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Escrevo-lhe com considerável atraso motivado pelo concurso de filosofia que deveria realizar-se 
em outubro, mas que, por várias razoes, foi prorrogado provavelmente para o ano de 1951... Vou 
enviar-lhe alguns trabalhos meus para o endereço norte-americano. E meu amigo Mâulio Giudice 
informou-me de que você ainda leccionava literatura e [história?] espanhola no Bryn Mawr 
College. Não compreendo porque os americanos se recusam a aproveitar os “valores” nas 
posição em que eles poderão render o máximo, satisfazendo, assim, os imperativo da própia 
vocação. Não conheço ninguém na América Latina que esteja em melhores condição de enseñar 
filosofia, de dar um curso sobre o pensamento contemporâneo do que Ferrater Mora.. Foi isso que 
declarei reiteradas vezes ao diretor de Faculdade de Filosofia em Minas-Gerais.  Dificuldades de 
verba impediram a realização do meu projeto. De os eleição, que estão se realizando hoje, 3 de 
outubro, forem favorável a Cristiano Machado, tenho esperança de obter o seu contrato para uma 
de nossos faculdades, podendo, entrar, revê-lo depois de tanto tempo. Nada lhe posso prometer a 
não ser o mais vivo empenho em tê-lo entre nos como professor de filosofia. 
 
Quanto as meu livro comunico-lhe que estou escrevendo mais dois capítulo: “Matemática e 
Filosofia” e “Filosofia como síntese Reflexiva” - que será o ultimo. Tenho impressão que o capítulo 
sobre filosofia como síntese reflexiva será o melhor do livro ou polo menos malo “... Nele aplico o 
método filosófico de síntese reflexiva nas prolemas da causalidade do espaço e do tempo. Aceito 
a sua sugestão sobre a editorial da Universidade de Tucumán. Peco escrever ao prof. Juan Adolfo 
Vásquez nesse sentido lembrado  á ele os meus títulos norte-americanos... Vou enviar-lhe breve 
um longo ensaio: “Contribuição da Lógica Matemática a Mensuração dos Falores Psíquicos” que 
será publicado nos nossos “Arquivos de Psicotécnica”. É o primeiro trabalho sério que escrevo 
depois do meu regresso da América e confesso-lhe sem falsa modéstia, que estou muito satisfeito 
com ele... Acredito leão demonstrado o único caminho que levará á solução do problema da 
medida cientifica em psicologia. Le não me engano, o ensaio é inteiramente original e apresenta 
sugestão rigorosamente inéditas nessa domínio. Aguardarei seu veredito com impaciência.  
 
Peco recomendar-me á sua senhora e “hijito” 
 
Um abraço do amigo 
 
[Signatura] 
 
 
 
   


