o

indicio mais forte da renova~ao da filosofia
esta nesse movimento de reflexao que 0 simbolo provoca.
E um autentico desafio a um certo triunfalismo da razao
abstrata de alguns sistemas fI1osoficosda nossa tradi~ao.
Ao lado da racionalidade, a cultura e 0 simbolo
representam tambem com igual ou maior for~a de
expressao do ser humano a nao-racionalidade da
imagina~ao e do sentimento. Como integrar todos esses
fatores numa visao de globalidade do homem, sem 0
recurso ao "tribunal" da razao logica e clarividente,
constitui certamente uma das tarefas da filosofia atual, que
podera obrigar a uma revisao e autodefmi~ao capaz de
superar as fronteiras demasiado seletivas da civiliza~ao
ocidental.
De qualquer modo, na concep~ao de uma
filosofia da cultura e imprescindivel a gesta~ao e aplica~ao
de uma fun~ao conciliadora da reflexao filosofica que
mantenha sempre no seu horizonte a harmonia
reencontrada ou reconquistada das partes separadas do
"simbolon" grego que esta na origem do conceito de
simbolo. E urgente alcan~ar 0 sentido da uniao e do
reconhecimento que 0 simbolo oculta na tensao dinfunica
da duplicidade de significa~oes. Filosofia, cultura e
simbolo poderao ser os ingredientes dinfunicos duma
(re)descoberta do homem e dum projeto humano que
contribuam eficazmente para a supera~ao dos impasses
civilizacionais deste nosso fun de milenio. Se 0 homem
continua a ser 0 grande enigma para si mesmo, as vias de
decifra~ao ainda nao se esgotaram. Urn equilibrio mais
harmonioso
das
faculdades
humanas,
nessa

autocompreensao e autodefmi~ao tao aguardada, sera
seguramente um auspicioso prenuncio da harmonia
generalizada a todos os niveis da vida individual e
coletiva, estendendo-se mesmo a uma integra~ao
equilibrada na natureza e no universo.
Trata-se, na verdade, dum horizonte ou objetivo
ideal, com capacidade de estimular a reflexao e de nela
integrar as atividades de investiga~ao e de interpreta~ao.
Contribuir para a defmi~ao desse objetivo geral da reflexao
filosofica e direcionar cada uma das realiza~oes
particulares, eis a ambi~ao que norteia a ideia 'duma
filosofia da cultura. Essa ideia se concretizara,
praticamente, na analise de obras e autores que
possibilitem a aproxima~aopaulatina a um modo de ser do
homem que se desvela atraves do seu agir cultural.
Como conclusao destas
considera~s
projetivas em rela~ao a uma possivel filosofia da cultura,
julgo razoavel concebe-Ia, em geral, como uma reflexao
interpretativa de dimensao simbolica da atividade humana.
4. A filosofia das culturas nacionais

A atividade de reflexao filosofica no campo da
cultura deve receber impulso e direcionamento do
horizonte geral que acabo de sugerir, mas 0 trabalho
concreto de investiga~ao situa-se a um nivel bem mais
proximo da realidade vivida no quotidiano da existencia
do ser humano. A idealiza~ao tern a fun~ao propria de
qualquer teoria que so adquire um significado pleno
quando mantem uma rela~ao direta com a pratica da

vivencia humana que a suscitou pela admira~ao, pela
duvida, pelo questionamento interpretativo.
o fundamento da reflexao abstrata sobre a
cultura esta nas realiza~oes concretas que a manifestam e
que a constituem realmente. 0 movimento gera-se a partir
das caracteristicas proprias da a~ao criativa do homem,
que identificamos como cultura. Aos resultados desse agir
cultural teremos de voltar continuamente, num processo
hermeneutico de permanente aferi~ao do mesmo em
rela~ao ao outro, e do outro em rela~ao ao mesmo.
o acesso mais imediato ao fenomeno da cultura,
para 0 trabalho de reflexao interpretativa, esta nas obras de
autores singulares. Estas obras sao produzidas em
determinado contexto que constitui 0 horizonte de
significa~ao mais imediato que deve servir de referencial
para 0 trabalho de analise e de interpreta~ao. As culturas
nacionais correspondem a esse contexto de situa~ao em
que e possivel identificar urn minimo de caracteristicas, no
jogo de continuidade e de varia~oes, que refletem urn
modo especifico de agir e de estar no mundo e que
apontam, em Ultima analise, para urn modo de ser do
homem culturalmente diferenciado. A existencia de
culturas nacionais e, em cada urna dessas culturas, a
presen~a de urna identidade propria sao admitidas como
hipotese de trabalho, a partir de urn certo consenso na
linguagem comurn. 0 resultado cumulativo de analise
hermeneutica de obras consideradas siginificativas em
cada cultura particular podera trazer subsidios importantes
para 0 esclarecimento da discussao teorica acerca dessas
questoes sobre culturas nacionais e suas identidades.

Para 0 objetivo destas minhas considera~oes
sobre filosofia da cultura, importa 8ublinhar que 0 mais
importante e mais decisivo para a reflexao fI1osofica e 0
trabalho de analise a desenvolver a nivel da cultura
nacional. So a este nivel e possivel verificar a utilidade e a
validade das questoes teoricas sobre a cultura em ~eral,
uma vez que as nossas vivencias e cria~oes culturats se
verificam no ambito do particular inserido num contexto
que nao assume automaticamente a dimensao do .univers~.
Digamos que e necessano verificar ~ anallsar ma~s
demoradamente as diferen~as e camblantes dos mats
variados modos de agir e de estar no mundo, para se poder
chegar a identificar as dimensoes de universalidade do
modo de ser do homem que sustenta e dinamiza a sua
propria atividade cultural.
.
"
Falar de "fI1osofia de uma cultura naclOnal
significa, portanto, aceitar a tarefa de um trab~o de
analise e de interpreta~ao marcado pelo carater do
provisorio e do parcelar qu~ se orienta p~a urn
enquadramento mais geral d~,revl~a~.e d~ autodefffil~~odo
homem na "encruzilhada clvlhzaclOnal da epoca
contemporanea. Isso equivale a dizet que a cultura
adquiriu um lugar proeminente no pro~ama de uma
antropologia fI1osofica atual, oferecendo a ~losofia da
cultura um capitulo central e nao urn substltuto dessa
disciplina. ,
.'
E admissivel uma certa vartedade metodologlca
neste empreendimento. A atividade filosofica. ~poia-se
sempre em determinados pressupost~s ~ue C?ndlC10nama
propria metodologia. A fun~ao atnbUlda a fI1osofia, a
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concepyao do homem e a mundividencia em geral, em
ca~a pens~~or, estao entre esses pressupostos, talvez os
malS ~ec~slvoS. Nem por isso deixo de sugerir a
h~rmeneuttca ftlosofica inspirada no modelo de Paul
Rlcoeur, com~ ftlosofia, ~ c~mo metodologia, que julgo
adequada ao ttpo de anahse mtewretativa constitutiva da
filosofia da cultura aqui proposta.1
Os as~ectos metodologicos, que Paul Ricoeur
fundam:nta t~oncamente e vai aplicando ao longo da sua
obr~ saD_ sImples ~ adaptaveis a todo 0 tipo· de
manlfestayoe~ culturals. A analise hermeneutica do fato
Cultur~ em SImesmo si~a-se nurn duplo contexto que faz
part~ mtebrante do honzonte de significado em que se
efettva 0 trabalho de interpretayao. Todo 0 fato cultural
reme~e para urn contexto de produyao e se prolonga ou
atualuanurncomextoderecep~ao.
A interpretayao de obras escritas e a mais
comurn, e ~alvezd~ mais simples execuyao, urna vez que a
c~mpre~~saodo dlSCurSO
escrito e habitualmente acessivel,
nao eX1g~do uma preparayao especifica requerida por
outros generos de expressao cultural. Paul Ricoeur
con~entra a sua interpreta~ao hermeneutica em textos
escn~os, e a eles se aplicam imediatamente as
COnSl?~rayOes
de carater metodologico que encontramos
~ ~anas das suas obras. 0 esquema triadico que propoe
1ll1Cta-seno texto e completa-se no duplo contexto de
rlve

produyao e de recepyao. Usando uma das Ultimas
terminologias empregadas pelo autorl4, 0 desdobramento
didatico desse esquema pode ser assim formulado: a obra a
analisar constitui a "configurayao" textual, que faz
mediayao entre a "prefigurayao" ou pre-compreensao do
mundo da ayao do texto e a sua "refigurayao" ou recepyao
da obra no mundo do leitor.
o trabalho de analise e interpretayao concentrase na semantica do texto, e a partir dela se exploram os
elementos do mundo de prefigurayao e do mundo de
refigurayao que fazem parte intrinseca da significayao
efetiva do texto. Pela semantica se penetra na tessitura de
sentido ou sentidos do texto, revelando a sua unidade
profunda e permitindo 0 movimento de analise que vai do
patente ao oculto. Esse movimento de analise dirige a
reflexao na explorayao dos elos de ligayao ao contexto de
ayao em que 0 texto foi produzido, mas sempre na
dependencia direta dos elementos que 0 proprio texto
fornece. A reflexao se intensifica e como que atinge a sua
expressao maxima na interseyao com 0 mundo do leitor. 0
texto e tornado contemporaneo pela apropriayao do leitor
que 0 faz seu, e atraves dele amplia a propria compreensao
de si mesmo, realizando assim 0 objetivo fundamental da
hermeneutica: "Toda a hermeneutica e, explicita ou
implicitamente, compreensao de si mesmo pelo desvio da
compreensao do outro,,15. No movimento de toda esta
reflexao interpretativa se explicita a dimensao ontologica

13

oportunidade de aplicar essa hermeneutica nurn trabalho academico
ti~~sentado como tese d~ doutoramento na Faculdade de Filosofia de Braga d~
_ M ' e que aguarda pub!lcayao: "D. Duarte e a Filosofia da Cultura Portuguesa"
ensagem de Portugalidade no "Leal Conselheiro", Braga, 1991,353 p.
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P. Ricoeur, Le Conflit des Interpretations. Essais d'hermeneutique I, Paris,
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que a hermeneutic a ricoeuriana aponta como meta fmal,
talvez longinqua e utopica, mas nem por isso menos
dinamizadora e revitalizadora do filosofar.
Convem
acentuar
a importancia
desta
necessidade de conduzir a reflexao filosofica sobre a
cultura pela analise das manifesta~oes singulares no campo
limitado das culturas nacionais ou regionais, como
processo que oferece mais garantias de resultados efetivos
na renova~ao da filosofia atual. Esta atitude traduz a
convic~ao de que e urgente rever e repensar criticamente
muitos dos fundamentos dos modelos culturais e
f11osoficos dos sistemas de pensamento que nao satisfazem
mais as duvidas e interroga~oes do homem de hoje, ~
talvez nao correspondam mais as estruturas de vida e de
significa~ao predominantes na sociedade atual. 0
significado Ultimo desta atitude devera vincular-se a
exigencia de uma certa dose de modestia e de humildade
nas pretensoes do pesquisador e do f11osofo, face as
propor~oes da consciencia de crise e ate de catastrofe que
se apoderou da opiniao e da mentalidade contemporanea.
Aceitar 0 carater limitado e provisorio do saber em geral e
dos diversos saberes em particular, neste imenso desafio
lan~ado a razao humana de desvendar a realidade total ate
a sua constitui~ao mais original e mais radical, nao pode
ficar apenas em mais uma declara~ao de inten~oes e num
posicionamento teorico sem consequencias praticas. Para a
reflexao f11osofica, a concentra~ao no tema da cultura e a
op~ao pela "via longa" de revisao e de reinterpreta~ao do
infmdavel acervo cultural de cada cultura particular

poderao ser uma das versoes mais promissoras na busca de
resposta a esse desafio civilizacional.
5. Valor e significado da cultura

o valor

da cultura, e simultaneamente a cultura
como valor, depreende-se sem dificuldade dos interesses
teoricos acima apontados. Ao mesmo tempo, outros
interesses se tern denunciado cada vez mais envolvidos
com 0 uso e a orienta~ao do desenvolvimento do fenomeno
da cultura. E facil verificar a disputa pela lideran~a da
influencia no dominio da cultura, a nivel politico, social e
religioso. A indica~ao de apenas alguns exemplos e
suficiente para 0 objetivo destas considera~oes.
A famosa "revolu~ao cultural" na China de
Mao- Tse- Tung ainda pode servir de exemplo do interesse
pelo fenomeno da cultura como meio de sedimenta~ao-e
estabilidade nas mudan~as introduzidas. Altera~oes
politicas sem mudan~as culturais nao produzem revolu~ao.
A divulga~ao politic a e ideologic a decorrente desse fato
procura lan~ar mao da teoriza~ao sobre a cultura e da
promo~ao de obras sobre essa tematica; 0 caso da reflexao
teorica de A. Gramsci pode ilustrar essa preocupa~ao no
interior do marxismo, e 0 investimento em publica~oes de
divulga~ao nessa area, na URSS dos anos 60, mostra bem
o lado do seu uso ideologico.
Os interesses religiosos e pastorais perante 0
mesmo fenomeno provam movimentose
decisoes
importantes em institui~oes religiosas como a Igreja
Catolica dos anos 50 e 60, com as linhas de orienta~ao

defmidas no ultimo concilio ecumenico e sucessivamente
reafmnadas pelos Papas posteriores. A retomada do estudo
e da militancia das religioes e do misticismo orientais traz
tambem um forte ressurgimento da dimensao cultural a
que estao vinculados. Deseja-se, na maior parte das vezes,
fo~~cer um dialogo e intercambio que interfrram
decIslvamente na supera~ao das dificuldades e dos
impasses do presente.
.
Para ilustrar 0 aspecto social, a dificuldade
malOr esta em dar prioridade as instancias oficiais ou a
chamada indUstriacultural, que invadem a vida do cidadao
ate aos minimos pormenores do seu dia-a-dia. Sao os
ministerios e secretarias dos govemos, que estendem 0 raio
de a~ao desde a conserva~aoe restaura~ao de monumentos
e de tradi~oes, nas medidas legislativas sobre programas e
~etod~s .?e ensino e edua~ao, ate a organiza~ao e a
dlsporubilldade de meios que possbilitem a pratica do
desporto e outras atividades de ocupa~ao de tempos livres
e de lazer. E e tambem toda a rede de produtos comerciais
que, direta ou indiretamente, se relacionam com 0 mundo
da cultura e sao indispensaveis a vida social do cidadao.
o significado deste incremento geral do valor da
c~tura e decisivo para a reflexao fl1os6fica, tendo em
VISta,sobretudo, a prespectiva duma fl1osofia da cultura.
~onvem salientar aqui dois aspectos que me parecem mais
lffiportantes.
Primeiramente, a rela~ao indissociavel entre a
compreensao e defmi~ao do homem e a cultura levou E.
Cassirer a propor a substitui~ao da tradicional defmi~ao do
homem como "animal.r3:t~onale"pela defmi~ao de "animal
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symbolicum", pois a .."razao e um termo muito pouco
adequado para abranger as formas da vida cultural do
homem em toda a sua riqueza e variedade,,16. 0 homem
simbolizador ou "fazedor de cultura" esta no centro de
qUalquernova proposta de elabora~aode uma antropologia
fl1oS6fica.A obra de E. Cassirer e, nesse ponto, marco de
referencia obrigat6ria.
Em segundo lugar, podera arriscar-se a ideia de
atribuir a fl1osofia da cultura uma fun~ao semelhante
aquela que a metafisica desempenhou ao longo de muitos
seculos. Isso, se concordarmos que e 0 horizonte cultural
que serve habitualmente para situar os mais variados
acontecimentos, a todos os niveis do pensamento e nas
multiplas areas de investiga~ao, cabendo a filosofia a
tarefa de novo aprofundamento de unifica~ao e de
fundamenta~ao dos diversos saberes das ciencias. A
convergencia antropol6gica das ciencias, que' se vem
acentuando desde 0 seculo passado, desloca a reflexao
fl1~s6fica sobre a cultura para 0 centro desse papel
urn~cador e fundamentador. A fl1osofiada cultura caberia,
~Slffi, f~er emergir progressivamente pela reflexao
mterpretatlva 0 valor e sentido da vida e do agir humano
que pervadem a universalidade do fenomeno da cultura ~
se ocultam em cada uma das atividades do conhecimento.
Esse papel unificador e fundamentador do saber era
atribuido a metafisica; esta resultava da atividade
exc1usivado entendimento que elaborava 0 quadro te6rico
de aferi~ao Ultima da validade e da verdade dos diversos
saberes, para alem do dominio empirico da experiencia
16

E. Cassirer, Antropologia Filosofica. Silo Paulo, 1977, p. 51.
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quantitativa e mensurayel. Pela cultura, parece recuperarse para a reflexao ftlosofica 0 acesso ao ser do homem,
antes veiculado pela metafisica, mas agora sem perder 0
elo de continuidade· de uma certa empiricidade que faz
parte intrinseca da propria cultura.
Se esta interpreta~ao corresponde a uma visao
correta das tendencias do pensamento contemponineo, as
suas implicayijes tornar-se-ao cada vez mais presentes e
atuantes no interior d3; ftlosofia, evidenciando as
potencialidades das perspectivas acima sugeridas. De
qualquer modo, e para alem de futurismos condicionais, a
afirma~ao da presen~a da cultura como valor, e com um
cres~ente significado como objeto da reflexao ftlosofica,
parece-me nao oferecer duvidas nem levantar suspeitas de
visao distorcida ou exageradamente parcial...
Conclusio
Ao concluir estas considera~oes sobre a cultura,
nao posso deixar de referir alguns pontos que sintetizem as
ideias centrais e a orienta~ao da minha reflexao,
A cultura foi apresentada como espelho e fonte
de valores humanos, e nao apenas como repositorio ou
deposito passivo e inerte. A cultura e valor, com uma certa
assimila~ao da personalidade do ser que a produz. Por
isso, recai sobre a cultura uma certa ambivalencia e
ambigiiidade de sentido, comum a tudo 0 que e humano,
exigindo reflexao e interpreta~ao.
A dimensao simbolica, a "dar que pensar",
envolve 0 homem e a cultura num mesmo objeto de

reflexao e de analise hermeneutica. A ftlosofia podeni sair
revitalizada com 0 desafio lan~ado pela evolu~ao da
cultura. E possivel idealizar 0 projeto duma ftlosofia da
cultura que dinamize a reflexao filosofica e estruture uma
antropologia ftlosofica atual, com a indica~ao pnitica e
metodologica dos trabalhos a realizar.
A complexidade do fenomeno da cultura e
acrescida pela perplexidade do pensador que se esfor~a por
aprofundar a compreensao e interpreta~ao critica desse
fenomeno. Na verdade, 0 pensador critico sempre se
encontra envolvido pela cultura e reconhece-se como parte
integrante dela. Nao e possivel apostar numa interpreta~ao
profunda da cultura sem aquele minimo de paixao que
acompanha todo 0 empreendimento humano importante..A
interpreta~ao da cultura parece, pois, nao poder ser levada
a cabo com total isen~ao, liberta de pressupostos que
condicionem de algum modo os resultados fmais. E esta a
grande interroga~ao que sempre surge na revisao
retrospectiva de qualquer projeto ou realiza~ao pnitica. A
propria reflexao ftlosofica e obrigada a conviver com esse
condicionamento. A aceita~ao consciente dessa limita~ao
devera dar maior consistencia a modestia e humildade da
sua contribui~ao para a elabora~ao duma antropologia
ftlosofica atual.
Urn fator positivo a resgatar e a incentivar na
evolu~aorecente da cultura e 0 renascer da for~a da utopia
em rela~ao a um mundo mais humano. A cultura recupera
para 0 homem essa riqueza imensa do seu lado emotivo e
sentimental, e introduz na reflexao ftlosofica a exigencia
de repensar a soberania da racionalidade. 0 caminho

iniciado na reflexao teorica sobre a cultur~ onde a
harmonia na diferen~a integrada j a faz sentir alguns efeitos
praticos na valoriza~ao e na convivencia dos povos,
habilita-nos a olhar com mais esperan~a para essa
capacidade criativa e regeneradora da propria cultura. Com
o desenvolvimento da cultur~ acompanhado de seria
reflexao interpretativ~ urn futuro mais hurnano pode
tomar-se realidade.
Finalmente, para a concretiza~ao efetiva da
assimila~ao individual e da aplica~ao social dos efeitos
hurnanizantes e integradores da cultur~ temos de remeter
para urn outro dominio que excede os propositos destas
paginas. Trata-se da questao dos conteiIdos e da orienta~ao
dos programas de ensino e de forma~ao do cidadao. A
partir das considera~oes oferecidas ao longo destas
paginas, impoem-se a necessidade urgente de urna maior
liberdade e autonomia nas decisoes individuais que a vida
social de hoje exige. Vma consciencia culturalmente
orientada e esclarecida constituira a base mais segura
dessa forma~ao e da constru~ao durn mundo melhor.

