
“Estudos difíceis, eu o sei – e a dificuldade vai desde a criação desses problemas que precisam 
ser inventados, à sua colocação em forma própria e à demonstração de que há problemas 
onde ninguém vê problema algum. Que a dificuldade não nos desanime entretanto. È preciso 
que ela nos dote de uma História Humana da Humanidade.”  Lucien Febvre

A LÓGICA DO CULTURAL

Existem, fundamentalmente, duas formas de ser, isto é, estar e pensar (n)o mundo. Estas formas de 
ser são radicalmente opostas e excluem-se mutuamente.
A primeira é sedentária. Procura constantes pontos de apoio, busca e deseja permanentes  pacíficos 
lugares de chegada e descanso. Uma tal postura existencial e intelectual leva à criação de princípios 
de infalibilidade, zonas de estática e monumentos e ídolos.  Esta mentalidade faz parte daquilo a 
que a escola de K. Popper definiu como o racionalismo tradicional do Ocidente.
Toda a sua confiança, necessária confiança, assenta em teorias construidas em sistema fechado. 
Ideias estatuídas da força da razão e da razão da força balançando, assim, entre o dogma e o 
fanatismo. Trata-se, em última instância, duma racionalidade em prisão, duma total obediência à(s) 
autoridade(s). 

A segunda forma é nómada. Faz da dúvida e relatividade a sua estrada de existência intelectual. 
Pesa e martela a totalidade das estáticas, questiona os princípios de obediência e autoridade. Procura 
viver em constante procura, escuta a voz de Zaratrusta proclamando a cidade nos arredores do 
Vesúvio e caminha para os vulcões incendiando a própria voz do profeta.
Trata-se, portanto, do princípio da crítica da razão e da razão da critica que recusa toda e qualquer 
sistematização fechada, que proclama a abertura a toda a possibilidade de paradoxo, isto é, de 
procura de mais e novo sentido.

A atitude sedentária fundamenta o discurso dogmático, é a subestrutura de toda e qualquer FÈ que 
cria o divulgador-burocrata.
A atitude nómada fundamenta o discurso problemático, cria o investigador. 

Qualquer forma de saber é histórica e relativa. È histórica porque relativa e relativa porque é 
histórica. O que significa que saber é ignorar. 

Historiografia Moderna : “método moderno e a investigação histórica está totalmente fundado na 
distinção entre fontes originais e fontes de segunda mão” (A. Momigliano)
O desenvolvimento das técnicas operatórias rigorosas vai permitir aos Sec XVII e XIX a fundação 
da Historiografia Evolucionista. Múltiplas relações com a Filosofia, Literatura, Política, criam 
diferentes modalidades de evolucionismo desde o progresso à liberdade, do espírito da nação à 
razão, etc.
A história iluminista desempenhou a nível da História da Cultura um papel predominante. O sec. 
XVIII elabora a partir do Evolucionismo Racionalista/ Progressista as primeiras Histórias da 
filosofia, Ciências, Tecnologia, Instituições, etc., abrindo um sem numero de territórios à lógica 
diacrónica.

A história é, nos nossos dias, um lugar de inter e pluridisciplinaridade. Esta é a situação real por 
mais que desagrade aos “epistemoaduneiros (E. Morin). A história, lugar de encontro das histórias 
existentes é bem mais um projeto ideal que um objeto real. È um “ponto filosófico” de unidade de 
ciências ou um lugar institucional caracterizador de investigadores  que se dedicam a buscas 
teóricas do humano enquanto caracterização de espaço e tempo. A realidade não é a redução à 
identidade unitária mas a proclamação da diferença. 
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Cultura e civilização

“Uma mesa cheia de feijões.
O gesto de os juntar num montão único.
E o gesto de os separar, um por um, do dito montão
O primeiro gesto é bem mais simples e
pede menos tempo que o segundo.
Se em vez de uma mesa fosse um território, 
em lugar de feijões estariam pessoas 
Juntar todas as pessoas num montão único
é trabalho menos complicado do que o de
personalizar cada uma delas.
O primeiro gesto, o de unir, aunar, tornar uno
todas as pessoas e um mesmo território
é o processo da civilização.
O segundo gesto, o de personalizar cada
ser que pertence a uma civilização é o
processo da cultura.
A civilização é um fenómeno coletivo.
A cultura é um fenómeno individual.
Não há cultura sem civilização, nem civilização que perdure sem cultura.
ALMADA NEGREIROS

Origem e Evolução do Conceito de Cultura

È necessário ter consciência de que o vocabulário das ciências do homem não vive o campo das 
unívocas e perentórias definições.  As suas unidades conceituais estão longe da fixidez ou mesmo 
duma mínima fronteira de concórdia. Por outro lado, é também necessário não confundir palavra 
com conceito – significante e significado. Diferentes palavras cobrem um mesmo conceito, as 
mesmas palavras podem significar conteúdos semânticos bem diferentes. 
Cultura é um palavra de origem latina (cultus = cultivo e culto/colere= cultivar). Cicero utilizava a 
expressão cultura do espírito/cultura animi, e pela mesma época encontramos o Cultus agro 
(agricultura) e cultus litteras (Letras).

Camões emprega em os Lusíadas por duas vezes o termo culto e cultura. Culto aparece no sentido 
da prática de adoração religiosa enquanto que cultura se refere ao cultivo dos campos.
Cultura enquanto cultivo dos campos é um oponente a natura-natureza. A primeira um movimento 
artificial do homem sobre os elementos naturais enquanto a segunda é o próprio movimento  natural 
presente no campo fenomenal. Camões repete a oposição grega e em especial aristotélica do 
natural-arteficial, fusis e tecne, natura e ars. Oposição que na ordem renascentista “industria”- 
“natureza” implica imitação/mimésis porque, como ensina Aristóteles, Ars imitatur naturam in 
quantum potest.

Ao longo do sec XVIII o termo é cada vez menos utilizado para significar atividades materiais “a 
cultura dos campos” e, cada vez mais, para atividades espirituais. 
Os historiadores do conceito cultura datam do sec XVIII o seu aparecimento isolado e substantivado 
num sentido já afim do contemporâneo.
Cultura é então uma criação iluminista, devida especialmente às luzes alemãs/aufklaerung. 
Em português encontra-se o substantivo pela primeira vez em 1651 na obra Vida de Dom João de 
Castro Viso rei da Ìndia, escrita por Jacinto Freire de Andrade, biografo.

Antero de Quental escreveu “ e já falei de D. João de Castro, direi que poucos livros têm feito tanto 
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mal ao espírito português, como aquela biografia do herói escrita por Jacinto Freire. Freire que era 
padre, que nunca vira a Índia e que ignorava tão profundamente a política e a economia política, fez 
da vida de D. João de Castro, não um estudo de ciência social, mas um discurso académico literário 
e muito eloquente...

não cairemos no provincianismo de considerar cultura como um vocábulo aparecido, em sentido 
moderno, na língua portuguesa. O que se pensa é que este documento vem alterar profundamente as 
tradicionais histórias do conceito em 2 pontos chave

• O substantivo isolado não aparece apenas com o Iluminismo e os finais do séc XVIII mas, 
bem mais cedo, pelo menos, já nos meados do sec XVII

• O termo no seu sentido moderno não é especificamente francês passado para alemão e 
inglês, mas sim uma presença, bem provável, em todas as línguas românicas.

No iluminismo françês, Cultura refere-se ao campo intelectual individual (J. Freire), tanto para dar 
um horizonte quantitativo/informativo quanto para uma profundidade qualitativa/formativa.

No iluminismo alemão ao longo do sec XVIII cimenta-se o uso de Cultura em referência ao mundo 
do espírito., kultur-cultur, designa já não uma unidade individualizada mas sim, e cada vez mais, o 
processo em processo intelectual e social da humanidade, isto é, exprime a ideia do 
progresso/marcha da humanidade, caminho do homem fazendo-se a si próprio.
“A metafisica é, assim, o complemento de toda a Cultura (cultur) da razão humana.” Kant
No iluminismo alemão o termo ganha um peso funcional.
O elemento “espiritualista” deixa de ser o pai totalitário  do termo e, cada vez mais se introduzam 
elementos do quotidiano e do mundo “material”. Ao longo do  Oitocentos a cultura deixa de ser 
pensada como exclusivo campo de manifestação do espírito/ GEIST  e passa também a olhada 
como território de circuitos produtivos e campos de mercado, espaços de fabricação/distribuição de 
objetos e aglomerado de instituições ditadoras ou pressionadoras de padrões/normas culturais, isto 
é, formas de estar e ser.
Tudo isto acompanha o aparecimento das modernas “Ciências do Homem” uma interrelação que 
não permite qualquer isolamento particular. O plano cultural surge, então, como um global 
intelectual/existencial – “uma cultura é a soma total funcional e integrada das atividades não 
instintivas das existências humanas”

“a cultura inclui todos os modos de sentir, pensar e agir que não são resultados inevitáveis do 
equipamento biológico humano.”

“Uma cultura orienta, desenvolve, domestica certas virtualidades humanas, inibindo ou proibindo 
outras... uma cultura constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e imagens que 
penetram o indivíduo na sua intimidade, estruturando os instintos, orientando as emoções.”

“a partir da segunda guerra mundial, a noção de cultura adquiriu uma importância política, social, 
em económica”

Um conceito aclara-se também no jogo de apoiantes e oponentes que melhor o caracterizam no 
campo textual. Natureza foi durante largos séculos o oponente por excelência da cultura e teve nos 
inícios do nosso século a explanação mais cimentada através da escola sociológica neokantiana em 
Enrique Rickert. A oposição ontológica e gnosiológica entre os seres culturais e naturais é então 
radical. 

A segunda metade do nosso século, com o desenvolvimento de novas ciências do homem como 
Etnologia e Ecologia veio por em causa este oponente tradicional do racionalismo ocidental.
“Cada homem é uma totalidade biopsicossiológica e a condição simbólica é tão só um dos 
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elementos do “ecossistema”. A tradicional oposição ontológica e/ou epistemológica esbateu-se e 
desapareceu: “o grande corte entre ciências da natureza e as ciências do homem oculta ao mesmo 
tempo a realidade física das segundas e a realidade social das primeiras”. 

Cultura e civilização mantêm hoje um imenso campo de relações. Ambas participam duma 
gramática de afinidades sendo por vezes tão irmãs que tendem para uma quase (con)fusão. 

EVOLUÇÃO E SIGNIFICADO DO CONCEITO DE CIVILIZAÇÃO

O vocábulo civilização nasce nas línguas românicas a partir do lantim civis/civitas (habitantes da 
cidade). Segundo as investigações de Lucien Febre e mais recentemente de F. Braudel, o termo 
aparece pela primeira vez em língua francesa. Civilization/ civilização é utilizado por volta de 1732 
como termo técnico de jurisprudência designando então um acto de justiça. Em 1752 Mirabeau 
publica o seu Tratado da População e fala do  “luxo de uma falsa civilização”. Estava encontrada a 
palavra exata para uma ideia que até aí se havia pronunciado com o termo policia/policiado/ 
civilizado: “Decorre desses empregos que, para Mirabeau, “civilização” é um processo do que se 
denominava até então police, ato que visava a tornar o homem e a sociedade mais “policiados”, o 
esforço para levar o indivíduo a observar espontaneamente as regras da conveniência e para 
transformar no sentido de uma urbanidade maior os costumes da sociedade”.
Na verdade, a partir da invasão do mundo pela Europa, a ocidente por mar e o oriente por terra, 
divulga-se a ideia dum conjunto populacional e histórico, superior ou/e inferior, semelhante e/ou 
diferente de outros conjuntos que se vão conhecendo. A partir dos séculos XV e XVI difunde-se na 
Europa uma arqueologia sociológica-valorativa que tipifica, os povos e sociedades, do presente e 
passado, em vastas unidades de nível. 
Como o acentuou Lucien Febvre o mundo europeu vai utilizar uma arque valorativa e desnivelada 
para pensar o outro/diferente sempre vistos em termos do referendo do mesmo e, por isso, sem um 
verdadeiro direito à diferença, mas tão-só a semelhança/presença e à ausência sentida como 
falha/falta, isto é, sinal de inferioridade. 

Essa arqueologia subjetiva e etnocêntrica pode ser sistematizada num bloco de três níveis: (1) – 
Civilizados ou com policia; (II) – Bárbaros; (III) – Selvagens. O primeiro serve para caracterizar o 
mesmo ou o presente enquanto que os outros níveis servem para nomear o outro ou um qualquer 
tempo passado negativo do mesmo. 
Polícia é a palavra quinhentista que significa os blocos sociais/ civilizacionais” com 
desenvolvimento - “processo”. Duarte Pacheco Pereira, dirá no Esmeraldo de Situ Orbis, escrito em 
1505-1508, a fazer a comparação da superioridade europeia frente à asiática e africana que “...toda a 
habastança das armas e polícia d'ellas com outras muitas artilharias Europa possui, e sobre tudo o 
mais excelentes letrados em todas cientificas, que o orbem em system”
A  dialética “barbaras”/ “policia” é a chave da seriação das idades do mundo histórico 
europeu/cristão. A forma de, polemicamente, caracterizar a medievalidade, passado recente, frente 
ao presente. A polícia é a condição necessária à conservação do desenvolvimento/saber e opõe-se 
radicalmente ao bárbaro em que tudo é “diminuido”/atrasado.

Camões utilizava em Os Lusíadas o termo polícia por 4 vzes, sempre no sentido do 
desenvolvimento/ saber múltiplo duma determinada zona geográfica - “ … e folgaras ver a 
polícia/portuguesa na paz e na milícia”. 
Ao longo do séc XVII o vocábulo polícia descobre, cada vez mais, novos apoiantes como por 
exemplo o verbo civilizar.
J.B.Bossuet em 1681 no seu Discurso sobre a História Universal emprega frequentemente o termo 
polícia “haviam espalhado por todo o lado esta excelente polícia dos egípcios”, e utiliza o termo 
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cultura apenas no sentido de cultivo: “A Antiguidade admira as ricas sementeiras dum país cuja 
negligência dos habitantes deixa hoje sem cultura”. 

O iluminismo marca, não apenas o estabelecimento habitual do termo civilização no seu sentido 
antropológico “os homens do mundo civilizado” mas também, e principalmente, o nascimento das 
gramáticas civilizacionais. Essas visões macro- diacrónicas do homem fazendo-se a si mesmo 
enquanto genética dum “quadro dos progressos do espírito humano” (Condorcet) marcam toda uma 
nova vida do conceito civilização. O processo fundamental da historicidade humana visto na sua 
diversidade fenomenal mas também unidade fenomenal mas também unidade de sentido torna-se, 
desde os finais do sec. XVIII, o espelho da civilização que reflete os valores do progresso e 
desenvolvimento próprios duma “interpretação otimista” (E. Benveniste). 
“a aparição do termo civilização, que designa um processo, aparece na história das ideias, quase ao 
mesmo tempo que a noção de progresso. Civilização e progresso são termos destinados a 
estabelecer as relações mais estreitas...não espanta que depois de se haver imposto pela sua virtude 
de síntese, este termo não tenha tardado a fazer-se objeto de reflexões analíticas: desde o final do 
sec XVIII, inumeráveis escritos esforçam-se por discriminar as condições e os constituintes – 
materiais e morais – da civilização”

As doze épocas e sete cidades do mundo em J.B.  Bossuet e 3 idades do acontecimento e 
conhecimento ( divino – heroico – humano) em J.B. Vico marcam o nascimento dessa histografia 
global que na sua prespectiva macroscópica procura situar e pensar as grandes unidades 
demográficas. A emergência destas diacronias da civilização torna-se desde o Iluminismo uma 
constante cada vez mais forte nas formas de pensar europeias. 

A cultura não é uma unidade etérea mas sim um conceito em totalidade que procura recobrir no seu 
enunciado toda uma variedade de produções humanas enquanto dados de sentido. O campo cultural 
explica-se em toda a sua potencialidade semântica na absoluta transtextualidade de tudo o que é 
humano. È a partir desta abertura transtextual  (J. Kristeva) que a cultura perde a sua dimensão 
meramente espiritual/ideal e ganha toda uma rede relacional com o social e o civilizacional. È 
evidente que o campo cultural enquanto totalidade global tende cada vez mais a ser objeto de 
análises pontuais que o tomam uma das zonas desse território como seu lugar de estudo ( o mito, a 
ciência, o artesanato, as formas de comer e vestir, etc...) 

A analiticidade e especialização microscópica não devem contudo ser tomadas numa perspetiva 
triunfante e absoluta. O esforço do investigador voltado para a especialização deve ser 
acompanhado por um complementar e oposto movimento virado para a Globalização/pluralização.
O investigador deve ser uma toupeira que desce às profundidades mas também ao mesmo tempo 
uma águia que sobe às alturas. 
Nenhuma questão cultural é propriedade privada deste ou daquele sabre humano. 

Uma forma de limitação do cultural é a  civilização, abjuvante complementar por excelência. 
Entendemos a civilização como rede social – cultural tomada na sua mais lata diacronia. Uma tal 
atitude concetual implica a aceitação da cultura como parte da civilização mas agora já não em 
relação estrutural (sistema parcial/ sistema total) mas sim em relação processual (parte epocal/todo 
epocal).
Tomar uma relação cultural/civilizacional obriga a pensar a cultura em termos sincrónicos (por 
exemplo, a cultura portuguesa no séc. XVI) ou semi-diacrónicos ( o todo da cultura portuguesa 
como um fenómeno particular/parcial resultante do encontro entre a civilização cristã, judaica e 
islâmica). 

Retirado do texto: A LÓGICA DO CULTURAL: uma introdução à História da Cultura; Luis Filipe 
Barreto; 1984
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