uma dada 

sociabilidade, se uma universidade autêntica só é possível essencialmente atada ao 

trabalho, então o campo laboral não pode de modo algum dispensar esse produto 

humano objetivado, mas de alta elaboração cultural. 

Nessa direção, por ser indispensável ao trabalho, a universidade não pode ser 

abandonada pelas forças sociais perspectivadas por esse campo, pois sem a maior 

consciência possível não se pode vislumbrar uma sociabilidade para além do capital, 

sob pena de repetir antiga confusão de tomar por socialista elementos pertencentes ao 

universo do capital. 

Sem uma elevada capacidade teórica, toda prática transitiva fica inviabilizada. E 

o âmbito de maior poder de produção teorética, de acordo com Cruz Costa, é o espaço 

universitário. Se ela é ainda um latifúndio pertencente ao capital, a luta pela divisão de 

sua propriedade é primordial e estratégica ao trabalho, pois, sem ao menos parte 

substantiva da produção universitária, todo esforço empenhado poderá se tornar um 

eterno trabalho de Sísifo. 
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