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Análise de texto ou textos filosóficos segundo os problemas da perspectiva do ensino de 

Filosofia no segundo grau: o ensino de História da Filosofia. 

 

 

 

PROGRAMA (parte variável) 
 

Um Departamento Francês de Ultramar: “20” anos depois 
 

Curso do Professor Emmanuel Appel – Primeiro Semestre de 2012 
 

(aulas às segundas à noite (das 19 às 22:30hs na sala 408) e às quintas pela manhã ( 

das 8 às 12:00hs na sala 606) 
 

Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná 
 

Disciplina Seminários de Ensino de Filosofia I 
 

Textos na pasta 189 (no Xerox ao lado da Biblioteca das Humanas) 
 

 

Conforme anteriormente divulgado, meu curso do primeiro semestre de 2012 

não tem como pré-requisito o curso do segundo semestre de 2011 ( Seminários 

de Ensino de Filosofia II) mas continua sendo uma leitura do livro de Paulo 

Eduardo Arantes "Um Departamento Francês de Ultramar: estudos sobre 

a formação da cultura filosófica uspiana (Uma experiência nos anos 

60)”, editado pela Paz e Terra em 1994. Os estudos, escritos entre 1984 e 

1992, formam cinco partes assim nomeadas:  

 

 

1) O Bonde da Filosofia: aspectos da cultura filosófica uspiana nos últimos 

anos (1965-68) da rua Maria Antonia (págs. 13 a 57, de 1987); 



 

 

      2a) Certidão de Nascimento (p. 61 a 87, de 1988 e sobre Jean Maugüé); 

      2b) Instinto de Nacionalidade: Cruz Costa e herdeiros nos idos de 60 (p.88 a 

107, de 1984; 

     3a)“O essencial de uma filosofia é uma certa estrutura” (p.111 a 135, de 1985 

e sobre Martial Gueroult, Victor      Goldschmidt e Gérard Lebrun); 

      3b) Instauração Filosófica no Brasil (p. 136 a 154, de 1991 e sobre O. 

Porchat); 

     4a) Timidez da Filosofia: ublicando um inédito (sobre Rousseau) de Bento 

Prado Jr. vinte anos depois (p.157 a 169, de 1988); 

     4b) A Musa do Departamento: Bento Prado Júnior e a filosofia uspiana da 

literatura nos anos 60 (p.170 a 234, de 1992, com as seguintes interseções: dupla 

personalidade, inflação brasileira do verbo literário (Antônio Cândido entra em 

cena), letras filosóficas, uma relação complicada com a linguagem, uma estréia na 

vida filosófico-literária, uma atitude filosófica da inteligência literária?, professores 

e escritores, poetas e pensadores, a rotina e a quimera, Valéry quand les mots lui 

manquent (título de um ensaio de Lebrun dedicado a Bento), o viés estético da 

historiografia estrutural, o absoluto literário segundo Michel Foucault, a teoria e o 

seu outro, devolver à linguagem sua condição de sujeito (nesta interseção e nas 

seguintes Paulo incursiona pelas diferenças entre Bento e Roberto Schwarz), 

"arabesco, verdade e senso comum", a anticrítica, implicando com o realismo, 

fantasia e cor local. forma objetiva; 

     5) Falsa consciência como força produtiva: José Arthur Giannotti e Ruy 

Fausto nos anos 60 (p.237 a 316, de 1989 a 1992, em três partes e com as seguintes 

interseções: I) Dois transplantes, linha auxiliar, lendo O Capital em São Paulo e 

falsa consciência como força produtiva; II)Da lógica ao Capital, Seminário Marx: 

primeiro protocolo, apêndice: uma crítica da filosofia política (trata-se de uma nota 

do Paulo acerca do mestrado de Emir Simão Sader, Estado e Política em Marx), um 

dogma da filosofia franco-uspiana (sobre o programa epistemológico de Gilles-

Gaston Granger), esquemas de significação, a matriz expressiva do trabalho (1), 

uma epistemologia hegeliana, começando pelo jovem Marx (com as objeções de 

João Carlos Quartim de Moraes ao jovem Marx de Giannotti), incertezas quanto à 

dialética, coerência, a ideologia humanista do trabalho, a matriz expressiva do 

trabalho (2), sobras de uma argüição (de Lebrun enquanto examinador de Giannotti 

no concurso de livre docência: o trabalho de Giannotti era sobre a dialética de 

Feuerbach e do jovem Marx, sobre as "Origens da Dialética do Trabalho"), 

reposição dos pressupostos, contra Althusser, logos prático, especulações lógicas, 

reflexão objetiva, primeira irradiação (Paulo Arantes se refere à digressão 

metodológica de Fernando Henrique Cardoso em seu livro Capitalismo e Escravidão 

no Brasil Meridional) e um desencontro (o de Giannotti lendo Celso Furtado e sua 

incursão na dialética);III) Contradição e análise estrutural, marxismo uspiano versus 

ilusionismo ideológico local, a revolução brasileira, ainda o efeito Althusser, um 



lugar para a alienação, o jovem Marx em 1968, subjetividade e capitalismo 

avançado (todas sobre Ruy Fausto), e, por último, um outro jovem Marx dos anos 

60 (trata-se de uma nota do Paulo sobre Michael Löwy e seu estudo sobre "a teoria 

da revolução no jovem Marx" que, enquanto um capítulo do livro em preparo, foi 

publicado na terceiro e último número da revista Teoria e Prática, a face pública do 

marxismo uspiano, tornada inviável devido o AI-5 (Ato Institucional de dezembro 

de 1968). 

No decorrer do semestre divulgaremos a bibliografia complementar, em especial a 

utilizada na preparação das aulas. Os livros que adiantamos agora são de grande ajuda 

para o bom acompanhamento do curso: 

 

 

Paulo Eduardo Arantes - "O Fio da Meada: uma conversa e quatro entrevistas sobre 

filosofia e vida nacional" (Paz e Terra, 1996). Como faremos referências às primeiras 

páginas da "Formação da Literatura Brasileira", o clássico de Antonio Cândido, das 

quatro entrevistas com o Paulo, leia-se em especial as duas (pp 267 a 291) com o 

título "Uma História dos Paulistas no seu Desejo de ter uma Filosofia", ambas de 1994, 

uma concedida a Fernando de Barros e Silva/Vinícius Torres Freire e então publicada 

na Folha, outra a Ricardo Musse e então publicada no Estadão. Do Paulo leia-se 

também o estudo sobre Antonio Cândido, "Providências de um crítico literário na 

periferia do capitalismo" in Sentido da Formação, Paz e Terra, SP, 1977. Nesse 

contexto temático, importa ler "Cinema: trajetória no subdesenvolvimento" (pp. 85 a 

111), de Paulo Emílio Salles Gomes, de 1973, editado na Coleção Leitura da Paz e 

Terra, 1996). 

 

 

Marcos Nobre e José Marcio Rego – Conversas com Filósofos Brasileiros, (Editora 

34, São Paulo, 2000), em especial as realizadas com José A. Giannotti, Oswaldo 

Porchat, Ruy Fausto, Bento Prado Jr., Marilena Chauí e Paulo Arantes. 
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Aulas expositivas. 
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