
Caro amigo Ferrater Mora! 
 
Rio-18-11-58 
 
Não sei como me desculpar pela demora em lhe agradecer a honra que me conferiu reservando 
verbete especial para a minha modesta pessoa no seu magnifico “Diccionario de Filosofía”. Com 
pudei a quarta edição cuidadosamente e na minha opinião nada há que se compare a essa obra 
monumental produto de uma existência e de uma cultura filosófica do mais alto quilate. 
 
Estou agora, inteiramente voltado para a parte de aplicação da minha teoria filosófica. Depois de 
haver publicado a “Introdução...” e os “Elementos...”, juntamente com os “Ensaios Filosóficos” de 
que lhe estou remetendo um exemplar passei a dedicar-me a estudo de estética, linguagem 
poética e arquitetura. 
 
Estou preparando um curso na nossa Faculdade de Filosofia sobre “Bases Arquitetônicas da 
Filosofia”, curso esse que resultou de minha colaboração com o maior matemático brasileiro, 
major Jorge Barbosa. Estudei com o major Barbosa durante este ano problemas fundamentais de 
análise matemática e topologia algébrica. O meu curso será o fruto dessa colaboração que tem 
sido fecunda. 
 
Proferi na “Escola de Arquitetura” de Minas Gerai dois ciclos de conferencias respetivamente 
sobre “Estética e Arquitetura” e “Bases Filosóficas da Arquitetura”. Entreguei ao meu editor uma 
obra em que reúno todos os trabalhos sobre critica de poesia e sobre arquitetura cujo título será: 
“Bases estéticas da critica”, programada para 1959. 
 
Como você verifica tenho trabalhado muito. Devo seguir para a Europa em março de 59 para 
realizar conferencias na Alemanha, Itália, França e Inglaterra. Já falei demais sobre os meus 
planos e desejara que você me informasse a respeito dos seus. Mais uma vez peco-lhe desculpas 
pela minha neglicencia em cumprir o elementarismo dever de lhe agradecer a honra de figurar no 
seu “Diccionario” em verbete especial, o que representa muito para a difusão de minhas ideias por 
todo o mundo. 
 
Um abraço caloroso de quem muito estima é admira  
 
[Signatura] 
 
P.S. O meu endereço é sempre o mesmo: Inhangá, 33, ap. 603 (Copacabana) Rio 
 
 
 
   


