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1. RESUMO  

Esse estudo é direcionado á compreensão do desenvolvimento da sociedade 

buscando entender as implicações jurídicas fruto das variações culturais  

desenvolvidas pela relação das formas simbólicas que estruturam a cultura humana, 

servindo como exemplo destas o mito, a religião, a história, a arte dentro outros. 

Para tal feito adoto o autor Ernest Cassirer que desenvolveu a Filosofia das Formas 

Simbólicas. 

Para Cassirer as formas simbólicas preocupam-se com a construção do juízo, 

o SER, “O pensamento Cassireriano se move dentro da tradição do Idealismo 

alemão e, mais concretamente, supõe um movimento derivado desta, o 

Neokantismo”. O pensamento Cassireriano defende que tudo é construído em 

síntese, a realidade estabelece uma relação entre passado e presente, a forma é o 

reino que une o sujeito e o objeto. Partindo desses pressupostos é possível afirmar 

que nenhuma forma é anterior a outra, esta é uma das bases deste trabalho, 

pretendemos entender as relações sociais que surgiram com a evolução do mito, da 

religião, da ética, da linguagem entre outras, relações estas sustentadas por uma 

condição de necessidade de uma forma com relação à outra fortalecendo a ideia de 

irredutibilidade das formas simbólicas para compreensão do mundo. 

Os elementos culturais tratados neste trabalho são em muitos casos 

considerados pela história e pela sociologia jurídica. Este trabalho pretende oferecer 

critérios mais rigorosos de análise desses dados, tendo em vista o número de vezes 

que se encontram mencionados ou mesmo tratados como premissas ou 

fundamentos em diversas pesquisas no direito sem que se dê a devida 

compreensão a eles. O sistema de Cassirer pretende oferecer ferramentas para 

analise rigorosa destes fenômenos, e é neste espírito que adoto o autor. 

  

2. INTRODUÇÃO 

Pretendemos relatar os estágios iniciais da pesquisa e a direção que 

pretendemos seguir daqui em diante. Ela nasceu do interesse em compreender a 

sociedade de modo integral, relacionando os elementos sociológicos com outros 

fatores de humanidades não exclusivamente determinados pela sociologia. Embora 



fenômenos linguísticos e estéticos possam ser abordados sociologicamente, cada 

qual pode ser abordado a partir de sua área específica sem que sejam organizados 

prioritariamente pelo fenômeno social. O inverso também é verdadeiro. Podemos 

subordinar os fenômenos sociais aos paradigmas linguísticos. Sob este critério, a 

cultura como um todo é mensurada pelo nível de aquisição de linguagem. Tal 

perspectiva é exemplificada pelo antropólogo social Jack Goody e o crítico literário 

Ian Watt em seu clássico artigo As consequências do letramento, de 1963, em que 

quando a cultura humana passa de apenas falante para o discurso escrito, o 

antropólogo cede lugar ao historiador, e quando o letramento implica em meios 

complexos de organização, conservação e transmissão, a ponto de interferir e 

mesmo produzir estruturas sociais mais complexas, o sociólogo toma o lugar dos 

anteriores. Trata-se aqui nesta comunicação apenas de um exemplo. Os autores do 

artigo abrem o estudo com esta comparação não para legitimá-la, mas para 

apresentar certa concepção corrente em alguns âmbitos acadêmicos no início da 

década de sessenta na pesquisa americana, ressaltando mais para frente seu 

aspecto redutor. O que me interessa neste exemplo é o modo como consideramos 

as disciplinas umas em relação às outras. Elas são ordenadas em relação privativa 

de aquisição de linguagem, o que poderia sugerir que sociedades mais complexas 

exigissem uma disciplina mais complexa, que no caso seria a própria sociologia, e 

culturas mais simples, disciplinas correspondentes, no caso a antropologia. Todavia, 

esta perspectiva não se verifica. Basta um levantamento inicial das linhas de 

pesquisa em antropologia nas últimas décadas na USP para constatar a diversidade 

de sua abrangência. Embora seja realmente profícua a pesquisa das culturas 

ágrafas, a antropologia aborda os mais variados temas e setores sociais, como 

violência doméstica, a cultura da produção de riqueza, a ocupação do espaço 

urbano no centro da cidade de São Paulo, etc.; e o faz se se verter em sociologia, 

psicologia ou história. De fato, a existência de uma disciplina chamada antropologia 

social indica que a antropologia é capaz de abordar fenômenos das sociedades 

complexas sem se verter em sociologia. Dois equívocos são explicitados por esse 

exercício: primeiramente que a antropologia estaria restrita ao estudo das culturas 

ágrafas e, em seguida, que estas culturas seriam mais 'simples' do que aquelas que 

mais se assemelham a nossa constituição social. 

Este problema nas ciências humanas tende a se reproduzir de modo 

irrefletido na pesquisa jurídica. Estas reduções são mais restringidas pela redução 



peculiar ao estudo jurídico. Como explica o professor Dimitri Dimoulis, durante o 

século XIX se organiza nas universidades a disciplina de Teoria Geral do Direito, que 

assinala como seu campo de reflexão as normas e o direito positivo, enquanto que 

as outras questões jurídicas, na época predominantemente oriunda do 

jusnaturalismo, seriam abarcadas pela filosofia do direito. Assim a pesquisa jurídica 

se ordenou em uma teoria da norma e uma teoria do valor, assumindo 

progressivamente em alguns casos um caráter de excludência uma com relação à 

outra, semelhante ao que ocorre nas humanidades em geral. Durante o século XX, 

apesar da enorme diversidade de métodos aplicados ao direito, existe a tendência 

de classificá-los como juspositivistas ou jusnaturalistas. A própria organização dos 

temas jurídicos se distribui em dogmática, em que o direito seria considerado a partir 

de si mesmo, e zetética, em que é considerado em relação às outras disciplinas 

humanas que o transcendem. 

Uma questão que pode ser identificada nesta dicotomia é o problema da 

independência do direito em face de outras disciplinas e sua capacidade de interagir 

com elas. Entendemos a dogmática seria a concepção do direito independente das 

outras disciplinas humanas. Não é o caso desta comunicação desenvolver esta tese, 

até mesmo porque, partindo de uma abordagem exclusivamente dogmática, o direito 

não é uma ciência independente. Segundo o MEC, o direito é classificado como 

ciências sociais aplicadas, ou seja, é reconhecido como um campo técnico 

determinado em que as ciências sociais geram resultados normativos. 

Dogmaticamente portanto o direito não instaura uma área própria do conhecimento, 

mas um campo de aplicação das ciência sociais. A concepção zetética do direito 

pode se dar em raciocínios que se oponham a esta tese, independente do que o 

MEC legisle, mas também a cooperação com as outras disciplinas humanas podem 

diluir o direito nelas. Segundo uma análise materialista, por exemplo, o direito é 

considerado como um dispositivo social a serviço das relações de produção 

respectivas de um determinado momento histórico: em nosso caso, das relações de 

produção econômica do capitalismo. 

 

 3. OBJETIVOS  

Gostaríamos de pensar o direito, inicialmente, sem excluir nenhuma destas 

possibilidades. Todavia, a articulação destas diversas tendências exigiria a 



delimitação de um campo próprio ao direito, em que elas pudessem ser 

subordinadas. No contexto atual, a teorias gerais do direito mais plenamente 

constituídas não de fato positivistas, e excluem do campo jurídico reflexões como a 

do materialismo histórico. A própria obra de Pachukanis não se chama Teoria 

Marxista do Estado, o que seria um contrassenso, mas Teoria geral do direito e 

marxismo, cuja finalidade não é oferecer uma nova teoria geral do direito, mas 

demonstrar como o direito está a serviço não das leis de modo autônomo, como 

pretende o juspositivismo, nem dos valores, como pretende o jusnaturalismo, mas 

das necessidades circunstanciais do modelo econômico vigente. Por essa razão, o 

marxismo termina por gerar um instrumental materialista histórico de análise do 

direito. 

Foi através destas reflexões sobre o direito que encontrei o programa de 

pesquisa de Ernst Cassirer. Ele apresenta um interesse pela diversidade 

metodológica derivado da reflexão sobre independência e interação entre as áreas 

do conhecimento. Para Cassirer, a busca pela independência da área do 

conhecimento ou parte ou se reduz a algum tipo de positivismo. Por sua vez, o 

positivismo em linhas gerais teme que a interdependência das disciplinas conduza a 

um relativismo, o que ameaçaria a validade da ciência. A pesquisa de Cassirer 

emerge em meio a este debate inicialmente em um programa de filosofia da ciência, 

mas que será consequência direta de seu próprio desenvolvimento na direção de 

uma filosofia da cultura, de interesse decisivo para este trabalho.   

 

4. METODOLOGIA  

A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Cassirer vai se opor tanto ao primado positivista quanto naturalista de 

ordenamento do conhecimento. Com isto, não nega a legitimidade específica que os 

dados empíricos-culturais e os dados transcendentes-ideais possam portar, mas 

nega a âmbos a capacidade tanto de explicitar o fundamento de acesso à realidade 

quando de abarcá-la em sua exuberante diversidade. A primeira tarefa é geralmente 

o elemento comum das abordagens positivistas, que se desenvolvem muitas vezes 



procurando eliminar todo exercício especulativo, como a pressuposição da realidade 

enquanto totalidade ordenada. Por sua vez, pressupor uma totalidade ordenada, 

com toda a sua exuberante diversidade, é uma prática especulativa típica dos 

programas metafísicos, cuja maior expressão talvez seja o idealismo romântico de 

Hegel. Cassirer de opõe aos dois tipos de programa não por negar suas conquistas, 

mas por considerá-los parciais, e esta parcialidade vem de sua excludência mútua. 

Em atenção às transformações que sofreu a concepção de ciência na passagem do 

século XIX para o XX, é preciso superar as diversas clivagens que se identificou nas 

paradigmas metodológicos sem diluí-los no relativismo. Para tanto, é necessário 

desenvolver uma reflexão que seja ao mesmo tempo sistemática e histórica sobre o 

processo da ciência. Ao invés do primado do dado empírico ou da especulação 

idealista, Cassirer conceberá o processo de elaboração da ciência e, mais tarde, de 

todo produto cultural como um processo simbólico. 

Símbolo aqui não é compreendido em sentido genérico, mas no específico 

legado por Cassirer em seu programa da Filosofia das Formas Simbólicas. Essa 

diretriz obriga que se precise inicialmente neste trabalho em que sentido trataremos 

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 humanas. 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, reclamam “STATUS” 

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

perguntar se as humanidades podem ser ciência ou se têm condição de o serem 

como as ciências naturais, Cassirer pergunta em qual sentido uma ciência pode ser 

ciência, pelo sentido histórico de outras regiões do conhecimento requererem esta 



qualificação e, por fim, o que significa para a 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. Este fenômeno não é próprio apenas da ciência mais de todo o processo 

cultural do qual a ciência 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 a 

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

fenômenos sociais por um caminho promissor, caminho este que apesar de já 

iniciado, foi interrompido pelo evento da segunda guerra mundial. As linhas de 

pesquisa desenvolvidas por Cassirer começaram a ser recuperadas no final do 

século XX e a expectativa promissora de seu raciocino 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 

Habermans, Rorty, Goodman, Freedman, Agamben e Milton Santos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Um dos pontos mais importantes de Cassirer para esta pesquisa é que seu 

programa se desenvolve em distinção de outros programas que hoje gozam de certa 

predominância. Esses programas de pesquisa, entre eles o de Cassirer, surgem 

estabelecendo uma oposição as linhas de pesquisa do final da Modernidade e do 

período romântico. Estamos falando aqui das origens da Filosofia Contemporânea 

que inicialmente se desenvolve em resistência e muitas vezes em oposição aos 

programas anteriores. Para fins ilustrativos e de contextualização faremos aqui um 

rápido esquema da Modernidade. A Modernidade foi dividida na Filosofia entre 

racionalistas e empiristas. Os empiristas procuravam estabelecer como origem 

exclusiva do conhecimento científico a experiência, negando à razão qualquer 

função prioritária ou original na aquisição do conhecimento. A razão representa 



apenas uma organização dos dados totalmente posterior a experiência. A fragilidade 

desta posição geral era não ser capaz por um lado de garantir um conhecimento de 

tipo universal, mas somente verificável em relação às suas causas imediatas; e por 

outro lado também não era capaz de justificar e demostrar plenamente que todo o 

conhecimento era produzido pela experiência. O racionalismo por sua vez defendia 

o conhecimento como uma propriedade do sujeito e era a partir do sujeito que ele 

poderia ser elaborado em sentido universal e verificado adequadamente. Vamos 

destacar aqui somente dois tipos de racionalismo que interessam para a nossa 

exposição. 

 

O racionalismo de Leibnz procura integrar tanto o conhecimento de origem 

racional quanto o conhecimento de origem empírica. O seu racionalismo tem a 

vantagem sobre os outros de não excluir nenhum tipo de conhecimento científico 

desenvolvido na modernidade mas, assim como os empiristas, também não 

consegue demostrar uma origem puramente racional para o conhecimento. O 

racionalismo acaba gerando especulações que se organizam na forma de uma 

metafísica. Podemos compreender Metafisica aqui justamente como um 

procedimento que não parte do contexto imediato dos fenômenos para construir 

suas análises e diagnósticos, mas constrói um sistema não verificável que tem por 

missão justificar estes fenomenos. A metafisica do racionalismo pressupõe uma série 

de coisas. Primeiramente pressupõe que a totalidade dos fenômenos é coerente 

e racional, esteja ela no sujeito ou na própria realidade como os realistas do 

Renascimento defendiam. Em segundo lugar pressupõe que não há uma diferença 

de gênero entre os fenômenos e sua elaboração racional, se esforçando para 

compreender e organizar ambos em um mesmo sistema. Estes dois pressupostos 

são resultados de se pressupor a realidade como uma totalidade coerente. 

       

Só podemos pressupor a compreensão da totalidade se for possível vê-la 

desde fora dela, pois um olhar imanente a ela não poderia compreendê-la na sua 

totalidade, somente parcialmente. Este tipo de racionalismo acaba construindo de 

maneira especulativa um sistema intelectual que tem por finalidade justificar todos 

os fenômenos segundo as suas necessidades. Contra esta indeterminação 

insuperável, o empirismo não precisa pressupor uma totalidade para produzir o seu 

conhecimento científico. Contenta-se em formular descrições parciais que são 



sempre verificadas pelos mesmos princípios. A sua principal vantagem está em 

poder descobrir fenômenos e circunstâncias que não tinha previsto, justamente por 

não partir do pressuposto de uma totalidade coerente que descreve previamente. 

Immanuel Kant procurou estabelecer uma síntese entre racionalistas e 

empiristas através de uma crítica às duas abordagens. Primeiramente, negou a 

existência de conhecimento puramente racional ou inato: apenas a estrutura da 

consciência é inata, necessitando do conteúdo da experiência para compor o 

conhecimento. Em seguida, nega que a experiência é fonte exclusiva do 

conhecimento, mas, ao contrário, precisa ser organizada pelas estruturas da razão 

que são anteriores a ela, ou seja, a priori. Evidentemente aqui se trata de uma a 

prioridade lógica, não empírica. A priori aqui quer dizer não ser produzido pela 

experiência, mas ser a condição de possibilidade dela. Do ponto de vista empírico-

temporal, forma e conteúdo do conhecimento são simultâneos e interdependentes. 

Todavia, apesar de ter a síntese como objetivo, Kant termina por legar uma 

série de dualismo para a ciência provenientes de seu sistema sujeito-objeto. Como 

pressupões a Coisa-em-si que diferencia do fenômeno, parte da premissa que 

somente as representações e não a própria realidade em si nos é acessível. O 

Romantismo Alemão vai desenvolver o programa de Kant em duas direções 

contrárias.  Arthur Schopenhauer reforçará o criticismo kantiano, concluindo que as 

representação são absolutamente psicológicas e que apenas a realidade nos é 

interditada, mas somente tempos acesso às nossas próprias representações. Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel por outro lado, vai explorar o aspecto produtivo kantiano, 

procurando uma reformulação lógica do programa para garantir o acesso absoluto à 

realidade, transformado a realidade na realidade do espírito. 

A consequência do desenvolvimento do kantismo é a perda de interesse da 

ciência por ele, que prefere gerar sua própria filosofia da ciência, um materialismo de 

fundo naturalista, que procura negar a especulação em todas as suas formas de 

idealismo. Entretanto, sua formulação filosófica é insuficiente para dar conta das 

revoluções científicas no século XIX, que não consegue justificar a clivagem interna 

à física entre mecanicismo e eletromagnetismo. Em paralelo a este problema, as 

ciências humanas se desenvolvem sem ter as ciências naturais mais como 

referência de um modelo seguro, tendo em vista que são tão diversas e portam 

tantos problemas quanto elas. Compreendendo que esta cisão entre natureza e 

humanidades se configura na oposição entre materialismo e idealismo, a filosofia 



procura contornar esta contenda e reassumir o seu antigo papel na ciência com o 

programa positivista que, tendo por modelo uma ciência natural antes dos problemas 

do século XIX, procura reproduzir nas humanidades os processos bem sucedidos 

nas pesquisas naturais. 

O movimento neokantiano, ao qual Cassirer pertence, procura oferecer uma 

reformulação do idealismo em oposição tanto ao materialismo quanto ao positivismo. 

Procura reestabelecer a pesquisa kantiana, mas procurando superar as dicotomias 

por esta deixada. Inicialmente analisando os problemas da ciência, compreende que 

está não pode ser considerada em separado de sua história, acarretando com isto 

os elementos econômicos e culturais do momento histórico em que se constitui. A 

ciência passa a ser considerado um fenômeno histórico, e o papel da filosofia é 

explicitá-la em seu processo concreto. Procura fazê-lo, contudo, sem pressupor uma 

estrutura metafísica que permita olhar o seu processo desde fora, como o modelo 

hegeliano, nem procurando determinar procedimento a partir de modelos que 

parecem bem sucedidos em outras áreas, operando com referências exteriores ao 

campo estudado, como procede o positivismo. Ao recusar a existência de um mundo 

em si, o qual gera os dualismos kantianos, recusa também as premissas do 

materialismo, compreendendo o mundo concreto como uma organização da razão, 

mas na qual dialeticamente ela própria se produz como resultado do mundo que 

organizou. 

Para Cassirer, este é o processo simbólico, e se a ciência é fruto deste 

processo, ela não pode ser um resultado privilegiado, como defende o positivismo, 

mas um entre outros, todos partilhando o mesmo grau de validade. Para se delimitar 

a área da ciência é necessário, portanto delimitá-la em relação aos outros produtos 

culturais. A sistemática destes produtos culturais é histórica, e por isso não cabe 

perguntar quantos eles são, se há um número limite ou qual a sua duração. O único 

procedimento válido é compará-los na medida em que se apresentam. Para que a 

comparação seja efetiva, eles não podem ser independentes entre si, como também 

não podem se diluir um no outro. Para romper com o eixo independência-

dependência, Cassirer propõe a tese da autonomia, em que um produto cultural é 

autônomo em relação ao outro, estando à ênfase na relação, e não na autonomia. 

Indo em direção a superação da dicotomia entre sujeito e objeto, não mais a 

consciência é condição de possibilidade da experiência, mas o primado da relação é 

a condição de possibilidade da autonomia dos produtos culturais, que Cassirer 



chamará então de Formas Simbólicas. Símbolo aqui indica o primado tanto da 

relação como a necessidade de sua existência exclusivamente histórica. O conceito 

de forma embora seja de herança kantiana não sugere um formalismo, mas o 

primado do sentido como sinônimo de relação. Dá-se sentido, sempre ordenado em 

uma relação. A filosofia das formas simbólicas recusa a possibilidade de sentidos 

isolados, singulares e independentes. O mundo se constrói em processo contínuo de 

relações corporificadas historicamente. 

Simultâneos ao neokantismo que procura oferecer uma reformulação do 

idealismo, os programas da filosofia analítica e do pensamento crítico também 

ofereceram reformulações do positivismo e do materialismo, nas formas do 

positivismo lógico e do materialismo histórico-dialético. Embora estas três linhas 

estivessem em oposição, ela era mais política do que propriamente sistemática, sem 

deixar de ser relevante por isso. Contudo, eu gostaria de aprofundar mais as 

relações entre elas, e é nesta direção que a minha pesquisa se desenvolverá.                
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