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A importância das formas simbólicas no desenvolvimento da sociedade.

1. RESUMO

Pretendo nesse estudo abordar dentro da Filosofia das Formas Simbólicas de 

Ernst Cassirer os princípios que relacionam e diferenciam as formas culturais 

do mito e da religião, tal qual é apresentado na obra “Ensaio sobre o homem”. 

A partir desta relação, pretendo estudar o modo de organização de cada um 

desses grupos, a relação libertária da religião com relação ao mito, o 

surgimento da ética, as relações sociais a partir dessas formas culturais, a 

sua condição de necessidade e as distinções com a atual sociedade pautada 

pela ciência e pela arte. 

2. INTRODUÇÃO

O estudo da filosofia das formas simbólicas de Ernst Cassirer é essencial para a 

compreensão dos fenômenos culturais do mito, da religião, da história, da arte, da 

ciência, etc, sua ligação e oposição históricas e os seus impactos na organização da 

sociedade atual. Estes elementos culturais são em muitos casos considerados pela 

história e pela sociologia jurídica.

3. OBJETIVOS

Este trabalho tende a oferecer critérios mais rigorosos  para a análise das Formas 

Simbólicas tendo em vista o número de vezes que se encontrarm mencionados, ou 

mesmo tratados como premissas ou fundamentos, em diversas pesquisas no direito 

sem que se dê a devida compreensão a elas. O sistema de Cassirer pretende 

oferecer ferramentas para análise rigorosa destes fenômenos, e é nesse espírito que 

adoto o autor.

4. METODOLOGIA

O método utilizado é a pesquisa de levantamento bibliográfico.

5. DESENVOLVIMENTO
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Esse estudo é direcionado a compreensão do desenvolvimento da sociedade 

relacionando os símbolos que sintetizam a cultura humana. Todavia, símbolo aqui 

não é compreendido em sentido genérico, mas no específico legado por Ernst 

Cassirer em seu programa da Filosofia das Formas Simbólicas. Essa diretriz obriga 

que se precise inicialmente no trabalho em que sentido trabalharemos o conceito de 

símbolo, cultura, sociedade e síntese. A primeira razão pela qual este trabalho se 

filia ao programa de Cassirer é porque ele parte de uma depurada investigação das 

cisões que mapeiam o mundo da pesquisa no século XX.

Entre essas cisões a mais ampla foi a operada no século XIX entre ciências 

naturais e ciências humana. Não pertencem ao trabalho de Cassirer questionar esta 

cisão, mas aprofundar a compreensão de seu sentido. Outra cisão que tem a sua 

atenção é entre as ciências exatas, ou seja, a visão de mundo físico-matemático, e 

as outras ciências da natureza que não gozam do mesmo grau de exatidão. Cassirer 

é herdeiro de um período em que o estudo acadêmico da linguagem alcança pela 

primeira vez autonomia, estabelecendo um programa independente do estudo do 

mito e da arte. Ele chama o século XIX de século da história, reconhecendo que esta 

faculdade, assim como a sociologia e depois a antropologia, reclama um status 

relativo de ciência ou até mesmo equiparável aos das ciências naturais. Mais do que 

perguntar se as humanidades podem ser ciência ou se tem de serem ciências 

naturais, Cassirer pergunta em que sentido uma ciência pode ser ciência, pelo 

sentido histórico de outras regiões do conhecimento requerem esta qualificação e, 

por fim, o que significa para própria concepção tradicional de ciência esse processo 

histórico em particular. É nesse sentido que Cassirer nos interessa. Em primeiro 

lugar, considera a ciência não como um campo estável ou reprodução de uma 

natureza dada, mais um processo que produz a realidade que estuda e verifica, 

enquanto estuda e verifica. Este fenômeno não é próprio apenas da ciência mais de 

todo processo cultural do qual a filosofia representa apenas um dos casos. Por uma 

série de questões que logo indicarei é prioritário a compreensão da relação entre os 

processos culturais não somente para compreender a ciência, mais para 

compreensão de cada um deles. Um encaminhamento deste tipo toma fenômenos 

sociais por um caminho promissor, caminho este que de fato se iniciou mais foi 

interrompido pelo evento da segunda guerra. As linhas de pesquisa desenvolvidas 

por Cassirer começaram a ser recuperadas no final do século XX e a expectativa 
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promissora de seu raciocínio foi redescoberta. Esta retomada de Cassirer não é 

ordenada nem em muitos casos filiada exclusivamente a ele, promovendo resultados 

e desenvolvimentos nem sempre de acordo com o seu programa. Enquanto 

precursor do estruturalismo, da semiótica e do desenvolvimento do uso da função 

em ciências sociais, Cassirer é uma referência constante nas linhas pós-

estruturalistas, na teoria dos sistemas, no realismo estrutural e em pensadores tão 

decisivos como diversos no século XX, entre eles Habermas, Rorty, Goodman, Neil 

Gaiman, Agamben e Milton Santos.

RESULTADOS PRELIMINARES

Para realização deste projeto é necessário compreender o programa de Cassirer. 

Ele só pode ser efetivo desde que demostrado a irredutibilidade lógica de uma forma 

cultural com relação á outra, demostração esta em que se encerra a condição de 

possibilidade não apenas do sistema cassireriano, mas de toda compreensão de 

mundo. A cooperação entre as formas da cultura na construção da realidade 

dependem desta irredutibilidade, o que obriga uma reformulação das categorias 

trancendentais kantianas por uma teoria modal que as diversifique em cada 

produção do espírito justamente por não diluírem nesta modulação, e uma 

abordagem diferenciada  na lógica transcendental. Diferente da filosofia analítica, 

que transforma a lógica tradicional, o neokantismo desenvolve a lógica 

transcendental na direção do pluralismo lógico, em que cada forma simbólica 

encerra sua própia lógica, segundo as consequências apresentadas por Cassirer, 

mas que corresponde a inversão da dedução transcendental de Kant. Se neste as 

categorias derivam dos primeiros princípios, no neokantismo são os princípios que 

derivam das categorias.
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