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Resumo
Entendendo por “Escola de São Paulo” o movimento filosófico surgido na capital paulista no
final dos anos 40 do século passado, em torno do Instituto Brasileiro de Filosofia e do magistério de Miguel Reale e Vicente Ferreira da Silva, o autor analisa a reflexão estética daqueles
dois pensadores, bem como a de Milton Vargas e Luís Washington Vita, procurando realçar o
que singulariza cada uma delas e as relações que entre si mantiveram.
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Abstract
Identifying the School of São Paulo with the philosophical movement emerging in the capital
of the State of São Paulo toward the end of the 1940’s and in association with the Brazilian
Institute of Philosophy, marked by the thinking of Miguel Reale and Vicente Ferreira da
Silva, the author seeks to analyse their reflections on aesthetics, as well as that of figures like
Milton Vargas and Luis Washington Vita. The author further seeks to bring to the fore that
which distinguishes each one of them and the kind of relationships that they maintained
with each other.
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Introdução

N

os estudos que, nos últimos anos, tenho vindo a dedicar ao que
convencionei chamar “Escola de São Paulo”1 – o movimento
filosófico desenvolvido, na capital paulista, desde o final dos
anos 40 do século XX, em torno do Instituto Brasileiro de Filosofia e do
magistério e da acção intelectual de Miguel Reale (1910-2006) e Vicente
Ferreira da Silva (1916-1963), movimento em que avultam nomes como
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1. “Haverá uma «Escola de São Paulo»?”, Rev. Brasil. Fil., 186, São Paulo; “O Sagrado e
a Experiência religiosa na «Escola de São Paulo». Contribuição para o seu Estudo”, Cultura,
XII (2.ª série), Lisboa: UNL, 2000-2001; “Agostinho da Silva e a «Escola de São Paulo»”,
Agostinho da Silva e o Pensamento Luso-Brasileiro, Lisboa: Âncora Editora, 2006 e “Agostinho
da Silva: de l’«École de Porto» à l’«École de São Paulo»”, Agostinho da Silva. Penseur, écrivain,
éducateur, Paris: L’Harmattan, 2010.
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