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ESTRUTURA DO MUNDO VIA LINGUAGEM 

Acylene Maria Cabral Ferreira* 

 

INTRODUÇÃO 

Há várias possibilidades de pensar a estrutura do mundo, dependendo da perspectiva do observador. 
Assim, o mundo pode ser pensado a partir de sua constituição física, histórica etc. Este ensaio deter-
se-á na estruturação do mundo através da linguagem. A preocupação aqui é discutir como a 
linguagem pode estruturar o mundo, na medida em que é por meio dela que o homem se refere ao 
mundo e nele é inserido. A proposta de refletir sobre a estruturação do mundo via linguagem 
fundamenta-se no fato de que o homem não tem outra forma de se colocar no mundo a não ser a 
partir da linguagem, quer dizer, a condição de possibilidade para que o homem pense todas as outras 
formas de estruturas possíveis do mundo é a linguagem. Portanto, por que não privilegiar a 
linguagem como sendo uma das formas de estruturar o mundo?  

No entanto, mesmo que tal pressuposto seja aceitável, ainda é necessário determinar 
como a linguagem pode cumprir o seu papel de estruturadora do mundo, pois mesmo no 
âmbito da linguagem há maneiras distintas de tratar tal estruturação. A forma adotada, neste 
ensaio, para abordar a linguagem nesta sua dinâmica é o termo "função", porque a palavra 
"função" implica numa relação estabelecida entre dois ou mais termos, dentre os quais podem 
apresentar também uma  
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relação de dependência entre si. Cada termo da função é denominado por L. T. Hjelmslev nos 
"Prolegômenos a uma teoria da linguagem (1943)" de "funtivos". Deste modo, dentro de uma 
função há dois ou mais "funtivos" que a determinam. Por exemplo, a função significativa da 
linguagem tem, como "funtivos", o expressar e o designar. É na complementaridade entre a 
expressão e o ato designativo que a linguagem significa algo. Ora, se a função é determinada 
pelos seus "funtivos", então cada "funtivo" remete para a função que ele determina.  

A função da palavra é chamar o sentido do que ela representa. A função básica da 
linguagem é comunicar um sentido, fator comum do qual se deve participar, caso se queira 
fazer parte do mundo lingüístico. O sentido é a grandeza que se define pela função 
comunicativa. Para comunicar "sentidos" a linguagem necessita da participação de seus 
"funtivos", pois cada função tem uma classe de "funtivos" que mantêm uma relação um com o 
outro. Nesta perspectiva, pode-se dizer que as funções da linguagem - função semântica, 
significativa, predicativa, veritativa etc. - são os "funtivos" da função fundamental da 
linguagem: estruturar significativamente o mundo. Esta concepção de linguagem reforça o 
juízo de que é próprio da linguagem o expressar ou apontar o sentido de algo, mesmo quando 
sobre este algo não se possa falar. Por isto, pode-se também considerar o silêncio como uma 
forma expressiva da linguagem. Deste modo, a linguagem estrutura o mundo no momento em 
que ela o significa e mesmo quando ela não é capaz de exprimi-lo ela ainda lhe dá, de algum 
modo, uma significação. É exatamente no sentido de significação e, dentro deste, o de 
expressão que a linguagem pode estruturar o mundo. Para mostrar como a função única da 
linguagem é estruturar mundo, adotar-se á aqui apenas dois "funtivos" da linguagem, os quais 
serão tratados, no momento, como "função" (predicativa e semântica), já que dentro deles tem-
se presente outros "funtivos" (declarar e determinar/ expressar e descrever) que se encontram 
correlacionados.  

A função predicativa da linguagem será exemplificada pelo pensamento de Aristóteles 
nas "Categorias" e no "De Interpretatione"1

 

, para mostrar a estruturação da linguagem  
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como língua, composta de nome e verbo, sujeito e predicado. A partir daí, procurar-se-á indicar 
como a estrutura predicativa da linguagem, que, por um viés, toma também o lugar de uma função 
apofântica, se encontra atrelada à estruturação do mundo aristotélico. Para discutir a função 
semântica da linguagem a obra escolhida foi o Tractatus-Philosophicus de L. Wittgenstein, porque 
nesta obra, segundo Adam Shaff, Wittgenstein apresenta idéias importantes para a filosofia 
semântica, tais como: [i] "a linguagem é o único objeto de pesquisa filosófica, [ii] a tarefa da 
filosofia se limita a explicar o sentido da linguagem da ciência, [iii] tudo isto que ultrapassa os 
limites da metafísica é desprovido de sentido"2

 

. 

FUNÇÃO PREDICATIVA DA LINGUAGEM3

As "Categorias" de Aristóteles têm por finalidade demonstrar como a estrutura predicativa da 
linguagem representa a organização de mundo de uma sociedade. Desta forma, pode-se afirmar que 
a estrutura predicativa, em Aristóteles, orienta, tanto a função lógica, já que preocupa-se com a 
sistematização da linguagem, quanto a função ontológica de seu pensamento, pois esta 
sistematização lógica leva-nos a uma ordem significativa e denorninadora do mundo. Assim, a 
função predicativa, em Aristóteles, funciona como fundamento último da linguagem e fundamento 
último do mundo, visto que ela, ao dizer algo sobre algo, é a base da significação da linguagem e da 
ontologia. Por que se pode dizer que Aristóteles privilegia a função predicativa como estrutura da 
linguagem e do mundo?  

  

À unidade objetiva, que funda a significação das palavras e a significação do mundo, 
Aristóteles dá o nome de essência. É porque as coisas têm uma essência que a linguagem e o mundo 
têm um sentido. "A essência de cada coisa é o que é dito em virtude dela mesma. Ser você não é ser 
músico; você não é músico em virtude de você mesmo. O que, então, você é em virtude de você 
mesmo é sua essência" (Met. Z, 1ü29b 13-15). Se o homem é homem, se o cavalo é cavalo e, se eles 
podem ser reconhecidos como homem e como cavalo, isto que os distingue e que permite que sejam 
reconhecidos enquanto  
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tais, isto é a sua essência. Portanto, a condição de possibilidade da significação é a essência 
como fundamento da unidade de sentido da linguagem e, como permanência da estrutura 
significativa do mundo.  

A lógica é considerada, por Aristóteles, como pressuposto fundamental para o 
desenvolvimento e fundamentação de toda e qualquer ciência. Ela não aparece na divisão das 
ciências (teoréticas, práticas e poiéticas) estabelecida pelo estagirita, justamente porque ocupa 
a função de instrumento (organon) ou de ferramenta para a formação do pensamento. A 
filosofia, por sua vez, pertence ao quadro das ciências teoréticas e enquanto tal necessita da 
lógica, pois esta é o meio para pensar e questionar-se sobre o ser e sobre a essência de todas as 
coisas existentes. Isto não quer dizer que a lógica engloba a filosofia, mas simplesmente que a 
lógica, como instrumento, é imprescindível para o filosofar. Na medida em que a lógica é 
considerada como um pressuposto básico para qualquer ciência, ela também pode ser vista, 
nesta perspectiva, como anterior à própria filosofia.  

A ontologia como discurso total sobre o ser se confunde com o discurso 
em geral: ela é uma tarefa por essência infinita, visto que ela não teria 
outro fim, senão este do diálogo entre os homens. Mas uma ontologia 
como ciência pode fixar inicialmente uma tarefa mais modesta e 
realizável dentro de seu princípio: estabelecer o conjunto das condições 
a priori que permitem aos homens se comunicarem pela linguagem4

   

. 

O principio ou a condição a priori que permite aos homens se comunicarem, em 
Aristóteles, está representado pelas categorias da linguagem. As categorias, que podem 
ser denominadas de esquemas da predicação, são a condição de possibilidade do 
predicar. Um sujeito pode ser predicado essencialmente (José é homem) ou 
acidentalmente (José é branco). A um sujeito podem ser atribuídos diversos 
predicados, sem que ele deixe de ser o mesmo sujeito, porque a sua essência 
permanece. Se José está sentado, deitado ou de pé, se ele é branco, músico ou alto, 
mesmo assim, com todos  
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estes atributos pode-se ainda reconhecer José como o José, que ele é e sempre será.  

As categorias são o fundamento para a inteligibilidade da linguagem e para a 
percepção e compreensão do mundo. As categorias, ao atribuírem um predicado a um 
sujeito, organizam a estrutura da linguagem, como também do mundo. Como as categorias 
são predicados de um sujeito e como predicar é dizer algo sobre algo, este algo predicável 
deve ser a essência, aquilo que permanece o mesmo - o sujeito da atribuição.  

A tábua aristotélica das categorias é composta de dez categorias, as quais enunciam a 
multiplicidade dos modos através dos quais o ser aparece no mundo. Estas categorias têm a 
pretensão de expressar os vários modos que o ser tem para presentar-se. As categorias 
podem ser consideradas respostas dadas à pergunta sobre o que é o ser das coisas. Neste 
sentido, as categorias são os modos de significação do ser. Apesar de a pergunta sobre o que 
é o ser compor uma questão propriamente filosófica e freqüente na ontologia, o conjunto das 
categorias não poderia jamais ser tomado como unidade universal que é capaz de representar 
o ser em totalidade; ou ainda, nenhuma categoria poderia ser tomada como categoria geral, 
para significação do ser como um todo. As categorias significam imediatamente o ser, no 
entanto não têm a capacidade de esgotar a sua significabilidade, porque o ser está além das 
categorias. A transcendência do ser é o motivo de revigoramento das categorias; por isso, 
continua-se a predicar, a atribuir o conjunto das categorias ao ser das coisas, por este 
motivo, o mundo prossegue na sua condição de predicável e pode transformar-se, de acordo 
com o desenvolvimento das diversas épocas históricas: o que muda não são as categorias, 
mas as coisas que elas representam. Quer dizer então que a predicação existe ad infinitum? É o 
próprio Aristóteles quem responde:  

Mas isto é impossível,· não mais do que dois tennos podem ser combinados. Um 
acidente não é um acidente do acidente, a menos que ambos so/am acidentes do 
mesmo s1!feito. (M.et. G, 1007 b 1- 5).  
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A primeira das categorias aristotélicas é a substância (ousia). O termo "substância" 
será utilizado, aqui, em vez do termo "essência", com o objetivo de marcar a diferença entre 
a essência, como categoria do ser e a substância, como categoria da linguagem. A palavra 
"substância" aparece na Metafísica na acepção de essência, de sujeito último de atribuição, 
como aquilo que é determinável e definível; por' isso, ela mostra o que é o ser das coisas. Já 
nas "Categorias", ela representa o sujeito, que é predicável de todas as demais categorias e, 
deste modo, mantém uma relação de prioridade sobre os predicados, ou seja, sobre as outras 
categorias.  

Das coisas que são ditas, algumas envolvem combinação, enquanto outras são ditas sem 
combinação .... Quando quer que uma coisa sqa predicada de uma outra como do 
stijeito, todas as coisas ditas do que é predicado deverá ser dita do s1!J"eito também .... 
Das coisas ditas sem combinação, cada uma significa ou substância, ou quantidade, ou 
qualificação, ou o relativo, ou onde, ou quando, ou estando em posição, ou tendo, ou 
fazendo, ou sendo afetado (Cat. Ia 15 ss).  

 

Aristóteles entende por substância, nas "Categorias", isto que parece significar um 
certo "este"; isto que não é dito do sujeito, ou no sujeito. As substâncias podem ser primárias 
ou secundárias. As primeiras podem ser consideradas como sujeito ou atributo essencial e as 
segundas representam a espécie ou o gênero e podem ser vistas como predicado das 
primeiras. Devido ao segundo uso, as substâncias fazem parte da tábua das categorias, como 
atributo e não como sujeito da atribuição. Ao enunciar a frase: José é homem, aplica-se uma 
substância secundária a uma primária. Mas, se a frase enunciada for: José é preto, ou José 
está no pátio, atribui-se a uma substância primária a categoria de qualidade e de lugar. Das 
substâncias secundárias, é dominante aquela que estiver mais próxima das substâncias 
primárias. As substâncias, primárias e secundárias, aceitam receber contrários, mas isto não 
quer dizer que há, entre elas, a contrariedade. Não se pode dizer que homem é contrário a 
indivíduo, ou a animal. Da mesma forma, não se pode dizer que um homem é mais ou 
menos homem do que outro. As substâncias aceitam receber contrários,  



Página 19 

 

 

se esses pertencem a categorias diferentes.  

"As categorias representam os modos os mais universais de ser que, enquanto tais, 
indicam, ao mesmo tempo, os gêneros supremos do discurso. Elas são do ponto de vista 
ontológico, as determinações fundamentais do real, os últimos predicados do ente"5

Se as substâncias representam o sujeito e as demais categorias representam os 
predicados, então sujeito e predicado se encontram no mesmo nível? Não. É preciso fazer uma 
distinção de níveis, tanto entre sujeito e predicado, quanto entre os modos da predicação, que 
são capazes de expressar mais apuradamente a essência do sujeito. Eles .devem ter 
precedência sobre os demais, pelo fato de responderem melhor à questão sobre o que é o ser 
de determinada coisa. Pelo mesmo motivo, justifica-se a precedência do sujeito sobre o 
predicado. A substância apresenta uma primazia em relação às outras categorias, porque ela 
responde imediatamente ao que é o ser das coisas. Estas distinções hierárquicas entre sujeito, 
predicado e modos da predicação devem ser feitas, para que se possa expressar, claramente, o 
pensamento sobre algo. A hierarquização das categorias possibilita a diferenciação e a 
particularidade do sujeito da atribuição, o qual pode  

. As 
categorias correspondem, do ponto de vista meta físico, às representações fundamentais do ser 
e, do ponto de vista lógico, elas são os gêneros primeiros e os resíduos últimos a que qualquer 
membro da proposição deve remeter para significar. Ao se decompor uma proposição, o que 
resta de seus termos encontra-se inserido em uma das dez categorias, assim como, para 
compreender o significado das coisas, é preciso que se saiba de qual categoria ela se originou. 
A primeira categoria, a substância serve sempre de sujeito, e só impropriamente ela serve de 
predicado, como substância secundária. As demais categorias (qualidade, quantidade, relação, 
lugar, tempo, posição, situação, ação e passividade) servem de predicado, são os gêneros 
supremos dos predicados. Quando se tomam os termos da proposição em separado; isto é, 
quando se toma as categorias sem conexão, não se tem, nem verdade, nem falsidade. O valor 
de verdade só se encontra na proposição; ou seja, na conexão ou combinação das categorias.  
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receber uma sucessão de predicados e ainda ser reconhecido como tal. Sendo assim, as 
distinções hierárquicas pontuam a condição de possibilidade da comunicação em geral. É 
importante salientar que, quando as categorias representam modos de ser diferentes, elas 
podem encontrar-se no mesmo nível.  

Pode-se afirmar que, a partir do tratado das "Categorias", Aristóteles instaura a 
separação da língua e do ser, do signo e do significado. As categorias englobam a forma 
organizacional e predicativa, que a linguagem usa, para dizer algo sobre algo.Isto seria o 
mesmo que dizer que a linguagem é sempre categorial e apofântica. Apophansis, no sentido 
aristotélico, significa "declaração". A declaração cumpre sua função apofântica, à medida que 
revela e torna manifesto o sentido de um discurso, adjudicando-lhe o seu caráter de verdade 
ou falsidade. O valor de verdade das declarações não se encontra nas coisas, mas sim no 
pensamento. Não é a coisa que é verdadeira ou falsa, mas é o juízo que se faz dela que é 
verdadeiro ou falso. Segundo Aristóteles, nem toda sentença é apofântica. Aquelas que 
exprimem pedidos, invocações, exclamações e outras semelhanças, que dizem respeito ao 
discurso retórico ou poético, estão fora da função apofântica, porque não estão sujeitas à 
possibilidade de serem verdadeiras ou falsas. "Toda sentença é significativa (não como um 
instrumento, antes como dizemos, por convenção), mas nem toda sentença é declarativa 
(apofântica), somente aquelas em que há verdade ou falsidade" (De Int. 4, 17a 1-3).  

As sentenças declarativas ou apofânticas estruturamse como discurso, pois a tarefa 
principal da declaração é mostrar a coisa assim como ela se manifesta, e esta é a 
característica própria do discurso. O mostrar tem, como modos de realização: o afirmar e o 
negar, o ocultar e o desvelar. Algo pode desvelar-se, ou ocultar-se, de forma afirmativa ou 
negativa e vice-versa, podendo apresentar-se como verdadeiro ou falso. A verdade de algo 
remete para o desvelar daquilo que antes encontrava-se oculto e a falsidade apresenta algo 
como se ele fosse de uma determinada maneira que não é. A falsidade dá a ilusão de que algo 
é deste modo, mas, de fato, ele é de uma forma como não se esperava, nem se pensava que 
pudesse ser. Assim, a falsidade não é o  
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contrário da verdade; mas um outro tipo de manifestação da coisa. Por isto, pode-se afirmar 
que as sentenças declarativas, que se encontram na base do discurso, operam como um deixar 
ver o mundo existente. Isto possibilita dizer que o discurso declarativo é um deixar ver que 
indica o modo de atualização da coisa. Desta forma, a declaração ou o discurso em a função 
de determinar algo. A declaração (discurso) tem condições de determinar o modo de ser das 
coisas do mundo, través da função predicativa da linguagem, já que o predicado, ,u as 
categorias destacam como as coisas aparecem ou se mostram. Neste sentido, é que a 
linguagem pode ser encarada orno categorial e apofântica.  

A predicação adjudica ao discurso a qualidade de Jrnar evidente o ser das coisas. A 
predicação tem este poder, porque ela apresenta as coisas como sendo desta ou daquela 
forma. Este "como sendo" representa o "como" estrutural a predicação. Ele pode ser assim 
denominado, porque funciona como a estrutura sobre a qual a predicação se fundamenta. 
Pode-se ainda acrescentar que o "como" estrutural a predicação é essencial para a efetivação 
da função predicativa, pois uma coisa pode mostrar-se num momento de uma maneira e 
depois de outra. Quando algo é predicado, ele é determinado e definido, mas isto não 
significa que não se poderá predicá-lo posteriormente de outra forma. Este fato confirma a 
tese de que o discurso pode ser revelador ou dissimulador, isto é, pode ser verdadeiro ou 
falso, afirmativo u negativo, ou afirmar negando e negar afirmando. Este como" estrutural da 
predicação indica o comportamento que as coisas têm, que tiveram e que um dia podem ter e, 
neste ponto de vista, torna-se o responsável pela evidência do lodo como as coisas se 
mostram.  

Somente afirmar que o "como" estrutural da predicação essencial para revelar como as 
coisas se colocam no mundo, não é suficiente para explicitar e atestar a importância da 
função predicativa da linguagem, dentro do conjunto de estruturas responsáveis pela 
significabilidade do mundo. Esta Insuficiência leva a indagar "que função tem a significação 
ou como-estrutura para a possibilidade da declaração, cujo caráter marcante é poder ser 
verdadeiro ou falso"6? Para  
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melhor explicitar o movimento operado pela função predicativa da linguagem, é necessário 
complementar que a função do "como" estrutural é exprimir o para quê de algo e o a quê o 
discurso se refere. O para quê da coisa, ou a sua instrumentalidade e o sobre o quê a 
declaração discursa, isto é, se refere, representam o "algo" sobre o qual o discurso, através de 
seu fundamento - o "como" estrutural da predicação - profere alguma coisa. Como o discurso 
se caracteriza por dizer algo sobre algo, o para quê e o sobre o quê, referidos no discurso, 
podem ser considerados como uma possibilidade de concretude, para a declaração na sua 
função apofântica: ser verdadeira ou falsa, afirmando ou negando e reciprocamente.  

A declaração não se dirige simplesmente ao ente e o nomeia por um 
nome, mas sim ela o mostra em seu ser e como ente . ... Os elementos da 
declaração, a partir dos quais ela consiste, são onoma e rhma, nome e 
verbo. Pela primeira ve:v enuncia-se aqui a relação entre lógos e tempo 
.... Para a constituição da estrutura da declaração, o verbo tem um papel 
decisivo .... A disposição de um verbo para um nome compõe o lógos, em 
sua forma fundamental. Daí então cada declaração se determina, 
essencialmente, como propriamente temporal 7

 

. 

Ainda dentro do intuito de esclarecer mais a estrutura da função predicativa da 
linguagem, cabe ressaltar que a declaração ou o discurso apofântico é formada pela 
combinação de nomes e verbos, sendo que o verbo detém o papel de determinação tanto 
quanto o caráter temporal e dinâmico da proposição. Aristóteles entende por nome o som 
falado, composto de significado. Os nomes existem por "convenção", porque são símbolos de 
alguma coisa da natureza, ou de afecçães da alma. Se os nomes são símbolos das coisas, 
então, para significar, deve-se ter o mesmo número de nomes e de coisas? Conforme 
Aristóteles, os nomes existem em número limitado e as coisas existem em número infinito; 
explicando-se, dessa forma, o uso da mesma palavra para determinar coisas distintas. Esta 
formulação permite acrescentar que o nome não toma o lugar da coisa, visto que a coisa 
existe, independente de seu nome. Esta confirmação denota,  
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ao mesmo tempo, a limitação (empregam-se nomes para estabelecer relações com as coisas) e 
a "espontaneidade" (independência do nome e da coisa) inerente à linguagem.  

Pierre Aubenque, em Le probleme de I'être chez Aristote (p. 119), acentua a 
importância de se perceber a diferença entre a afirmação de que as palavras significam várias 
coisas e a afirmação de que a palavra tem várias significações. A primeira diz respeito à 
essência da coisa e a segunda ao "como" estrutural da função predicativa, ou seja, ao "como" 
apofântico do modo de estruturação da concepção aristotélica da linguagem. O nome, como 
símbolo, cumpre a função de reenvio à coisa. Ele tem a capacidade de fazer ver alguma coisa, 
no sentido de designar, de apontar e indicar; ele se refere à "coisidade".  

A definição aristotélica de nome já foi mencionada, agora resta mostrar o que 
Aristóteles entende por verbo, para esclarecer como se dá a relação nome e verbo para ele, 
isto é, como forma-se a proposição: combinação, por um lado, de nome e verbo, e por outro, 
de sujeito e predicado. "O verbo é o que adicionalmente significa tempo, nenhuma parte dele 
sendo significante separadamente; é o signo das coisas ditas de alguma coisa mais" (De lnt. 
16b, 6-7). Sem a caracterização de tempo, o verbo seria simplesmente um nome. O nome e o 
verbo, sozinhos, não significam nada, são apenas expressões, não têm nenhum sentido. É o 
conjunto dos verbos, juntamente com os nomes, que vem dar sentido à linguagem. Os nomes, 
em separado, não constituem linguagem. É o verbo que tem o privilégio de determinar e dar o 
sentido da linguagem significar a realidade. O verbo faz a coisa aparecer, situada em um 
tempo e em um lugar; ele declara algo sobre algo, ele pertence ao que foi declarado de algo. 
Talvez, seja plausível afirmar que a função predicativa da linguagem aparece justaposta à 
função apofântica, declarativa da linguagem. Por quê? Porque, em cada declaração é possível 
notar o sujeito, sobre o qual se declara algo, e o predicado - o que é declarado do sujeito. 
Assim o declarado é aquele que determina a coisa, a noção de predicado perde seu lugar para 
a noção de declarado. Agora, em vez da relação entre sujeito e predicado, tem-se a relação 
entre isto sobre o quê se declara e o declarado. O  
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papel da linguagem parece ser, pois o de designar as coisas e distingui-Ias umas das outras, 
antes mesmo do que exprimi-las como elas são.  

Aristóteles, quando separa linguagem e ser, signo e significado, parece deixar implícita 
a noção de que, através da linguagem, isto é, de signos (verbos) e símbolos (nomes), esconde-
se uma intenção humana, dirigida às coisas. A linguagem, como convenção, seria o elo entre a 
intenção humana, que movimenta a significação, e a coisa à qual esta intenção se dirige. É 
nesta conjunção da intenção significativa e da coisa intencionada que a linguagem ganha 
sentido.  

Sons falados são símbolos de tifecções da alma, e marcas escritas são símbolos de sons 
falados. E assim como as marcas escritas não são as mesmas para todos os homens, 
nem os sons falados também o são. Mas o que eles são em primeiro lugar signo de - 
tifecções da alma são o mesmo para todos; e o que estas tifecções são semelhanças de - 
coisas atuais- são também o mesmo (De Int. 16a 1-10).  

Apesar de a função predicativa da linguagem estar estruturada, objetivamente, sobre sua 
função apofântica e sobre convenções humanas, observa-se que ela é capaz de significar o ser 
e de representar a estrutura do mundo. As línguas são diferentes entre si, têm palavras 
diferentes para expressar as mesmas coisas e, ainda lhes faltam palavras para nomear certas 
coisas. Ora, se tudo isto acontece e se as coisas são as mesmas para todos os homens, isto quer 
dizer, que só é possível comunicar através do ser e no ser. Pode-se afirmar que o ser é a 
unidade objetiva que permite aos homens a intersubjetividade discursiva da comunicação.  

Como a função predicativa pode apresentar-se, no pensamento aristotélico, como aquela 
que estrutura tanto o mundo, quanto a linguagem? Para que se tenha êxito nesta justificativa, é 
necessário lembrar a prioridade que Aristóteles atribui à noção de substância nas "Categorias". 
A substância é a primeira das categorias. Por um lado, porque ela diz imediatamente o ser das 
coisas e, por outro lado, porque ela é predicável de todas as outras categorias. Na medida em 
que a substância é predicável de todas as outras categorias, ela se  
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contrapõe às demais, é como se, de um lado, estivesse a substância e, de outro, se 
colocassem as nove categorias restantes, todas as demais categorias funcionando como 
predicado para a substância. Neste sentido, a substância representa o fundamento sobre o 
qual as demais categorias se estruturam. A substância toma, então, o lugar de sujeito da 
atribuição, onde as categorias podem exercer sua função de atributo. A função predicativa 
ainda responde pela estruturação de mundo e da linguagem, porque a pergunta sobre o que é 
o ser de algo é aplicada também às categorias. Por exemplo: o que é uma cor? É uma 
qualidade. Ou ainda: o que é o homem? É uma substância. Portanto, através da primazia da 
substância, que, entre as categorias, é a que se encontra mais próxima do ser, pode-se notar 
que a função predicativa tem uma estrutura ontológica, à medida que procura responder ao 
que é o ser de cada coisa. As categorias aristotélicas mostram-se, assim, não apenas como 
estruturadoras da forma lingüística de uma sociedade, mas também como organizadoras das 
coisas que elas representam, ou seja, as categorias, através da função predicativa, estruturam 
tanto a linguagem, quanto o mundo. Por um lado, a função predicativa a partir de seu aspecto 
apofântico declara algo sobre alguma coisa e, por outro, mediante as categorias aristotélicas 
determinam algo. É sob este ponto de vista que o declarar e o determinar atuam como 
"funtivos" da função predicativa da linguagem.  

FUNÇÃO SEMÊNTICA DA LINGUAGEM 

Porém, mais recentemente a teoria convencionalista da necessidade foi 
adoptada por muitos filósofos e alguns consideram mesmo a lógica como 
se fosse idêntica à semântica, i.e., ao estudo das regras lingüísticas ou 
costumes que dão às palavras a sua significação. Esta modificação 
parece datar da publicação do Tractatus Logico-Philosophicus de 
Ludwig Wittgenstein em 1921 embora seja quase certo 1ue a princípio 
Wittgenstein não queria nada desse género8.  



Página 26 

 

 

Para Wittgenstein, a função da filosofia, no Tractatus, é clarificar os princípios da 
linguagem, através de uma crítica de seu uso, viabilizada por uma semântica construtiva. O 
objetivo desta semântica seria ditar as regras que possibilitassem a representação do 
isomorfismo existente entre a realidade e a linguagem; ou seja, indicar uma lei sob a qual a 
linguagem se apresentasse como o espelho do mundo. A condição de possibilidade para o 
processar de tal espelhamento é que a estrutura do mundo mantivesse um paralelismo com a 
estrutura da linguagem. Com a introdução desta noção do isomorfismo, o autor citado 
acreditava que a questão da significação e sentido da linguagem estaria resolvida, pois o 
isomorfismo entre a linguagem e a realidade acabaria por mostrar que aquilo que se pode 
falar, ou pensar pode ser falado, ou pensado claramente. Esta tentativa de Wittgenstein de 
identificar a linguagem e o mundo pressupõe uma exigência fundamental: que ambos sejam 
dotados de uma estrutura a priori, que possibilite a identificação entre a linguagem e o 
mundo, que proporcione à linguagem a condição de figurar a realidade do mundo 
corretamente; em outras palavras, que capacite à linguagem significar clara e fielmente a 
totalidade do mundo. A estrutura a p rio ri da linguagem e do mundo, ou talvez podese 
dizer, a projeção dos fatos do mundo no expressar das proposições da linguagem, deixa em 
aberto o que é necessário para que se perceba este isomorfismo. Será que, para poder 
representar a relação de identidade entre a estrutura do mundo e da linguagem, ter-se-ia que 
possuir uma pré-compreensão que habilitasse à percepção daquilo que é a prion? Se, para 
representar e significar o mundo, a linguagem necessita de uma estrutura a priori, que é seu 
fundamento e sem a qual ela não poderia cumprir o seu papel de afiguração do mundo, 
pode-se então afirmar que Wittgenstein, no Tractatus, participa de um certo modo de 
transcendentalismo. Como opera a semântica do Tractatus?  

Pode-se afirmar que a função semântica, no Tractatus, desenvolve-se a partir de duas 
teses centrais: a primeira diz que o que pode ser dito, pode ser dito claramente e a segunda 
diz que aquilo que "pode ser mostrado não pode ser dito". Mostrar e dizer são dois modos de 
expressão, visto que a  
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linguagem significa o que diz. Porém, afirmar que a linguagem mostra o sentido do indizível 
produz certa estranheza, porque se criou o hábito de acreditar que somente aquilo que pode 
ser dito tem sentido, e o que não pode ser dito seria desprovido de sentido, seria o sem 
sentido. Ou melhor, somente aquilo que pode ser pensado (ou dito logicamente) é sensato, e 
aquilo que não se pode explicar com clareza é insensato. "A pesquisa da lógica significa a 
pesquisa de toda legalidade. E fora da lógica é tudo um acaso" (6.3) 9. Em geral, a tese 
fundamental de uma filosofia semântica baseia-se no fato de que a linguagem é a criação de 
uma convenção arbitrária e que tal convenção delibera a imagem de mundo de uma sociedade 
lingüística. O discurso tem aí a função de intersubjetividade, que proporciona a unificação 
lingüística desta sociedade, criando uma imagem subjetiva da realidade objetiva. Qual a 
inovação de Wittgenstein no Tractatus?  

Sua contribuição refere-se à concepção do mundo como um agregado de fatos e não de 
coisas. O mundo deve estar assim composto e estruturado, para que a linguagem tenha 
condições de descrevê-Io. "O mundo é um agregado de fatos". O que Wittgenstein considera 
como fato? Seria algo acontecido, dado?  

 

O que é o caso, o fato, é a existência de estado de coisa (2).  
O estado de coisas é uma ligação de o/ijetos (2.01). Para conhecer um 
o/ijeto, na verdade não preciso conhecer suas propriedades externas - 
mas preciso conhecer todas as suas propriedades internas (2.01231).  

 
Um estado de coisas é uma conexão de objetos. Os objetos são simples e têm 

propriedades essenciais; ou seja, propriedades internas. São tais propriedades que designam as 
possibilidades que os objetos têm de se combinarem (ou não) com outros. Desta maneira, os 
objetos são expressos em configurações, ou seja, estão combinados com outros objetos. Isto 
significa que, para conhecer um objeto, devese também conhecer suas ocorrências possíveis 
em estado de coisas e, como essas possibilidades participam da natureza do objeto, é  
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plausível dizer que o objeto mantém uma relação de precedência sobre o estado de coisas. Se o 
objeto pode ser reconhecido apenas se todas as suas propriedades internas são conhecidas e se 
o objeto dispõe da capacidade ou poder de combinar com outros objetos formando estado de 
coisas, então o objeto pode ser concebido como substância do mundo, como resíduo último da 
ftlosofia tractatiana. Pois, ao serem dados os objetos, já são dados, concomitantemente, todos 
os possíveis estados de coisas. O modo particular de como os objetos se configuram em estado 
de coisas representa a forma do objeto, que é constituída pelas suas propriedades internas e 
externas. A forma do objeto pode ser distinta, de acordo com as diferentes associações de que 
os objetos participam. As propriedades externas do objeto são contingentes e, por isso, são 
responsáveis pelas diversas configurações em que o mesmo pode entrar. A forma do objeto 
determina as possibilidades de seu aparecimento na realidade, configuradas em inúmeros 
estados de coisas possíveis. Quando os elementos da realidade são combinados em estados de 
coisas, eles se tornam expressos pela linguagem.  

 

Representamos a realidade pelo pensamento, isto é,formamos para nós 
uma imagem, uma figura. Para que a imagem possa representar seu 
modelo, é necessário que ele tenha com o modelo, uma mesma estrutura. 
Para que o pensamento possa representar a realidade, é necessário que 
as proposições pelas quais queremos representar a realidade sdam da 
mesma estrutura da realidade, isto quer dizer que os elementos que 
compõem a proposição estejam juntos na mesma relação, na qual se 
encontram os elementos da realidade (2. 15). Esta identidade de 
estrutura, é esta que Wittgenstein chama de forma lógica (2.2 e ss.) 10.  

 

Na teoria do Tractatus, o mundo é composto de fatos, que são configurados pela 
concatenação de objetos simples. O mundo real representa apenas um ponto no espaço lógico 
(constituído de objetos; é um e indizível) de mundos possíveis, de formas diversas e de 
possíveis combinações em estados de coisas. Os mundos possíveis são atestados pela 
independência dos estados de coisas. O mundo, como fato, representa a  
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possibilidade da atualização e individualização dos mundos possíveis. Dessa forma, o mundo é um 
conjunto de fatos particulares, é um caleidoscópio de fatos, de figurações. O mundo, como fato, 
consiste numa realidade e esta significa a existência ou não-existência de estados de coisas. Donde 
pode-se corroborar que o mundo como fato é o total da realidade.  

 
O fato, para ser uma figuração, deve ter algo em comum com o afigurado 
(2.16).  
A figuração é um modelo da realidade (2.12).  
O que toda figuração, qualquer que s~a sua forma, deve ter em comum 
com a realidade para poder de algum modo - correta ou falsamente - 
afigurá-Ia é a forma lógica, isto é, a forma da realidade (2.18).  
O que a figuração representa é seu sentido (2.221).  

 
Com a sua teoria da figuração, Wittgenstein sustenta que as sentenças, as proposições da 

linguagem representam a realidade. Para que esta representação seja possível, ele introduz a noção 
de forma lógica, que promove o isomorfismo entre a linguagem e os fatos do mundo. Quando este 
isomorfismo acontece na estrutura interna da proposição, é para referirse ao seu sentido e, quando 
ele diz respeito à sua estruturação externa, é para figurar a realidade como verdadeira ou falsa. A 
forma lógica, como forma da realidade e da linguagem, é o resíduo, em termos de forma de 
possibilidades que permite a representação. A sentença não pode dizer, mas apenas mostrar a forma 
lógica. Esta estrutura a priori, a que Wittgenstein dá o nome de forma lógica da realidade, não se 
deixa descrever pela linguagem, dela não se pode falar; a linguagem apenas é capaz de exibi-Ia. 
Talvez se possa afirmar que aquilo que, por excelência, a linguagem não diz seria justamente a sua 
forma lógica.  

Como a linguagem se relaciona com o mundo? Assim como o mundo é um conjunto de fatos, 
a linguagem é um conjunto de proposições. A proposição determina os fatos do mundo e esses 
expressam a situação significada. As proposições têm sentido e direção. O sentido de uma 
proposição é interno  
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a ela e a direção para onde ela aponta é externa a ela, refere-se àquilo que ela pretende 
representar. As proposições são determinadas pelo seu sentido. Pode-se afirmar que a 
linguagem é, para Wittgenstein, bipolar porque a verdade da proposição consiste no acordo 
entre a estrutura da proposição e a estrutura do fato que ela representa. Para que algo seja 
dado, para que haja um fato, a forma lógica deste fato deve ser dada, pois o que é 
representado isomorficamente é o fato e não o objeto. Não se pode escolher arbitrariamente 
qualquer regra para orientar a linguagem, mas somente as que espelham a estrutura lógica 
do mundo. Aqui, a linguagem coincide com o mundo.  

O isomorfismo existente entre a estrutura da proposição e a estrutura do fato seria a 
resultante da aplicação do método de projeção. Esse método torna-se responsável pela 
significação da linguagem e representação do mundo; ou seja, onde não há projeção, não há 
linguagem, nem mundo. "O sinal por meio do qual exprimimos o pensamento chamo de 
sinal proposicional. E a proposição é o sinal proposicional em sua relação projetiva com o 
mundo" (3.12).  

A visão projetiva do mundo encontra-se correlacionada com o sentido da proposição, 
pois à proposição pertence tanto o sentido, antes mesmo de ela ser verdadeira ou falsa, 
quanto a projeção, ou a possibilidade do projetado. O sentido da proposição, assim como a 
possibilidade do projetado, é algo interno à estrutura de ambos e não ao seu conteúdo. Isto 
quer dizer que a proposição somente tem sentido, quando a estrutura do mundo é 
correlacionada com os elementos da proposição, não se levando em consideração, neste 
momento, se a proposição é verdadeira ou falsa. Infere-se daí que o sentido da proposição é 
independente do valor de verdade da proposição. Para certificar-se do valor de verdade de 
uma proposição, esta deve ser confrontada com o fato que ela representa. A proposição, 
para Wittgenstein, é uma figura que representa estados de coisas possíveis.  

Uma proposição pode ser compreendida, caso se compreenda o que a torna 
verdadeira ou falsa, isto é, caso se analise sua forma lógica. É a capacidade de se 
compreender a projeção do mundo na linguagem que permite perceber a  
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figuração que a proposlçao representa. Para compreender uma proposição, é necessário 
conhecer antes o seu sentido do que a sua valoração. O sentido funciona como o reflexo da 
figuração. Apenas diante da compreensão do sentido ou significação de uma proposição, é que 
se pode verificar o seu valor de verdade. "O método de projeção é pensar o sentido da 
proposição" (3.11). Se o pensamento é o que representa a realidade através da figura, então o 
pensamento é a projeção das possibilidades sobre o mundo. O que pode ser pensado pode ser 
figurado. Nessa perspectiva, a medida do mundo passa a ser o sentido da proposição pensada, 
já que o pensamento está sendo tomado como uma proposição com um sentido. Convém 
ressaltar que nenhum pensamento pode ser pensado a priori como verdade.  

A proposição não pode representar a forma lógica, esta forma se espe/ha 
na proposição.  
a que se espe/ha na linguagem, esta não pode representar. a que se 
exprime na linguagem, nós não podemos representar por meio de/a.  
A proposição mostra a forma lógica da realidade (4.121).  

 
A linguagem, para Wittgensteirt, é composta por proposições, por concatenações de 

nomes, que substituem ou significam os objetos. A função da proposição, visto que ela é um 
fato semântico, é descrever a realidade e não nomeá-Ia. Ao contrário, os objetos são passíveis 
de nomeação, pelo fato de serem substituídos por nomes. Os nomes são os sinais que vêm no 
lugar do objeto, permitindo o conhecimento e acesso à realidade. Compreender um nome é 
saber a que objeto ele se refere. Por isso, dos objetos só é possível dizer como eles estão e não 
o que eles são. A função de falar como estão os objetos diz respeito à proposição. Se não 
houvesse distinção entre proposição e nome, a noção diferenciada entre fato e objeto estaria 
prejudicada. A conexão entre o fato e o objeto é análoga à conexão entre o nome e as leis que 
regem uma linguagem, para a combinação dos nomes em proposições significativas.  

Os objetos são descritos através de suas propriedades externas, através de sua 
combinação em estados de coisas,  
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visto que é a configuração dos objetos que os traz ao conhecimento. Já as proposições 
descrevem a realidade a partir de suas propriedades internas, de seu modo de articulação e 
vinculação à realidade. A proposição, ao descrever a realidade, provoca o enquadramento da 
mesma a um sim ou a um não. Porque, apenas desse modo - sim ou não - e somente quando 
os elementos da linguagem e do mundo têm algo em comum, é que a proposição e a 
realidade têm sentido. Caso contrário, dessa realidade, para a qual não se consegue dar um 
sentido (talvez pode-se dizer de uma realidade sem sentido), não se poderá falar, por não se 
dispor de uma proposição que consiga expressá-ia. Aquilo que não se pode pensar, não se 
pode falar. Ou melhor: "o que pode ser mostrado não pode ser dito" (4.1212); a proposição 
pode exibir o sentido da realidade, mas não tem condições de representar-se.  

Como os nomes são sinais não podemos toma-los em separado porque se assim o 
fizermos ele não possuiriam nenhum sentido. Como todo sinal, o nome ganha sentido, 
quando articulado numa proposição. E como o sentido pertence à proposição, os nomes só 
têm significado dentro do contexto de uma proposição. A condição de possibilidade da 
proposição é a capacidade que os nomes têm de substituir os objetos. Um nome é sinal de 
objetos aqui, de outros ali e assim sucessivamente, até formar conceitos. Assim, os nomes se 
encontram articulados numa proposição e não representam palavras soltas e perdidas dentro 
dela. É justamente a articulação dos nomes na proposição que permitem figurar a realidade. 
O objetivo da proposição é, portanto, comunicar uma situação. Para que a proposição possa 
realizar seu propósito, é necessário que ela esteja vinculada à situação. E, como foi 
acentuado anteriormente, o que permite a vinculação da proposição à realidade é a forma 
lógica, o modo de projeção da proposição sobre o mundo, o seu isomorfismo com a 
realidade. Através deste isomorfismo, a proposição pode representar a existência ou 
inexistência dos fatos do mundo, ao ser verificada sua condição de verdade.  

O nome não descreve, não tem sentido, porque ele é a contrapartida do objeto; assim 
como os objetos só têm sentido, se configurados em estados de coisas, os nomes só  
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têm sentido, se articulados em uma proposlçao. O nome é um ponto, uma substituição do objeto, 
pois aparece no lugar desse. E o objeto é uma substância porque é impossível conceber um objeto 
sem suas propriedades internas; uma propriedade é interna, se o objeto não tem condições de ser 
pensado sem ela. O nome é o resíduo último para representar e o objeto é o resíduo último que 
permite a representação. A partir desses pressupostos, fica uma pergunta: qual é a concepção 
tractatiana da linguagem?  

A função essencial da linguagem, para Wittgenstein, é descrever a realidade, por isso o fato 
de nomear encontrase ligado à descrição. Como a proposição que descreve o mundo é aquela dotada 
de sentido, seja ela verdadeira, ou falsa, e como as proposições, para se constituírem têm que se 
conformar, numa articulação convencional de nomes, podese dizer que a proposição, no Tractatus, 
tem uma função semântica por obedecer às regras de descrição e afiguração da linguagem. A função 
semântica da linguagem aí estaria fundamentada sobre as leis de projeção da linguagem.  

Que hega uma regra por meio da qual o músico pode extrair a sinfonia da partitura, 
uma por meio da qual se pode derivar a sinfonia dos sulcos do disco e, segundo a 
primeira regra, derivar novamente a partitura, é precisamente nisso que consiste a 
semelhança interna dessas cotifigurações, que parecem tão completamente diferentes. 
E essa regra é a lei de projeção, lei que prqjeta a sinfonia na linguagem das notas. É 
a regra de tradução da linguagem dasnotas na linguagem do disco gramo/ônico (4. O 
141).  
 

A lei de projeção da linguagem permite a ela toda forma de representação? A 'linguagem é 
capaz de expressar todos os fatos do mundo? O sistema de significação da linguagem dá conta de 
dizer tudo o que a linguagem quer figurar?  

A linguagem, apesar de todas as suas regras de expressividade, apresenta limites internos, 
pelo fato de não poder falar de sua forma lógica, de seu fundamento; ou seja, por não poder falar de 
si mesma. A forma lógica é o indizível da linguagem e, neste sentido, representa um limite da 
linguagem. Para que a  
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linguagem fosse capaz de falar a partir de si mesma, ela teria que sair de si, o que seria o 
mesmo que sair da lógica, isto é, do mundo. Para poder falar da linguagem, é necessário que 
se esteja, juntamente com suas proposições, fora da própria linguagem, problema este que 
mais se parece com uma aporia. Quando a linguagem quer exprimir-se como linguagem, ela 
deixa de ter sentido, por querer dizer o irrepresentável. A linguagem torna-se assim o seu 
próprio limite.  

Que o mundo s~ja meu mundo, é o que se mostra nisso: os limites da 
linguagem (a linguagem que, só ela, eu entendo) significam os limites de 
meu mundo (5.62). Não acreditamos a priori numa lei de conservação, 
mas sabemos a priori da possibilidade de uma forma lógica (6.33).  
A lógica não é uma teoria, mas uma imagem especular do mundo.  
A lógica é transcendental (6.13).  
 

Mundo e linguagem, em Wittgenstein, coincidem. O que retrata tal coincidência? Que 
só é mundo aquilo que se consegue descrever? Que, se não se conhece determinada 
linguagem, também não se pode conhecer seu mundo? Decorre daí, que somente se pode 
participar de uma sociedade com a qual se compartilhe a língua?  

Provavelmente pode-se argumentar que o que Wittgenstein quer dizer com "a 
linguagem que eu entendo", não é a linguagem no seu sentido de língua: português, alemão, 
francês etc., pois esta diferença entre elas é apenas convencional. O que ele quer dizer é: a 
linguagem é uma só, isto é, todas as línguas formam uma linguagem. A linguagem como 
sendo uma quer dizer, no Tractatus, que a linguagem tem leis a priori que a regem e, por 
isso, nada pode ser pensado ilogicamente, seria inaceitável uma linguagem ilógica. A lógica 
deve estar presente em toda língua, para que a linguagem tenha sentido. Entretanto, se 
apenas se pode conceber a visão de mundo que uma linguagem dá, isto pode ser tomado na 
acepção de que a escolha daquilo que se pode pensar só pode ser feita a partir das 
possibilidades de representação que se tem; ou seja, só se pode considerar como o mundo de 
cada um aquele que  
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está sujeito a figurar-se. Melhor dizendo: não há nenhuma concepção de mundo para além da 
linguagem.  

A teoria filosófica da linguagem, no Tractatus, é de natureza semântica, porque assim 
como a semântica determina s de significação e de representação para a linguagem, a 
linguagem, nesta obra, traduz-se pela determinação de sua estrutura e de seus limites. "Na 
lógica, nada é casual: se a coisa de aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado • 
coisas já deve estar prejulgada na coisa" (2.012). A estrutura da linguagem tem, como 
fronteira, os fatos do mundo. E os limites da linguagem são traçados pelo que pode ser dito e 
representado. Na medida em que a linguagem tem a forma lógica como condição de 
possibilidade para expressar o mundo, ela parece estar aí limitada ao contingente e parece 
refletir a necessidade que limita a realidade na sua estrutura quando a linguagem desvela a 
estrutura do discurso, ela vela também a estrutura da realidade. A linguagem mantém na 
relação especular com o mundo. Como a linguagem incide com o mundo, essas duas 
estruturas - da linguagem do mundo - poderiam ser vistas como sendo uma única estrutura: a 
forma lógica. Neste sentido, pode-se dizer que função semântica estrutura o mundo ao 
expressa-lo como também ao descrevê-lo. Neste aspecto, a descrição e o expressar podem ser 
vistos como os "funtivos" da função semântica da linguagem.  

 

CONCLUSÃO 

 

As funções predicativa e semântica da linguagem, lesar de parecerem totalmente 
diferentes e separadas, no fundo, apresentam algumas características que as unem. Dessas 
características pode-se afirmar, inicialmente, que estas funções também as demais "funções" 
da linguagem, como as ficcionais, fantásticas, míticas etc., que não foram tratadas aqui, 
participam são constituintes da função fundamental da linguagem: estruturar 
significativamente o mundo. Daí, de acordo com que foi explicitado, anteriormente, pode-se 
dizer que as Ias funções escolhidas para exemplificar os diversos modos  
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de atuação da linguagem são, na verdade, "funtivos" ou modos de exercício da função 
primordial da linguagem. O termo função foi usado tanto para especificar a função originária da 
linguagem tanto quanto para designar seus "funtivos", para realçar a intercomunicabilidade e 
interdependência existentes entre estes termos. A intercomunicabilidade da função e seus 
"funtivos" é essencial para a fundamentação da linguagem. Toda riqueza de significações que a 
linguagem produz advém desta intercomunicabilidade. A interdependência dos "funtivos" em 
relação à função fundamental da linguagem permite que esses ocupem o seu lugar e, como 
conseqüência, os "funtivos" da função apresentam-se como se fossem a própria função. É pelo 
fato de que cada um destes "funtivos" se apresenta como significando mundo que eles também 
foram chamados de função e participam da mesma capacidade da linguagem de estruturar 
mundo.  

A segunda característica comum entre os "funtivos" ou "funções" diz respeito à forma 
como cada "funtivo" (função) significa mundo. Se a primeira característica identifica as 
"funções" como possibilidade de dizer o que é mundo, esta segunda característica as diferencia 
uma da outra. Mas, esta diferenciação só é possível a partir daquilo que as identificou, ou seja, 
que cada uma procura estruturar a concepção de mundo, como faz a função fundamental da 
linguagem. A forma que cada função ("funtivo") tem para estruturar o mundo marca o lugar de 
cada uma delas, como sendo predicativa, semântica etc. e assim as diferenciam uma das outras.  

Ainda pode-se indicar, como terceira característica comum entre as "funções", o fato de 
que se elas operam como se fossem a função fundamental da linguagem; então, elas também 
devem possuir "funtivos". Como se mostrou, os "funtivos" da função predicativa são 
representados pelas categorias (determinação) e pela forma apofântica do discurso (declaração). 
A função predicativa institui a realidade, através de declarações afirmativas ou negativas que 
dizem respeito à verdade ou falsidade sobre aquilo que é dito de algo. O representar 
determinante da predicação declara algo sobre algo e assim edifica uma concepção de mundo. 
Já a forma  
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lógica e os possíveis estados de coisas atuam como os "funtivos" da função semântica. O 
objetivo da intercomunicabilidade entre esses "funtivos" é produzir uma descrição da 
realidade, demonstrando as diversas combinações possíveis de mundo. Deve-se ressaltar que 
todos esses modos de discurso sobre a realidade, o declarativo ou o descritivo, partem da 
significância já sempre existente da linguagem e procuram acrescentar significações 
possíveis, para tentar dizer o que é o mundo e neste sentido, estrutura-lo, ou seja, o mundo se 
estrutura via linguagem .  

 

NOTAS 

* Professora do Departamento de Filosofia da UFBA.  

1 Aristóteles, The Complete works 0/ Aristotle. The revised Oxford translation, pp. 3ss.  

2 Adam Shaff, Introduçtion à Ia sémantique, p. 60.  

3 O termo "função" utilizado para designar a função predicativa e semântica não se confunde com a 
função primordial e originária da linguagem: significar mundo. Elas operam como "funtivos" da 
função da linguagem e só impropriamente comportam como função.  

4 Pierre Aubenque, Le probleme de I'étre chez Aristote, p. 132. 5 Ernst Cassirer, Lei philosophie des jórmes 
!Jmboliques, p. 71.  

6 Martin Heidegger, Logik, pp. 152-153.  

7 Ernst Vollrath, "Der Bezugvon Logos und Zeit bei Aristoteles", in Das Problem der Sprache, p. 150.  

8 William Kneale e Martha Kneale, O desenvolvimento da lógica, p. 636. 9 Os númeroS que aparecem 
entre parênteses dizem respeito aos números das proposições referentes ao Tractatus Logico-
Philosophicus de Ludwig Wittgenstein.  

10 P. Hadot, "Réflexions sur les limites du langage à propos du 'Tractatus Logico-Philosophicus' de 
Wittgenstein", p. 473.  
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