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Resumo
A relação mais directa que Leonardo Coimbra estabelece entre a cultura e a filosofia passa
pela educação e pelo ensino. A cultura não é, no entanto, um tema indiferente à filosofia que
o autor desenvolve ao longo da sua obra, e a compreensão da filosofia com um dos “modos
de cultura” não desaparece do horizonte da sua criação filosófica. Tendo presente o interesse que a filosofia actual tem dedicado à dimensão filosófica da cultura, propõe-se neste
artigo uma leitura dos textos de Leonardo que contribuem para caracterizar a sua reflexão
em torno da “teoria da cultura”.
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Abstract
The most direct relationship that Leonardo Coimbra establishes between culture and
philosophy involves education and teaching as such. Culture is not at all indifferent to the
philosophy that he develops throughout his work, and the understanding of philosophy as
a “mode of culture” is certainly present in his philosophical creation. With the interest that
current philosophy invests in the philosophical dimension of culture, this article seeks to offer
an interpretative reading of Leonardo Coimbra’s texts that best characterise his reflections
on the “philosophy of culture.”
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A “teoria da cultura” de Leonardo Coimbra

L

eonardo Coimbra (1883-1936) elabora o seu pensamento filosófico
em duas fases principais, que podem assim caracterizar-se: a elaboração do idealismo criacionista, predominantemente gnoseológico
e epistemológico, que se situa entre os anos 1912 e 1923 com a publicação
de O Criacionismo (1912) e A Razão Experimental (1923), e uma segunda
fase, de orientação mais marcadamente antropológica e ontológica, que
acompanha a sua evolução religiosa ao longo da década de 20, até à publicação de A Rússia de Hoje e o Homem de Sempre (1935), e à data da sua
morte.
As referências à cultura e à sua “teoria da cultura” mantêm-se ao
longo de toda a sua obra, como horizonte de vivência e de produção de um
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