Momentos Fundamentais
e Novos Desafios do Culturalismo Brasileiro
JOSÉ MAURICIO DE CARVALHO*

Resumo
Neste trabalho examinamos os momentos fundamentais do culturalismo brasileiro. Indica-se
sua origem na superação do positivismo e o vínculo com o movimento de superação do
neo-kantismo alemão. Aponta-se, em seguida, os principais representantes do movimento
no país e suas teses mais importantes. Conclui-se com a indicação dos desafios atuais do
culturalismo.
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Abstract
In this study we examine the fundamental moments of brazilian culturalism. Indicates
its origin in overcoming from positivism and the link with the movement to overcome the
German neo-Kantianism. It points out, then the main representatives of the movement in
the country and their most important theses. Concludes with an indication of the current
challenges of culturalism.
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I. Considerações iniciais

O

culturalismo brasileiro foi bem estudado nas últimas décadas.1
Sua evolução foi objeto de artigo publicado com o título de
O tema da cultura na filosofia brasileira. Naquela oportunidade
indicou-se que o movimento nasceu historicamente em oposição ao
pensamento eclético e positivista que, no final do século XIX, represen* Universidade Federal de São João del-Rei – Brasil (mauricio@ufsj.edu.br).
1. Um estudo detalhado dos problemas do culturalismo brasileiro, inclusive dos vínculos com as raízes alemãs e a superação do neokantismo se encontra no livro de Antônio
Paim denominado A Problemática do Culturalismo (Porto Alegre: EDIPUCRS, 1995). Um
balanço da contribuição culturalista para o pensamento brasileiro pode ser encontrado no
item V do capítulo 6 do livro do mesmo autor denominado História das ideias filosóficas
no Brasil (Londrina: EDUEL, 1997). A história do culturalismo brasileiro está em Antologia
do Culturalismo Brasileiro (Londrina: EDUEL, 1998). Os livros mencionados trazem uma
bibliografia capaz de oferecer uma boa panorâmica do movimento. Muito interessante para
o aprofundamento da temática filosófica culturalista é a síntese da filosofia apresentada no
pequeno livro de Miguel Reale denominado Cinco temas do culturalismo (São Paulo: Saraiva,
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