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Resumo 
 

 

 
 

 
A compreensão da variabilidade suscita as análises filosófica e 

sociológica. Um símbolo humano genuíno se caracteriza não por sua 

uniformidade, mas por sua variabilidade: não é rígido ou inflexível, mas 

móvel. A função simbólica é inseparável do homem tomado coletiva ou 

individualmente, de tal sorte que os Eu, Nós-outros, grupos, classes 

sociais, sociedades globais são construtores inconscientes ou 

conscientes dos símbolos variados. 
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Apresentação 
 

 

 Originariamente a esfera simbólica surge ligada às crenças no 
sobrenatural, religioso ou não. O conhecimento de que a maior 
parte dos símbolos adquiriu um caráter completamente racional, 
não tendo mais o aspecto místico original da esfera simbólica, foi 
conquistado por etapas nos tipos mais recentes de sociedade.  

 Sem embargo, é exagero sustentar que, do fato desse caráter 
racional adquirido através dos tipos de sociedade, torna-se válida a 
conclusão de que os símbolos se tornaram simples signos, simples 
indicativos da ação ou do comportamento: é exagerada a hipótese 
da "preponderância total dos signos", com a consequente redução 
na intensidade do caráter que tem o símbolo de instrumento 
impulsionando para a participação direta no significado.  

 Nessa hipótese exagerada, acredita-se que os sistemas simbólicos 
engendram o sentido e o consenso em torno do sentido por meio de 
alguma lógica e se deixa de lado a pesquisa sociológica fundamental 
do sentido da esfera simbólica ela própria, como setor da realidade 
social, pesquisa indispensável para pôr em perspectiva o coeficiente 
humano e existencial do conhecimento, sem o que o problema da 
função simbólica resta superficial.  

 Para uma sociologia diferencial, é insuficiente concluir a análise na 
afirmação de que os sistemas simbólicos estão propensos por sua 
própria estrutura a servirem simultaneamente a funções de inclusão 
e exclusão, de associação e dissociação, de integração e distinção 
– às quais são atribuídas um alcance político. Isso não basta. 

 Certamente, o critério da linguagem como fato é reconhecido, mas, 
ao invés de acentuar como imprescindível e indispensável para a 
comunicação o fato sociológico da união prévia, o todo existente 
que torna possível a apreensão dos significados, tomam a 
linguagem como fato em si, por ela própria, sem condição prévia, 
em uma abordagem fora de lugar.  
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 Nenhuma comunicação pode ter lugar fora do psiquismo 
coletivo, isso é básico, muito menos com criaturas lógicas, seres 
imaginados não-humanos. Toda a língua pressupõe um todo, uma 
união prévia viabilizando as significações. 

 Aliás, a apreensão da união prévia é reconhecida por sociólogos 
notáveis. Admitem que a sociedade tem necessidade não apenas de 
um “conformismo moral”, mas também de um mínimo de 
“conformismo lógico”, sem o qual não poderia subsistir. O primado 
é para a produção do sentido, que Durkheim vincularia a um 
entendimento entre os homens, a uma concepção homogênea do 
tempo, do espaço, da causa, do número, etc., como base prévia de 
todo o acordo viabilizando a vida em comum.  
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PRIMEIRA PARTE 

A análise filosófica da função simbólica  
 
 

A análise filosófica da função simbólica  
Examinada como um vínculo geral do mundo da cultura. 

 

*** 

 

A análise filosófica vem a ser orientada por um processus de simplificação da 
interpretação alegórica, em vista de descobrir um só objeto ou um só motivo simples 

que contenha e compreenda todos os demais. 

 

Como se sabe, sendo um nível da realidade social, o mundo da cultura 
pode ser estudado sob seu aspecto simbólico, não só em sociologia, mas 
em filosofia.  

Já vimos que a noção de cultura se refere ao mundo dos valores e ideais 
e que em sua autonomia relativa é estudado na sociologia das obras de 
civilização.  

Já vimos igualmente que podemos utilizar a expressão sociologia da 
cultura para designar o ramo mais geral de estudo sociológico dos sinais, 
símbolos, ideias, valores e ideais, incluindo o estudo das suas 
diferenciações, combinações, hierarquias variáveis em função dos tipos 
sociais diversificados.  
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Entretanto, na análise filosófica a função que se toma em consideração 

se afirma em referência outra que não primordialmente os tipos 
construídos em sociologia.  

Não predomina a missão voltada para pôr em relevo as correlações 
específicas entre as obras de civilização e os quadros sociais, visando 
explicar a eficácia do direito, do conhecimento, da moral, da arte, da 
religião, da educação como setores diferenciados na colagem da 
estruturação da realidade social.  

Uma função de síntesis filosófica 

Antes disso, o que se busca na análise filosófica será no dizer de Ernst 
Cassirer não uma unidade de efeitos, mas uma unidade do processus 
criador.  

Todavia, o ponto de partida especulativo não aparece orientado como 
em sociologia, por uma conjectura apenas descritiva e não significante.  

A busca do processus criador em análise filosófica compreende uma 
intenção afirmativa ou até confirmativa, admitindo-se que, se o termo 
humanidade tem alguma significação apesar das diferenças e oposições 
entre as formas simbólicas, estas são chamadas a atender um fim comum, 
de tal sorte que será possível fazê-las convergir em um foco comum de 
pensamento.    

 Desta maneira, embora sob o aspecto interpretativo individual e 
conceitualista não seja exagerado comparar a análise filosófica ao 
culturalismo, devemos comentá-la sob outro aspecto, pelo enfoque do 
realismo, que põe em perspectiva a união prévia que a linguagem humana 
pressupõe, fazendo notar a vertente fenomenológica da análise filosófica.   

Com efeito, em relação à realidade social, a análise filosófica 
acentua a autonomia da esfera da cultura referindo-a antes ao 
pensamento sob as seguintes orientações: (a) – em sentido 
especulativo, como intenção para algo não inteiramente 
idêntico, e (b) - notadamente como atividade penetrada e 
envolvida na subjetividade individual (aspiração aos valores).  

Daí que a função tomada em consideração seja uma função 
de síntesis filosófica, chamada a incluir a função simbólica e 
tomada como constitutiva da função geral do mundo da 
cultura, de tal sorte que permita tratar o mito, a religião, a 
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arte, a linguagem e até a ciência como variações de um mesmo 
tema i.  

Deste ponto de vista, a análise filosófica vem a ser orientada 
por um processus de simplificação da interpretação alegórica ii, 
em vista de descobrir um só objeto ou um só motivo simples 
que contenha e compreenda todos os demais.  

 

O homem não pode mais enfrentar-se com a realidade em modo imediato, mas, por 
efeito desse elemento intermédio que é sua descoberta, a realidade física lhe aparece 

envolta em formas lingüísticas, em imagens artísticas, em símbolos míticos ou 
religiosos, de tal sorte que não pode ver nem conhecer coisa alguma senão através da 

interposição desse meio artificial. 

 
 
No dizer de Cassirer o sistema das atividades humanas se resolve na 

obra do homem, cujo círculo de humanidade encontra na linguagem, no 
mito, religião, arte, ciência e na história os elementos constitutivos: tal é 
a concepção de filosofia do homem que orienta previamente a análise 
filosófica da função simbólica, tomada como um vínculo geral do mundo 
da cultura.  

O sistema simbólico se define na referência do mundo humano e na 
análise das respostas humanas, tomadas em relação a certos motores 
representados como estímulos externos.  

O esquema da análise filosófica é feito em comparação ao 
processus de adaptação dos organismos biológicos ao seu 
ambiente.  

Se cada organismo se acha coordenado ao seu ambiente é 
porque há cooperação e equilíbrio dos sistemas de recebimento 
dos estímulos externos e de reação ante os mesmos.   

Sem embargo, no tocante ao mundo humano há uma 
diferença específica posta na descoberta de um novo método 
para adaptar-se ao seu ambiente, método diferencial este que 
aparece como intermediário entre a recepção dos estímulos 
externos e a reação ante os mesmos e que, todavia, 
transforma a totalidade da vida humana, constituindo desse 
modo uma nova dimensão da realidade.  
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Quer dizer, na realidade do mundo humano a resposta é 

demorada, é interrompida e retardada por um processus lento 
e complexo de pensamento intermediado.  

Cassirer entende essa diferença específica das respostas humanas como 
reversão da ordem natural: o homem já não pode escapar desse universo 
simbólico, desse processo lento e complicado de pensamento a 
transformar a totalidade da vida humana.  

Dito com outras palavras, o homem não pode mais enfrentar-se com a 
realidade em modo imediato, mas, por efeito desse elemento intermédio 
que é sua descoberta, a realidade física lhe aparece envolta em formas 
linguísticas, em imagens artísticas, em símbolos míticos ou religiosos, de 
tal sorte que não pode ver nem conhecer coisa alguma senão através da 
interposição desse meio artificial.  

 

A rede simbólica  
 

O critério do progresso no pensamento e na experiência se descobre na configuração de 
uma rede simbólica, que se reforça e se torna mais refinada em função do próprio 

progresso no pensamento e na experiência.   

 Todavia, além da descoberta, Cassirer não se formula a questão 
de saber como esse meio artificial vem a ser um meio interposto 
entre a recepção dos estímulos externos e a reação ante os 
mesmos, mas aprecia tão somente o efeito dessa interposição 
descoberta, que é afirmação do universo simbólico: a configuração 
de uma rede simbólica, que se reforça e se torna mais refinada 
em função do progresso no pensamento e na experiência, aliás, é o 
critério mesmo desse progresso. Daí sua diferença especifica.  

Onde há progresso no pensamento, há reforço dessa rede simbólica 
tecendo a linguagem, a arte, o mito e a religião sem se confundir a esses, 
em conjunto ou separadamente.  

A rede simbólica é, pois, a trama complexa da experiência humana, 
trama formada exatamente pela linguagem, a arte, o mito, a religião. 
Desta sorte, se afirma que a realidade física parece retroceder na mesma 
proporção em que avança a atividade simbólica do homem.  
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Todavia, em face dessa análise Cassirer sublinha que a 

racionalidade é um traço inerente a todas as atividades 
humanas, seu imperativo ético fundamental, que pode ser 
observado na mitologia, na linguagem, na religião pelo que 
estas se afirmam como formas da vida cultural humana em 
toda a sua riqueza e diversidade, isto é, se afirmam como 
formas simbólicas nas quais se compreendem os caminhos da 
civilização.  

Inteligência e imaginação simbólicas 

Deste modo, visando esclarecer a configuração do 
simbolismo da linguagem humana, a análise filosófica busca 
estabelecer o conceito de inteligência e imaginação simbólicas.  

Toma como ponto de partida a distinção entre signos e 
símbolos. Raciocina à maneira clássica por contraste com a 
suposição usual de um mundo de natureza animal a partir da 
seguinte imagem: se, na “conduta animal” há um complexo 
sistema de signos e sinais, constata-se uma distância imensa 
destes fenômenos à inteligência da linguagem simbólica e 
humana.  

Quer dizer, os famosos experimentos do behaviorista Pavlov e 
todos os fenômenos descritos comumente como reflexos 
condicionados não só estão muito longe como estão em oposição ao 
caráter essencial do pensamento simbólico humano.  

Sinais e símbolos correspondem a dois universos diferentes do 
discurso: um sinal é uma parte do mundo físico do ser, enquanto 
um símbolo é uma parte do mundo humano do sentido.  

Os sinais são operadores, os símbolos são designadores. Mesmo 
sendo entendidos e utilizados como tais, os sinais possuem uma 
espécie de ser físico ou substancial, os símbolos possuem 
unicamente um valor funcional.  

Para esclarecer sobre a transição, na psyché individual, de 
uma imaginação e inteligência práticas para uma inteligência 
e imaginação simbólicas, Cassirer nota a ultrapassagem dos 
métodos usuais de observação psicológica, sublinhando que a 
visão do caráter geral e da importância extraordinária dessa 
transição se alcança observando a realização da própria 
natureza.  
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Quer dizer, o fato de uma criatura aprender a combinar certa 

coisa ou evento com certo signo do alfabeto manual, ou que se 
tenha estabelecido uma associação fixa entre essas coisas e 
certas impressões tácteis, ainda que se repitam e ampliem, 
não implicam a inteligência do que é e do que significa a 
linguagem humana.      

 

Função simbólica da linguagem 
 

Um símbolo humano genuíno se caracteriza não por sua uniformidade, mas 
por sua variabilidade: não é rígido ou inflexível, mas móvel. 

 
 Segundo Cassirer, para chegar à inteligência da linguagem humana a 
criatura tem que fazer um descobrimento novo muito mais importante do 
que a mera associação entre certas coisas e certas impressões tácteis. 
Tem que compreender que cada coisa tem um nome, que a função 
simbólica não se acha restrita a casos particulares, mas constitui um 
princípio de aplicabilidade universal que abrange todo o campo do 
pensamento humano.  

Essa compreensão do simbolismo da linguagem humana pode se 
produzir como um choque súbito favorecido pela natureza. Quer dizer, o 
princípio do simbolismo constitui a chave que dá acesso ao mundo 
especificamente humano, o mundo da cultura, e uma vez que o homem se 
acha em posse dessa chave está assegurado o progresso ulterior. Por isso, 
o progresso no pensamento não pode ser obstruído nem impossibilitado 
por lacuna alguma do material sensível.  

Desde o ponto de vista da análise filosófica a cultura deriva 
seu caráter específico e seu valor intelectual e moral não do 
material que a compõe, não de impressões sensíveis originais, 
mas de sua forma, de sua estrutura arquitetônica a qual pode 
ser expressa com qualquer material sensível. O livre 
desenvolvimento do pensamento simbólico e da expressão 
simbólica não se acha obstruído pelo mero emprego de signos 
tácteis em lugar dos signos verbais. No reino da linguagem, 
sua função simbólica geral é a que vivifica os signos materiais 
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e os faz falar. Sem esse princípio vivificador o mundo humano 
seria surdo e mudo.  

Ao lado da aplicabilidade universal devida ao fato de que 
cada coisa tem um nome, a outra característica da função 
simbólica é o caráter extremamente variável dos símbolos, que 
podem expressar o mesmo sentido em idiomas diferentes, 
assim como – nos limites de um mesmo idioma – uma mesma 
ideia ou pensamento pode ser expressa em termos diferentes. 
Um símbolo humano genuíno se caracteriza não por sua 
uniformidade, mas por sua variabilidade: não é rígido ou 
inflexível, mas móvel. O dar-se conta dessa mobilidade é uma 
conquista tardia no desenvolvimento intelectual e cultural do 
homem e será afirmado no pensamento reflexivo.  

 

A função do pensamento simbólico 
 

A moderna teoria da Gestalt já mostrou como o processo perceptivo mais simples implica 
elementos estruturais fundamentais que antecipam a capacidade do homem para 

isolar relações ou considerá-las em sentido abstrato. 

 Do ponto de vista da dependência em que se acha o pensamento 
relacional para com o pensamento simbólico, se chega a compreender 
que não seria correto dizer que o mero dar-se conta de relações já 
pressupõe um ato intelectual, um ato de pensamento lógico ou abstrato. 
Segundo Cassirer o dar-se conta de relações é uma precaução necessária 
até nos atos elementares da percepção: sem um sistema complexo de 
símbolos o pensamento relacional não se produziria e muito menos 
alcançaria seu desenvolvimento.  

A moderna teoria da Gestalt já mostrou como o processo 
perceptivo mais simples implica elementos estruturais 
fundamentais, inclusive certos níveis ou configurações das 
quais as estruturas espaciais ou óticas foram demonstradas em 
etapas relativamente inferiores da vida animal. Daí se entende 
que no homem se tenha desenvolvido uma capacidade para 
isolar relações ou considerá-las em sentido abstrato.  

Quer dizer, para captar esse sentido abstrato das relações, o 
homem já não depende de dados sensíveis concretos, dados visuais, 
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auditivos, tácteis, mas considera essas relações em si mesmas: na 
geometria se estudam relações espaciais universais de que a 
linguagem humana como rede simbólica é o passo preliminar.   

A natureza da linguagem liga-se, pois, à reflexão ou 
pensamento reflexivo, como capacidade que consiste em 
destacar de toda a massa indiscriminada do curso dos 
fenômenos sensíveis fluentes certos elementos fixos, por efeito 
de isolá-los e concentrar a atenção sobre eles.   

Bem entendido, esse pensamento reflexivo depende do 
pensamento simbólico, compreende o dar-se conta da variabilidade 
e da mobilidade das relações, inclusive o dar-se conta da função 
simbólica da linguagem.  

 Cassirer visa mostrar com a distinção de três níveis em sua análise – o 
pensamento relacional, o pensamento simbólico, o pensamento 
reflexivo – que a conduta humana como um todo é interligada ao 
simbolismo da linguagem, de tal sorte que, no campo da psicopatologia 
da linguagem, os que perdem o uso da palavra – isto é, perdem a 
captação dos universais – tornam-se incapacitados para a solução de 
problemas que exigem qualquer atividade especificamente teórica ou 
reflexiva, se aferram aos fatos imediatos e são incapazes de executar 
tarefas que exigem a compreensão do abstrato.   

 

Distinção entre realidade e possibilidade 
 

O pensamento simbólico consiste na capacidade de dotar o homem com uma nova 
faculdade: a de reajustar constantemente seu universo humano. 

Na observação do progresso ulterior da cultura, Cassirer nota a 
independência da função do pensamento simbólico no aprofundamento da 
distinção entre realidade e possibilidade.  

Essa distinção não denota nenhum caráter das coisas em si mesmas e 
se aplica unicamente ao nosso conhecimento.  

O bom exemplo é o método hipotético empregado por Galileu para o 
estudo dos fenômenos naturais, já que esse mesmo método por 
arrazoamentos hipotéticos e condicionais pode ser encontrado em 
Rousseau.  
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Quer dizer, a distinção entre realidade e possibilidade que 

caracteriza os grandes filósofos éticos se impõe nas ciências 
da natureza e define as matemáticas como uma teoria de 
símbolos.  

Os fatos da ciência implicam sempre um elemento teórico ou 
simbólico, foram hipotéticos antes de chegarem a ser 
observáveis.  

Cassirer sublinha que o caráter utópico das descrições dos 
filósofos éticos como Rousseau constitui uma construção 
simbólica que o filósofo se propõe descrever e trazer à 
realidade como um inesperado futuro da humanidade.  

Sua conclusão assina ao pensamento simbólico a capacidade 
de dotar o homem com uma nova faculdade: a de reajustar 
constantemente seu universo humano.  

As teorias éticas revelam esse caráter do pensamento 
simbólico na medida em que o mundo ético nunca é dado, 
mas sempre se acha fazendo-se.  

O pensamento ético jamais pode limitar-se a aceitar o 
dado.  

Segundo Cassirer, é esse pensamento simbólico que supera 
a inércia natural do homem e lhe dota com uma nova 
faculdade, na qual se trata de dar lugar ao possível como o 
oposto à aceitação passiva do estado atual dos assuntos 
humanos, do qual o método hipotético é devedor.   

 

 
***  

 
 

A arte e o descobrimento da realidade 
 
Em sua análise da arte, Cassirer destaca a aplicação dessa compreensão 

do pensamento simbólico como dotando o homem da nova capacidade 
para reajustar constantemente seu mundo humano: a arte não é mera 
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reprodução de uma realidade dada e acabada. É uma via para o 
descobrimento da realidade. Se a linguagem e a ciência determinam 
nossos conceitos do mundo exterior não passam de abreviaturas da 
realidade, enquanto a arte é intensificação da realidade, uma concreção.  

Na contemplação de uma grande obra de arte não sentimos 
separação entre o mundo subjetivo e o objetivo; não vivemos 
na realidade plena e habitual das coisas físicas, nem tampouco 
vivemos por completo em uma esfera individual. Para além 
dessas duas esferas, detectamos um novo reino, ao qual se 
referem tais formas plásticas, musicais ou poéticas. Estas por 
sua vez possuem uma verdadeira universalidade, uma 
comunicabilidade universal, de tal sorte que passamos a ver a 
realidade em tal forma particular.  

 

A arte desprende um poder construtivo na estruturação de nosso universo humano. Toda 
a obra de arte possui uma estrutura intuitiva, um caráter de racionalidade, ou seja: 

antes de comporem analogias com as esferas do inconsciente, cada elemento singular 
deve ser sentido como parte de um todo compreensivo. 

Mais do que representativas e objetivas, ou expressivas e subjetivas, as 
formas artísticas – plásticas, musicais ou poéticas – são formas simbólicas 
e nos introduzem uma nova realidade na qual se vê a manifestação de uma 
interpretação, que o artista alcança não através de conceitos, mas das 
formas sensíveis.  

O artista é um descobridor das formas da natureza: alcança a percepção 
das formas puras e estruturas visuais, introduzindo em um reino outro que 
não o da análise de objetos sensíveis e seus efeitos.  

A arte é um descobrimento verdadeiro e genuíno. Em sua 
descrição da experiência estética, definida como um estado 
psíquico diferente da frieza de nosso juízo teórico e do 
prosaísmo de nosso juízo moral, Cassirer assinala o seguinte: 
(a) – a imaginação do artista nos mostra as formas das coisas 
em sua verdadeira figura, fazendo-as visíveis e reconhecíveis; 
(b) – ao selecionar um determinado aspecto da realidade, o 
artista não inventa arbitrariamente, mas (c) – seu 
procedimento é de objetivação: uma vez que assumimos sua 
perspectiva, somos levados a olhar o mundo com seus olhos, 
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tudo se passando como se jamais houvéssemos visto o mundo 
com essa luz peculiar; (d) – essa luz é algo mais do que um 
vislumbre momentâneo: em virtude da obra de arte tornou-se 
uma luz duradoura e permanente.  

Universo de discurso independente 

Portanto, na análise filosófica a arte constitui um universo de discurso 
independente, no qual se afirma a imaginação artística. Esta, por sua vez, 
se relaciona à linguagem simbólica do mito e da poesia predominante nos 
povos primitivos, que falavam fabulando e escreviam hieróglifos, como na 
chamada idade heroica dos gregos, para quem o mito era uma alegoria 
viva.  

A imaginação artística não se confunde nem à capacidade inventiva nem 
ao poder personificador, mas é a capacidade para produzir puras formas 
sensíveis cujo resultado é o descobrimento de um mundo novo de formas 
poéticas, musicais ou plásticas.  

Observando a definição de beleza como forma vivente, 
Cassirer assinala que houve quem considerasse a busca por 
essas formas viventes como o primeiro passo indispensável 
que conduz à experiência da liberdade.  

Lembra-nos de Schiller, no centro do romantismo alemão, 
cuja definição de contemplação ou reflexão estética afirma 
nesta última a primeira atitude liberal do homem diante do 
universo. No seu dizer: enquanto o desejo se apropria de 
seu objeto, a reflexão coloca o objeto do desejo à 
distância e o converte em ideal, salvando-o das garras 
da paixão. Tal seria a atitude – liberal, consciente, e reflexiva 
– tida como demarcadora da fronteira entre o lúdico e a arte.   

Sem embargo, esse colocar à distância como característica 
da obra de arte suscita a problemática da teoria estética 
referente à racionalidade peculiar da arte, isto é, a 
racionalidade da forma simbólica. Admitindo que esse colocar 
à distância não implica a desumanização da arte, Cassirer 
sustenta que viver no reino das formas não significa uma 
evasão dos assuntos da vida, mas, pelo contrário, significa a 
realização de uma das energias mais altas da vida mesma.  
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A arte desprende um poder construtivo na estruturação de 

nosso universo humano posto que toda a obra de arte possui 
uma estrutura intuitiva, um caráter de racionalidade, ou seja: 
antes de comporem analogias com as esferas do inconsciente, 
cada elemento singular deve ser sentido como parte de um 
todo compreensivo.    

Segundo Cassirer há que distinguir essa racionalidade peculiar à 
arte daquela outra racionalidade das coisas ou dos acontecimentos. 
A definição de arte como linguagem simbólica nos proporciona o 
gênero comum, mas não a diferença específica. A arte pode infringir 
as leis da probabilidade, pode nos proporcionar a visão mais 
grotesca e extravagante e assim mesmo possuir sua racionalidade 
peculiar, a racionalidade da forma.  

Cassirer nos lembra a frase de Goethe à primeira vista 
paradoxal seguinte: a arte é uma segunda natureza, também 
misteriosa, porém mais inteligível porque se origina no 
entendimento – a que Cassirer acrescenta: a arte nos 
proporciona a ordem na apreensão das aparências visíveis, 
tangíveis e audíveis.  

Na ciência tratamos de reduzir os fenômenos a suas 
primeiras causas e a leis e princípios gerais. Na arte nos 
encontramos absortos em sua aparência imediata e nos 
deleitamos dessa aparência, plenamente em toda a sua riqueza 
e variedade: não temos a ver com a uniformidade das leis, mas 
com a multiformidade e diversidade das intuições.  

Observa Cassirer que a arte pode ser descrita como conhecimento cuja 
verdade não consiste em uma descrição ou explicação teórica, mas antes 
na visão simpática das coisas.  

Essas duas ideias de verdade se encontram em contraste, mas não em 
contradição: podemos alternar nossas visões da realidade, a arte nos 
proporciona uma imagem mais rica, mais vívida e com coloração da 
realidade, facilitando-nos uma visão mais profunda em sua estrutura 
formal. E Cassirer conclui: a arte caracteriza a natureza do homem como 
não se encontrando ele limitado a uma única maneira específica de abordar 
a realidade, mas que pode escolher seu ponto de vista e assim passar de 
um aspecto das coisas a outro.   

 
 

 
Leituras do Século XX – http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 

 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/


 
Cultura e Função Simbólica ©2014 by Jacob (J.) Lumier 

20 
 

 
*** 
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Arte e Função Simbólica:  

 
 

 

SEGUNDA PARTE 
 

A análise sociológica da esfera simbólica do mundo 
humano. 

***  
 
 

A função simbólica é inseparável do homem tomado coletiva ou individualmente, de tal 
sorte que os Eu, Nós-outros, grupos, classes sociais, sociedades globais são 

construtores inconscientes ou conscientes dos símbolos variados. 

 
Neste ponto, devemos retornar ao problema do simbolismo antes de 

prosseguir com a análise filosófica da arte e das demais formas simbólicas 
que compõem o mundo da cultura. 

 Vimos que, em sua definição descritivo-compreensiva do pensamento 
simbólico como dotando o homem da nova capacidade para reajustar 
constantemente seu mundo humano, Cassirer afirma o ponto de vista da 
mobilidade e da variabilidade levando-nos a relembrar que a 
variabilidade é pesquisada com prioridade em sociologia.  

 

A afinidade de realidade social e esfera simbólica  
 

Quer dizer, os símbolos são estudados em sociologia como símbolos 
sociais, portanto, existindo como representações que só em parte 
exprimem os conteúdos significados, e servem de mediadores entre 
os conteúdos e os agentes coletivos e individuais que os formulam e 
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para os quais se dirigem, tal mediação consistindo em favorecer a mútua 
participação dos agentes nos conteúdos e desses conteúdos nos agentes. 
Os símbolos sociais constituem tanto uma representação incompleta, 
uma expressão inadequada, quanto um instrumento de participação.         

Segundo Georges Gurvitch iii, os símbolos sociais revelam velando e ao 
velarem revelam, na mesma maneira em que, impelindo para a 
participação direta no significado, travam-na.  

Portanto, os símbolos constituem uma forma de comportamento diante 
dos obstáculos, sendo possível dizer que a função simbólica é 
inseparável do homem tomado coletiva ou individualmente, de tal sorte 
que os Eu, Nós-outros, grupos, classes sociais, sociedades globais são 
construtores inconscientes ou conscientes dos símbolos variados.  

Na análise sociológica da esfera simbólica do mundo humano 
acentuam-se as seguintes constatações: (1) – a imensa 
variabilidade decorrente da ambiguidade fundamental do 
simbólico; (2) – os planos subjacentes da realidade social ela 
própria são dependentes do simbolismo, na medida em que, 
justamente, simbolizam o todo indecomponível dessa realidade 
seccionada; (3) – ao mesmo tempo, os símbolos sociais mais 
especialmente ligados às obras de civilizaçãoiv funcionam como 
argamassa de colagem, juntando as descontinuidades entre os 
níveis seccionados; (4) – os símbolos se apoiam em 
experiências coletivas e atos criadores dos Nós-outros , 
grupos, sociedades que (a) – constituem uniões prévias as 
quais, por sua vez, tornando possível a comunicação (a1) – 
ultrapassam a esfera simbólica tornando-a igualmente 
possível.  

Nada obstante, cabe lembrar que em sociologia não se procede a uma 
redução que não seja um procedimento dialético. Constata-se que a esfera 
simbólica não passa de uma camada em profundidade da realidade social 
dentre outras.  

A redução das ideias e valores e das obras de civilização ao plano do 
pensamento simbólico é característica da análise filosófica. Esta, as 
destaca da realidade social e do empirismo efetivo, visando desse modo 
estudá-las mediante a acentuação de sua autonomia relativa, como formas 
simbólicas dotadas de diferenças específicas.   
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Cabe, pois, à sociologia esclarecer que a mobilidade provém 

exatamente do caráter mediador dos símbolos, além disso: (a) 
– os símbolos variam em função dos sujeitos coletivos que os 
elaboram, ou emissores; (b) – os símbolos variam em função 
dos sujeitos coletivos a que se dirigem, ou receptores; (c) – 
os símbolos variam em função dos tipos de estruturas sociais 
parciais ou globais, bem como em função das conjunturas 
particulares, dos quadros sociais (sociedades, classes, 
agrupamentos particulares, formas de sociabilidade); (d) – os 
símbolos variam igualmente em função dos obstáculos a 
ultrapassar ou situações a dominar justamente pelos símbolos, 
etc.  

Desta forma, a sociologia põe em relevo a afinidade entre o conjunto 
da realidade social e a esfera simbólica.  

A Classificação dos símbolos sociais 

Quer dizer, se analisarmos as características de 
funcionalidade dos símbolos sociais constataremos com 
Gurvitch que há duas maneiras de classificar os símbolos: uma, 
enfocando as colorações dominantes (como aspectos das 
mentalidades a que se ligam), distingue três gêneros de 
simbolismo que atendem a diferenças de graus e não a 
oposições nítidas, é a seguinte: (A) – símbolos sociais com 
dominante intelectual; (B) – símbolos sociais com dominante 
emotiva e (C) – símbolos sociais com dominante ativa e 
voluntária. 

Inclui-se na categoria de símbolos sociais com dominante 
intelectual as representações coletivas e individuais, as medidas, as 
conceituações das diversas temporalidades e extensões concretas v, 
as categorias lógicas, as grandezas matemáticas que evocam a 
noção de infinito (cálculo infinitesimal), os símbolos servindo de 
fundamento ao aparato conceitual de diferentes ciências; a 
linguagem, enfim.  

Aliás, deste ponto de vista da coloração dominante, em relação à 
linguagem, Gurvitch remarca o caráter intermediário da mesma 
entre os símbolos intelectuais e os símbolos voluntários e ativos, 
porque a sua primeira forma consistiu em gestos e exclamações.  
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Na categoria de símbolos sociais com dominante emotiva 

incluem-se as danças e os cantos, as expressões de luto, as 
festas de noivado ou de carnaval, as maneiras de fazer a corte 
e de se declarar, as bandeiras, as condecorações, os 
monumentos, as imagens ideais que servem de padrões de 
moralidade vi. 

 Finalmente, dentre a categoria de símbolos sociais com 
dominante ativa e voluntária encontramos os símbolos que 
servem de “sinais de símbolos”, isto é: os símbolos motores, 
os símbolos de preparação, os de chamada, os de comando, os 
de encorajamento, os de excitação, etc. 

Quanto à outra maneira de classificar os símbolos em 
sociologia vii, compreende uma oposição cujos critérios são 
eminentemente empíricos, a saber: (a) – símbolos 
conscientemente enganadores e ilusórios: os slogans, os 
preconceitos, as imagens ferindo a imaginação ou excitando os 
complexos de superioridade e de inferioridade, as falsificações, 
os louvores, etc. (b) – os símbolos inconscientemente 
irrisórios: ligados às relações entre os sexos (macho e fêmea), 
à libido e mais especialmente ao tipo de casamento; (c) – 
símbolos cuja elaboração não contém nenhuma intenção 
reservada enganadora: são os símbolos ligados às obras de 
civilização como os símbolos religiosos, os símbolos morais, os 
símbolos jurídicos, estéticos, do conhecimento, educativos, 
enfim.  

Pluralismo da função simbólica  

 Em sociologia, dá-se relevo ao pluralismo da função simbólica: cada 
símbolo depende do cotejo entre a função simbólica total, por um lado e, 
por outro lado, uma situação de conjunto (conflitiva por inadequação) 
mais particularizada.   

Todavia, a validade dessa noção de pluralismo da função 
simbólica deve ser submetida a uma precisão. É que por mais 
dependentes que os símbolos sejam dos diferentes aspectos da 
mentalidade, as distinções entre os símbolos devem-se como 
dissemos a diferenças de grau, de acentuação, de coloração, e não 
a oposições nítidas, não havendo na classificação dos três gêneros 
de simbolismo separação completa possível.  

 
 

Leituras do Século XX – http://www.leiturasjlumierautor.pro.br 
 

http://www.leiturasjlumierautor.pro.br/


 
Cultura e Função Simbólica ©2014 by Jacob (J.) Lumier 

25 
 

 
*** 

 

O signo no símbolo 
 

 
Não obstante exercer-se como impulso para a participação direta no significado, a função 

simbólica guarda um aspecto de inadequação que a sociologia designa como “signo 
no símbolo”, verificando que os símbolos são presenças intencionalmente 

introduzidas e invocadas para indicar carências. 

Podemos notar ainda nesta análise sociológica que as manifestações 
do social no mundo exterior dependem em grande parte do 
simbolismo, sendo este o caso das organizações, modelos – 
especialmente os modelos culturais – ritos, procedimentos, tradições, 
práticas, modos, papéis sociais.    

Todavia, como assinala Gurvitch, não é necessário que todos os símbolos 
sejam generalizados e standardizados; não é necessário que estejam 
ligados a modelos mais ou menos cristalizados ou fixados de antemão: há 
um simbolismo singular e espontâneo que em circunstâncias 
particulares pode tornar-se importante, e que está próximo das condutas 
coletivas efervescentes, inovadoras e criadoras, da mesma maneira em 
que, com referência ao plano dos valores e das ideias sociais, está 
igualmente próximo da apreensão coletiva direta (não mediatizada por 
símbolos sociais).  

Quer dizer esse simbolismo espontâneo e inteiramente 
singular está na proximidade dos atos mentais coletivos, 
incluindo as intuições intelectuais, emotivas, voluntárias dos 
Nós-outros, dos grupos, das sociedades globais.  

 Daí se compreende os símbolos como presenças intencionalmente 
introduzidas e invocadas para indicar carências, tornando de tal 
sorte reconhecida a expressão signo no símbolo, sendo a esta 
expressão-signo que se refere o aspecto de inadequação, que a 
função simbólica compartilha com o seu sentido de instrumento de 
participação, impulso para a participação direta no significado.           

 Cabe lembrar que ao constatar o signo no símbolo não se exagera 
sobre o conhecimento de que tenha sido por etapas que, nos tipos 
mais recentes de sociedade, a maior parte dos símbolos adquiriu 
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um caráter completamente racional, não tendo mais o aspecto 
místico original da esfera simbólica viii.  

 Vale dizer, a sociologia não tira do fato desse caráter racional 
adquirido através dos tipos de sociedade a conclusão de que os 
símbolos se tornaram simples signos, simples indicativos da ação 
ou do comportamento: a sociologia repele nessa hipótese exagerada 
da "preponderância total dos signos" ix a consequente redução na 
intensidade do caráter que tem o símbolo de instrumento 
impulsionando para a participação direta no significado x.  

Pelo contrário. Sustenta Gurvitch que a participação 
impulsionada pelos símbolos sociais pode ela própria tomar um 
caráter racional e natural e não levar os símbolos em modo 
algum a se tornarem veículos de misticidade xi.  

Tomando o exemplo de uma investigação científica em 
equipe onde prevalece o apelo à descoberta, o sociólogo nota 
que a participação consciente em diferentes níveis no ser social 
ou na criação coletiva intelectual não inclui o elemento místico.   

Outro exemplo é a língua utilizada pela coletividade que, como 
sistema de símbolos, serve ao mesmo tempo de resposta 
antecipada às questões postas e de expressão incompleta das 
significações e ideias compreendidas pela coletividade, que fala tal 
língua e a utiliza em seu próprio pensamento.  

 Como se sabe este fato de as mentalidades e as consciências 
coletivas e individuais utilizarem um vasto aparelho simbólico 
prova o caráter social da vida mental, o caráter social do 
elemento psíquico, sobretudo consciente – os quais são 
integrados na realidade social e assim passam a esta última suas 
energias ou emanações subjetivas.   

o Daí poderem-se considerar as categorias lógicas, os 
imperativos morais, as regras do direito, como 
símbolos que inadequadamente e adaptados às 
circunstâncias exprimem as ideias lógicas e os valores 
morais e jurídicos profundos.  

 

*** 
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Instrumento de participação 
 

 Seja como for, ao parecer de teoria sociológica essa compreensão da 
função simbólica como mediação favorecendo a mútua participação 
dos agentes nos conteúdos significados e desses conteúdos nos agentes 
coletivos e individuais está em medida de incluir a distinção sugerida 
pela análise filosófica entre o real e o possível.  

É o que se pode depreender da mencionada “expressão-signo 
no símbolo”, introduzida por Gurvitch para admitir a 
racionalidade sem excluir o elemento residual alegórico, 
todavia tornado instrumental em virtude da diferenciação em 
face de toda a misticidade.  

Os símbolos sociais constituem como vimos tanto uma 
representação incompleta, uma expressão inadequada, quanto um 
instrumento de participação: revelam velando e ao velarem 
revelam, na mesma maneira em que, impelindo para a participação 
direta no significado, travam-na.     

Incluindo a expressão-signo no símbolo para dar conta do 
sentido da função simbólica, sua efetividade como mediação, 
o sociólogo verifica certa dependência semelhante a uma 
"alegoria" da unidade de ação, na medida em que põe em 
relevo como dissemos a dependência que os planos 
subjacentes da realidade guardam em relação ao simbolismo 
ou à simbolização do todo indecomponível da realidade social 
seccionada.   

Vale dizer, na verificação da realidade social em vias de se fazer, o 
procedimento sociológico admite certa afinidade com o "pensamento 
simbólico" estudado por Cassirer, que insiste na distinção entre o real e o 
possível desembocando em uma faculdade nova do homem: a mencionada 
capacidade de reajustar constantemente seu mundo.  

Aliás, nessa distinção entre realidade e possibilidade, já 
sublinhamos tratar-se de uma conquista eminentemente 
epistemológica que segundo Cassirer se observa nos estágios 
mais avançados da cultura, no progresso da ciência na 
Renascença e nas épocas subsequentes.  
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Nada obstante, ao examinar os símbolos no marco prioritário do 

pensamento simbólico, a análise filosófica deixa de lado a presença 
operativa irredutível do simbolismo em afinidade oculta com a 
realidade social xii, e tende a restaurar a alegoria e a interpretação 
alegórica por cima da explicação sociológica e em detrimento do caráter 
de instrumento de participação que a função simbólica adquiriu por 
diferenciação de toda a misticidade.    

Sem confundir-se às metamorais tradicionais de Platão, Aristóteles, 
Spinoza, Hegel, onde um mundo espiritual supratemporal e absoluto se 
realiza no mundo temporal, a análise filosófica corre o risco de 
restaurar uma interpretação alegórica do simbolismo como mística 
do progresso na racionalidade, e tende a projetar para-além da história 
a capacidade do homem em reajustar constantemente seu mundo.  

 

*** 

 

Uma compreensão ampliada da função simbólica 
 

A possibilidade em apreender as configurações do objeto figurativo, sendo fundada no 
fato de que a época atual sublima todas as formas do pensamento operativo, põe em 

relevo a compreensão do símbolo como presença operativa, como mediação. 

 
Em modo contrário à análise filosófica, observa-se na função simbólica 

como mediação uma compreensão ampliada, destacando a ambiguidade 
em dois polos como tensão constitutiva de qualquer símbolo social, a 
saber: (a) – signo de uma espécie particular e (b) – instrumento de 
participação direta no significado (e não somente interpretação) por via do 
que são apreendidos os conteúdos simbolizados.  

Entretanto, da mesma maneira em que se admite que a participação 
direta nos conteúdos significados, para a qual incita o símbolo, pode tomar 
um caráter racional e natural, desprovido de qualquer misticidade, se 
admite igualmente que a ambiguidade fundamental dos símbolos nessa 
compreensão ampliada acentua a relativização da sua racionalidade.  

Dessa ambiguidade, em primeiro momento, a análise 
sociológica chega inicialmente a um duplo drama da esfera 
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simbólica em seu conjunto, levando segundo Gurvitch à 
constatação da confusão dos símbolos, bem como à descoberta 
da inversão do seu sentido ou missão.   

Daí, temos os símbolos criando os conteúdos simbolizados – 
que então podem se tornar predominantemente imaginários – 
ao invés de exprimir e incitar à participação, e, por essa via, 
passando os símbolos a contribuir indiretamente para suscitar 
os obstáculos à participação nos valores e ideias como 
conteúdos significados.  

Em segundo momento, a análise sociológica põe em relevo 
que, desse duplo drama se chega a constatar o pluralismo da 
função simbólica em que, como já vimos no seu tríplice 
aspecto -  intelectual, emotivo, voluntário - cada símbolo 
encontra-se como dependendo do cotejo entre a função 
simbólica total e uma situação particularizada do duplo drama 
do conjunto.  

Enfim, nesse marco da relativização da racionalidade dos símbolos, a 
análise constata que o simbolismo sociológico e o simbolismo psicanalítico 
(onírico e erótico) podem encontrar um denominador comum, com o 
elemento social fazendo variar o elemento libidinal enquanto que, por sua 
vez, no aspecto das carências, o simbolismo erótico representando ele 
próprio um esforço inconsciente para vencer os obstáculos à participação 
direta nos conteúdos significados.  

 
*** 

 

Notas de Fim 

i Cf. Cassirer, Ernst: “La Philosophie des Formes Simboliques (La Conscience Mythique)”, versão 
francesa por Jean Lacoste, Paris, Les Éditions du Minuit, 1972, 342 pp., (1ªedição em Alemão: 1925).  

ii Ver sobre a interpretação alegórica a (Nota 01) dentre as NOTAS COMPLEMENTARES no final 
deste artigo. 
iii Gurvitch, Georges et al.: “Tratado de Sociologia", volumes 1 e 2, revisão Alberto Ferreira, Porto, 

Iniciativas Editoriais, 1964 (vol.1), 1968 (vol.2). (1as edições em Francês: Paris, PUF, 1957, 1960, 
respectivamente). 

iv Os símbolos da linguagem, conhecimento, moralidade, arte, religião, direito, incluindo as ideias e 
valores que essas obras de civilização implicam (mediante redução ao plano do pensamento, a análise 
filosófica as estuda em sua autonomia relativa como formas simbólicas dotadas de diferenças específicas). 
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v Ver sobre a multiplicidade dos tempos sociais segundo Georges Gurvitch o seguinte ensaio: Lumier 
Jacob (J.): Leitura da Teoria de Comunicação Social desde o ponto de vista da Sociologia do 
Conhecimento (Ensaio, 338 págs.). Internet, O.E.I. / E-book / pdf, 2007, págs. 180 a 219. link: 
http://www.oei.es/salactsi/lumniertexto.pdf   

vi Ver neste ensaio o capítulo 4: Introdução ao Estudo Sociológico da Variabilidade na Vida Moral.  
vii A sociologia não é competente para considerar a oposição entre os símbolos como produtos da vida 

coletiva e os símbolos possuindo uma verdade em si.  
viii Originariamente a esfera simbólica surge ligada às crenças no sobrenatural, religioso ou não. 
ix Nessa hipótese exagerada adotada por Bourdieu, acredita-se que os sistemas simbólicos “engendram o sentido e 

o consenso em torno do sentido” por meio de alguma lógica e se deixa de lado a pesquisa sociológica fundamental do 
sentido da esfera simbólica ela própria, como setor da realidade social, pesquisa indispensável para pôr em perspectiva 
o coeficiente humano e existencial do conhecimento, sem o que o problema da função simbólica resta superficial. Para 
Bourdieu, os sistemas simbólicos estão propensos por sua própria estrutura a servirem simultaneamente a 
funções de inclusão e exclusão, de associação e dissociação, de integração e distinção - funções essas que 
este autor considera terem um alcance político. Cf. Bourdieu, Pierre: “A Economia das Trocas Simbólicas”, 
introdução, organização e seleção dos originais em Francês por Sérgio Miceli, São Paulo, ed. Perspectiva, 1974, 361 pp., 
pág.33. 

x Em sociologia a autonomia do significado é relativa e só se afirma na dependência ao fenômeno social 
total de tal sorte que o avanço na racionalidade da cultura tem igualmente seu critério nessa dependência.  

xi Já notamos esta característica racional quando Cassirer liga o progresso da cultura à diferenciação entre 
coisas e símbolos, com a distinção entre realidade e possibilidade tornando-se mais pronunciada. 
xii Já assinalamos o fato de as mentalidades e as consciências coletivas e individuais utilizarem um vasto 

aparelho simbólico provar o caráter social da vida mental, o caráter social do elemento psíquico, 
sobretudo consciente – os quais são integrados na realidade social e assim passam a esta última suas 
energias ou emanações subjetivas. Tal a afinidade oculta do simbolismo com a realidade social.   
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