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No âmbito do projeto de pesquisa “A compreensão como método”, o texto que ora 

propomos se inscreve na esfera dos esforços teóricos previstos na descrição do projeto. 

Empreenderemos, aqui, uma leitura da obra Linguagem e mito, de Ernst Cassirer, 

filósofo alemão do movimento neokantiano que, depois de elaborar sua filosofia das 

formas simbólicas, escreve o referido ensaio no qual disserta sobre as intersecções entre 

as formas da linguagem e as do mito, tendo no centro de suas preocupações um estágio 

inicial, arcaico, da cultura. Pretendemos, em primeiro lugar, evidenciar a natureza 

compreensiva do pensamento de Cassirer, a partir da aproximação entre aspectos de sua 

filosofia e do paradigma da complexidade, tal como apresentado por Edgar Morin. A 

recomendação de que é preciso discernir as diferentes formas simbólicas naquilo que 

elas têm de particular, mas também naquilo que têm de comum, está muito próxima do 

que Morin e o projeto de pesquisa entendem pelo termo “compreensão”, tomado na 

acepção de integrar, abraçar, pôr em diálogo. Nesse sentido, pode-se contribuir na tarefa 

de localizar no tempo e no espaço os antecedentes do pensamento compreensivo. Em 

seguida, ressaltaremos a importância que Cassirer confere ao mito na história da cultura, 

sem perder de vista que o mito, para o filósofo alemão, é uma forma simbólica que se 

hipostasia sempre em estreita relação com outras formas simbólicas, a linguagem (num 

primeiro momento cultural) e a arte (depois de a língua atingir certo grau de 

elaboração). Seguindo os passos de Cassirer ao final de seu ensaio, compete 

aprofundarmos nosso entendimento da metáfora, chave privilegiada de acesso aos 

símbolos e narrativas míticas. Nessa democracia cognitiva (Morin), a arte talvez seja 

terreno privilegiado de acesso, para nós na contemporaneidade, à experiência metafórica 

e mágico-religiosa do mito. Ao final do artigo, pretendemos ter evidenciado a 

importância do mito para o projeto de pesquisa, bem como para compreender outros 

caminhos, não menos importantes, que o pensamento e o sentimento percorrem, que não 

os caminhos do pensamento científico. 
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