
 

IV Seminário de Trabalho do Grupo de Pesquisa Geografia Humanista Cultural 
24 a 27 de Outubro de 2013 – Niterói, Rio de Janeiro 

| 11 
| 

Arte e mito em Susanne Langer: aproximações e 
apropriações geográficas 

 
Letícia Pádua 

Universidade de São Paulo - USP 
leticiapadua@gmail.com 

 
 
Grande parte da expressão e comunicação humanas está centrada na 
linguagem falada e escrita. Susanne Langer, filósofa germano-americana do 
século XX, edificou seu pensamento na superação dos limites deste tipo de 
expressão, entendendo a arte – em especial da música – como exteriorização 
máxima de nossa rede de cognição. Pupila de Wittgenstein ela desenvolve e 
extrapola a ideia do indizível criada pelo mestre, entendendo que a arte 
articula formas e pensamentos que a linguagem não consegue alcançar, ou seja, 
a arte alcança o indizível. Langer desafia a teoria da estética, para a autora, o 
simbolismo é o modo de compreender a mente humana. O símbolo e o objeto 
simbolizado guardam uma forma lógica comum: a música, por exemplo, é um 
processo psíquico e suas estruturas tonais possuem similaridade intensa com 
as formas de sentimento – falamos de música em crescendo, atenuação, fluidez, 
arranjo, velocidade, ritmo e paradas, excitação, calma. Inspirada por Cassirer, 
Langer considera que o homem é essencialmente um animal simbólico, ou seja, 
o pensamento simbólico está enraizado na natureza humana. Para a autora, 
todas as formas de atividade humana, incluindo a fala, o gesto, música e 
sacrifício são expressivas, e o trabalho mental de transformação simbólica 
reside na abstração da realidade, e a arte nada mais é que a criação de formas 
simbólicas do pensamento humano. A importância da arte reside em três 
fatores fundamentais: o fato de toda arte ser uma abstração, um reino de ilusão 
criado por nós; a plasticidade da arte que a torna capaz de ser livremente 
manipulada no interesse da expressividade e; a própria expressividade por 
meio da transparência simbólica. Susanne Langer tem uma intensa e 
inexplorada influência na geografia humanista, citada por autores como Tuan, 
Buttimer, Relph e Lowenthal, em grande parte porque sua filosofia insiste na 
característica intelectual de áreas não científicas da vida humana, assim, 
entendendo as expressões artísticas não como meras expressões dos 
sentimentos do presente, mas com símbolos que transcendem o presente. Para 
além de suas ideias e conceitos, é esta permeabilidade na geografia humanista 
que será explorada na pesquisa. 
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