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RESUMO: O objetivo deste trabalho é discutir a linguagem na sua função única de significar mundo. A partir 
dessa discussão surge a relação de dependência da cultura e do homem em relação à linguagem. Há uma 
inversão: não é o homem que detém a linguagem; antes é o homem quem pertence à linguagem. Nesse 
sentido, pode-se dizer que há uma anterioridade da linguagem em relação ã cultura, visto que é a linguagem 
quem funda a cultura.  
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 INTRODUÇÃO 
Que o homem seja um ser dotado de linguagem é um fato indubitável, visto que fala, pensa, 

articula e comunica. Esta é uma das características que o distinguem de todos os outros seres com quem 
compartilha o mundo. Para que o homem possa expressar-se e comunicar ao outro a sua concepção de 
mundo, como também participar da visão de mundo do outro, ele dispõe de uma estrutura biológica. Essa 
estrutura é formada, basicamente, pelo corpo, com seus órgãos e respectivas funções. Este conjunto 
constitui a estrutura somática do ser humano. Mas, como se sabe, o homem não é composto apenas de 
corpo. Faz parte também de sua conformação de ser humano a estrutura psíquica, já que o homem é, 
juntamente com o seu corpo, afeto, paixão, sentimento e emoção. O aparelho psíquico incorpora a parte 
emotiva do homem. Este aparelho singulariza o corpo, enquanto indivíduo. Ao aparelho psíquico 
pertence o somático, como campo de atuação, visto que o aparelho psíquico tem a possibilidade e a 
capacidade de intervir no somático, ele tem condições de mudar o comportamento do aparelho biológico, 
desestruturando-o. E, por sua vez, o aparelho biológico. caso lhe faltem determinados  
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componentes, pode afetar toda a estrutura psíquica de um indivíduo. O aparelho biológico refere-se, 
mais exatamente, às funções externas do homem - funcionamento de seu corpo - e o aparelho psíquico 
refere-se, mais propriamente, à interioridade do homem - o modo como o homem sente o mundo e a si 
próprio, dentro deste mundo. É óbvio que não se está querendo dizer aqui que o homem estrutura-se 
apenas pelo seu aparelho biológico ou pelo seu aparelho psíquico; ele só é homem pela composição de 
ambos.  

Para que o homem tenha sucesso na sua comunicabilidade, além dos aparelhos biológico e 
psíquico, ele precisa também utilizar a sua capacidade de compreensão, porque somente o que foi 
compreendido pode ser falado ou pensado, pode ser motivo de expressão. Não compreender algo é não 
alcançar o significado ou o sentido deste; é estar fora do sistema de representação de mundo de uma 
determinada comunidade. Qual seria a estrutura que daria conta de processar a compreensão, a fim de 
que esta realize a hominidade do homem: ser de linguagem? Aqui entra um terceiro modo de 
estruturação do ser humano: a dimensão filosófica. A estrutura filosófica é aquela que permite ao 
homem pensar a sua realidade, procurando desvendar-lhe a força do sentido externo e interno. Pode-se 
dizer que a estrutura filosófica procura meditar o conjunto que é o homem: estrutura somática e 
psíquica.  

A estrutura filosófica tem como objetivo apontar a dinâmica do real. Porém, este objetivo 
somente pode ser alcançado se for tomada, como pressuposto essencial, a inesgotabilidade do real. A 
estrutura filosófica cumpre sua função à medida que ela deixa de lado a pretensão de estruturar o real 
como um todo, pois toda riqueza e proveniência do real está em que ele nunca se deixa definir em 
totalidade; ele tem sempre por vir, em latência, a realidade. Portanto, o fundamento da estrutura 
filosófica é preocupar-se com o que está se dando no real, é discutir o acontecido e o que está por 
acontecer na realidade vindoura. Falar do devir não significa fazer previsões, futurologia, mas é ocupar-
se do real, que sempre já e desde sempre acontece.  

Como este é um trabalho que tem a pretensão de abordar filosoficamente o problema da 
linguagem, poder-se-á deixar de tratar da parte biológica e psíquica, que dizem respeito à linguagem e 
suas funções, para concentrar a atenção nas questões que concernem à filosofia. Neste sentido, tomar-
se-á como ponto de partida a compreensão.  

A condição de possibilidadedo processo de compreensão é viabilizada pela herança lingüística, 
recebida e adotada pelos falantes de  
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uma determinada língua; ou seja, pela esfera de sentido que perpassa uma comunidade lingüística. E 
isto quer dizer, simplesmente, que o processo de compreensão é mediatizado pela linguagem, já que, 
para compreender, é necessário dominar e estar imerso em uma língua. Aquele que domina um conjunto 
lingüístico é o que conhece os signos, códigos e, acima de tudo, que vivencia e introjeta o conjunto de 
significabilidade de uma língua. Ora, será que instalou-se aqui uma circularidade: a linguagem requer a 
compreensão para se efetivar e esta exige aquela para acontecer? Se, de fato, há uma circularidade, 
como poder-se-á esçapar dela? HaveriauI11ª prevalência de um destes termos sobre o outro? Ou será 
que é impossível estar fora deste círculo?  

Mas, ver neste círculo um ciculus vitiosus, buscar caminhos para evitá-lo e também para 
senti-la apenas corno uma imperfeição inevitável. significa um mal-entendido de princípio 
acerca do que é compreensão. (. .. ) O círculo da compreensão pertence à estrutura de 
sentido. cujo fenômeno tem suas raízes na constituição existencial da presença. enquanto 
compreensão que interpreta (Heidegger, 1960:153)2

O modo de operar do compreender é a interpretação, entendida aqui como participar de um 
sentido. A estrutura do sentido, como diz Heideaaer tem sua constituição na existência do homem, ou 
seja, na sua história. Dentro desta perspectiva, a linguagem é historial. Pensar historicamente a 
linguagem significa participar de um sentido presente. legado pela tradição, pois todo contemporâneo 
diz respeito ao passado que atua nele. O passado, transmitido pela tradição e que permanece no presente 
de uma sociedade, não é o passado como simples repetição. Mas o passado enraizado no futuro, 
passado este que é capaz de fazer uma reconversão e transposição de seus signos em sentido e discurso, 
ao interpretar o mundo que lhe aparece constituído.  

.  

Se antes percebia-se uma circularidade entre linguagem e compreensão, agora tem-se a 
impressão de que esta circularidade foi desdobrada. Não se tem mais a circularidade sobre dois termos - 
linguagem e compreensão -, mas sim sobre três termos: a linguagem, a compreensão e o interpretar. Para 
que a linguagem possa realizar-se enquanto tal, ela necessita da compreensão, que, por sua vez, requer a 
interpretação. Ao procurar responder à pergunta - se é possível evitar a circularidade da linguagem ou se 
não há como evitá-Ia -, o que se conseguiu foi o desdobramento desta circularidade e não o seu fim; isto 
significa que a 
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reciprocidade existente entre estes termos marca um ponto crucial na questão da linguagem: não há 
linguagem sem interpretação e compreensão, assim como estes não são nada fora daquela. Quer dizer: 
para se ter linguagem, para comunicar, para interpretar e compreender o sentido de algo e, ao mesmo 
tempo, expressá-lo, é necessário que já se esteja dentro desta circularidade que é a linguagem. Note-se 
que já se nasce inserido em uma comunidade lingüística, e a permanência dentro dela só é garantida pela 
participação na linguagem. É a circularidade da linguagem que dá ao homem a sua hominidade. Tendo ou 
não consciência da circularidade da linguagem, compactuando ou não com ela, uma coisa é certa: não há 
como escapar a esta circularidade; e o desafio está em sempre manter o olhar íixo sobre ela, mesmo que 
este fato não garanta nenhum domínio. O desafio está em manter-se diante da circularidade, sem medo de 
perder-se e de repetir-se, porque esta circularidade é responsável pelo começo do sempre novo, pela 
renovação do velho, pela continuidade da historicidade do homem e por sua presença atuante no mundo.  

Qual é o mundo que aparece constituído sobre o modo da linguagem? Que relação mantêm as 
coisas do mundo com o significado da linguagem? O mundo que aparece constituído sobre o modo da 
linguagem é o mundo interpretado, que traduz o sentido das coisas do mundo em palavras. Interpretar é 
fazer uso de conhecimentos anteriores, para adjudicar ao presente o que se espera acontecer. Interpretar é 
traduzir, é transpor para o mundo significativo a significabilidade das coisas que se apresentam. A 
interpretação constitui, portanto, o modo de operação da significação, do sentido do mundo e dos homens, 
assim como de sua história.  

O interpretar pode ser visto como traduzir, quando este último estiver sendo tomado na acepção 
de transcender o sentido de algo, de ir além dos fatos apresentados, para poder melhor abarcar o que de 
novo se apresenta, diante do olhar do intérprete. Interpretar também é traduzir, quando este possui as 
qualidades do diálogo, o qual incorpora a circularidade entre linguagem, interpretação e compreensão. 
Para dialogar, assim como para traduzir ou interpretar, é necessário que já se participe de um mundo 
Iingüístico, comum a uma sociedade cultural, a fim de que se tenha condições de sair do próprio universo 
de compreensão e de entrar na compreensão de mundo do outro, e para que o outro possa também sair de 
si e passar a fazer parte da visão de mundo daquele com quem dialoga. Isto quer dizer que, para 
compreender, interpretar e dialogar é preciso dispor da mesma significabilidade da linguagem. O que 
mediatiza 
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o compreender e interpretar de si mesmo e do mundo que está fora de si é a comum unidade da 
linguagem. Somente deste modo poder-se-á compreender verdadeiramente o outro, ou o passado, 
presente na tradição e provocar ou realizar um constante desenvolvimento das concepções de mundo do 
passado, que atuam no presente e, conseqüentemente, no futuro. Traduzir, neste sentido, não é tratar as 
coisas do mundo e a história dos homens como fatos empíricos, como algo já dado, suscetível de 
repetição. Traduzir é rememorar as experiências passadas, para construir um futuro promissor e repleto 
de vida.  

Pela recordação, abre-se o caminho para a verdadeira resposta às questões pertinentes à 
inquietude de saber de um povo. É pela rememoração de seus problemas fundamentais que um povo 
pode vislumbrar o esclarecimento de suas possibilidades originais latentes e ter revelado o seu ser mais 
próprio. A memória de um povo mantém livre e conserva as forças mais íntimas de significabilidade de 
uma cultura. No interpretar estão contidos todos esses pontos de vista atribuídos ao traduzir, como 
diálogo e transposição. O interpretar é a condição de possibilidade do compreender e vice-versa. A 
compreensão é o modo fundamental da linguagem e, reciprocamente, por isto o interpretar pode ser 
considerado como o ponto de partida e princípio, como fundamento e fim, como resultado e proveniência 
de toda linguagem. Princípio é o fim, incorporando sua significação; fim é o princípio que possibilitou a 
realização da linguagem.  

A interpretação requer a língua e seus signos para expressar-se, para traduzir em palavras a 
compreensão do mundo, para proporcionar às coisas a sua significabilidade. O mundo que é constituído 
pela linguagem é este que se mostra como significação, porque o significado é o comportamento do 
homem em relação à linguagem e às coisas. As palavras de uma língua colocam em jogo a experiência 
de vida de uma sociedade e permitem o acesso à sua cultura e à totalidade das suas crenças e das 
produções científicas e artísticas. Apesar de as palavras de uma língua transmitirem a totalidade de 
significação de uma comunidade, estas mesmas palavras, ao serem proferidas, não conseguem dizer tudo 
que permeia esta comunidade lingüística. Por isto, o não-dito de uma língua passa a fazer parte da 
unidade da linguagem. Há sempre algo que escapa ao poder da palavra de significar e de determinar uma 
realidade.  

A palavra escrita ou falada pronuncia a idealidade da linguagem.  
"É a idealidade da palavra que eleva tudo isto que é de ordem lingüística acima da determinação finita e 
efêmera que retoma aos vestígios de uma 
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existência terminada" (Gadamer, 1976: 237). A palavra, na sua idealidade, salta das coisas deste mundo 
para ressaltar, através da sua forma de expressão, o sentido que ela atribui ao mundo. A palavra 
representa a transcendência do mundo, que é realizada pela imediaticidade da memória e pela mediação 
do passado, presente nesta memória. É ao expressar pela palavra que se aprende a compreender e a 
exteriorizar o interior, como também a localizar-se e a temporalizar-se nesta interioridade. Como a 
linguagem contribui para a localização e temporalização do homem? A localização e a temporalização 
que a linguagem proporciona dizem respeito a um espaço e a um tempo físico?  

As questões acima colocadas vêm reunir-se à apontada anteriormente: que relação mantém a 
linguagem com as coisas do mundo? Ou melhor: se toda a trajetória histórica e cultural de um povo é 
mediatizada pela linguagem, que função tem a linguagem? Que força detém a linguagem para ocupar 
este lugar de excelência no vivenciar humano?  

Estas indagações estão presentes no decorrer da história da filosofia, assim como também na 
história da humanidade. O fato de existirem, no mundo humano, tantas línguas e dialetos diferentes, e 
de empregarem-se tantas palavras distintas para significar a mesma coisa é um dado concreto que 
propõe pensar a relação da linguagem com as coisas. Esta é uma preocupação que já se encontra 
presente na Antigüidade. Platão, no Crátilo. tratou do assunto, colocando a questão do caráter arbitrário 
ou convencional da linguagem, ao questionar se haveria ou não uma relação natural entre a forma da 
linguagem e a forma do ser das coisas. Dentro deste raciocínio pode-se perguntar: é a exterioridade das 
palavras que impõe um significado para o ser das coisas, ou é a forma externa das coisas que coloca 
uma lei de significabilidade para a linguagem? A idealidade das palavras se equipara à realidade das 
coisas? Será que a linguagem estaria neste encontro da idealidade com a realidade. ou será que a 
verdade da coisa estaria contida apenas nas palavras e não nas próprias coisas? Uma coisa não se poderá 
negar: a linguagem encontra-se intimamente reportada à coisa, à realidade.  

Talvez para se poder vivenciar esta nova circularidade: a linguagem refere-se à coisa ou é a 
coisa que faz referência à linguagem, dever-se-á tomar, como possível opção, a dependência recíproca 
do pensamento e da linguagem e procurar expor como a linguagem pode ser um meio de revelação de 
verdades, antes ocultas, em vez de cumprir apenas o papel revelador de verdades já existentes. Seria 
conveniente ainda acrescentar outra opção, para se poder experienciar esta nova e já conhecida 
circularidade. A opção consiste em tomar para si a proposta de uma 
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linguagem criadora de eventos. uma linguagem que, antes de estar ligada a noções de valores e à visão 
de mundo de uma sociedade, possui uma originariedade que lhe possibilita estar sempre dando 
nascimento ao novo, sem descartar completamente o velho.  

O objetivo deste trabalho é demonstrar que a linguagem tem apenas uma função, que é 
comunicar sentidos, significar. Esta função da linguagem mostra-se através de seus modos de operar. 
Um destes modos está, por um lado, em seu papel de aglutinação das possibilidades de determinação de 
uma língua e, por outro lado, em seu papel criador e de enriquecimento da significabilidade de uma 
comunidade histórica.  

Os modos de função da linguagem têm seu surgimento na fala e no silêncio, que também é um 
falar bastante significativo. A partir da tematização dos modos de funcionamento da linguagem de uma 
tradição cultural pode-se pensar, então, o que é a linguagem e como ela é necessária para o 
desenvolvimento, para a produção e criação de significabilidade de uma determinada sociedade, ou de 
uma civilização. Pensar o que é a linguagem inclui também pensar as diferenças existentes na 
interioridade de um povo. Portanto, ter-se-á de pensar a linguagem em suas contraposições.  

Há várias formas em que a linguagem se realiza, entre elas estão o pensamento e a poesia. 
Tanto para poetar, quanto para pensar, é a palavra que tem o dom de mostrar a realidade. Apesar de o 
pensamento e a poesia participarem de uma relação de proximidade viabilizada pelo dito, cada uma 
delas tem uma maneira peculiar de exercer o domínio de seu dizer. O pensamento pode pensar e expor a 
sua própria essência, ou a essência da poesia, ou mesmo a essência da relação que mantêm. Já a poesia 
não pode pensar a essência de algo. Ela mantém uma relação especial com a essência. A poesia tem o 
dom de instaurar, através de seu dito, a própria essência do homem, que será pensada pelo pensamento. 
Ela diz o indizível, que é inacessível para o pensamento. Poesia e pensamento encontram-se, defrontam-
se e apresentam-se como participantes de uma relação recíproca de intimidade e distância. A 
reciprocidade inerente aos dois se dá na medida em que a poesia brota onde o pensamento se cala. É 
nesta brecha que se abre entre o pensamento e a poesia, abismo onde habita o silêncio, que a linguagem 
originária acontece.  

O silêncio é o que possibilita à linguagem exercitar a reunião original - lugar de presentação da 
verdade do ser. O silêncio é condição de possibilidade do discurso e de toda forma de linguagem. É a 
voz do silêncio que articula todo compreender e cria condições para que este, através do dizer, mostre a 
essência do ser das coisas e do ser dos homens.  
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 FUNÇÃO DA LINGUAGEM 
 
Neste trabalho, parte-se do pressuposto de que a linguagem possui apenas uma função. Mas, em 

que sentido a palavra "função" está sendo tomada aqui? Entende-se por "função" a relação fundamental 
estabelecida entre termos afins. Esses termos, que também apresentam uma situação de dependência entre 
si, são chamados por L. T. Hjelmslev, nos Prolegômenos a uma teoria da linguagem (1943)", de 
"funtivos". 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. E na complementaridade entre 
a expressão e o ato designativo que a linguagem pode significar algo. Quando um interlocutor diz a 
palavra "rosa", o seu parceiro, no discurso, pode entender o que ele quis dizer com esta palavra, porque ao 
ouvir a cadeia fonética que expressa a palavra "rosa", ele pode ligar-se, de imediato, ao que ela designa. 
Isto, é claro, só acontece se ambos os interlocutores participarem do mesmo código lingüístico e da mesma 
cadeia de significação. Portanto, seria a partir do jogo travado entre o expressar e o designar que a 
linguagem teria a capacidade de significar. 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 relação um com o outro. Partindo deste pressuposto, pode-se dizer que as funções da linguagem - 
função semântica, significativa, predicativa, veritativa, etc. - são os "funtivos" da função fundamental da 
linguagem. Por isto, a linguagem está sendo considerada como portadora apenas de uma função: significar 
o mundo. Mas, para poder tratar da função da linguagem e seus "funtivos", torna-se premente que se 
estabeleça a compreensão que se tem de linguagem.  

A linguagem é a relação fundamental na qual o homem subsiste e na qual vive. Porque, e talvez 
não seja nenhum equívoco afirmar isto, o homem não tem condições de viver fora da linguagem visto que 
todas as relações que mantém (consigo mesmo, com o outro e com as coisas do mundo) são perpassadas e 
mediatizadas por alguma forma de linguagem. Ou será que se pode dizer que o homem tem condições de 
viver fora da totalidade da linguagem? Como esta possibilidade ainda não está 
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comprovada, a opção que remete à dependência do homem à linguagem será tomada como princípio 
básico. A opção pela dependência do homem à linguagem encontra-se centrada na observação que se pode 
fazer da submissão do homem à linguagem, tanto no que diz respeito à estruturação da linguagem, 
enquanto um conjunto ordenado de regras, como na movimentação da linguagem como discurso, como 
produtora de sentido. A dependência do homem à linguagem sugere que a mesma talvez seja anterior ao 
homem. Anterior, não no entendimento de que, quando o homem surgiu sobre a terra já havia a linguagem; 
mas anterioridade no sentido de que já se nasce inserido numa comunidade lingüística.  

De acordo com L. T. Hjelmslev (op. cit., p. 195 ss.), a linguagem é, antes de mais nada, um sistema 
de signos. Ser signo é vir no lugar de alguma coisa para significá-la. Significar algo remete para sua 
determinação e designação. O signo lingüístico tem sua função definida, por. ser compreendido por 
aqueles que o usam, seja proferindo-o ou deCIfrando-o. Assim, o signo apresenta uma forma externa e 
uma forma interna .. Sua forma externa diz respeito à sua conformação física (palavra, figura, Imagem, 
etc.) e a sua forma interna refere-se ao seu sentido.  

Para que a linguagem possa funcionar como signo, ela deve ser compreendida intersubjetivamente. 
A compreensão intersubjetiva permite a linguagem uma espécie de enriquecimento e produção de sentido: 
a possibilidade de, a partir dos velhos signos lingüísticas, poder sempre anunciar um novo sentido, ou criar 
significados diferentes para os mesmos signos, ou ainda, transferir o significado de signos já existentes 
para outros signos, que surgem no interior de uma língua. Daí, pode-se ver determinados signos 
lingüísticos, de uma determinada língua, desaparecerem ou serem modificados, assim como também o 
surgimento de signos, antes desconhecidos. Por isto, não se pode tratar a linguagem como um conjunto de 
regras definidas e limitadas, Talvez se possa dizer que a língua apresente um conjunto de regras 
determinadas, que expressam sua estrutura, mas que não restringem a sua capacidade de significação. 
Haveria uma diferença entre os termos língua e linguagem, ou esta denominação foi utilizada, aqui, apenas 
para efeito estilístico?  

A língua não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada, 
essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade 
de linguagem e um conjunto "de convenções, necessárias, adotadas pelo corpo social 
para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Tomada em seu todo. a 
linguagem é multiforme e heteróclita; a cavaleiro de diferentes 
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domínios, ao mesmo tempo física, fisiológica e psíquica, ela pertence além disso ao domínio individual 
e ao domínio social; não se deixa classificar em nenhuma categoria de fatos humanos, pois não se sabe 
como inferir sua unidade (Saussure, 1993:17).  

Saussure faz distinção, na lingüística, entre linguagem, língua e fala. A linguagem é a 
linguagem humana, em suas formas de manifestação. A língua é um fato social e humano, um objeto 
definido, dotado de regras convencionais que a regem. A língua é um recorte feito na linguagem e, ao 
ser separada como fato singular da linguagem, pode ser estudada cientificamente. A língua representa 
um conjunto de signos arbitrários, utilizados socialmente. Signo, para Saussure, é de natureza social e 
representa um objeto real. Ele é o somatória do conceito (significado) e da imagem acústica 
(significante). Diferente da língua, a fala é um ato individual, que proporciona ao falante condições para 
exercitar o código da sua língua e de manifestar sua opinião pessoal e de expressar-se. A fala está ligada 
diretamente com as funções que o indivíduo estabelece como discurso. A fala é o exercício da língua. 
Esta é produto e instrumento da fala, pois é a fala que oferece à língua as possibilidades de sedimentar-
se e de desenvolver-se; tudo o que se encontra na língua passou antes pela fala. A língua e a fala 
compõem o todo que é a linguagem.  

A língua, representada pelas suas funções gramaticais, pelas suas categorias determinadas e 
definidas por certas possibilidades de combinações, é finita em um duplo sentido: por um lado, porque 
ela, ao representar a concepção de mundo de uma sociedade a condensa enquanto tal, e, por outro, 
porque as regras que a disciplinam impelem-na a funcionar de um modo específico e determinado. 
Podem-se denominar as normas de estratificação de uma língua de estrutura desta língua, que é 
relativamente fixa e lhe confere uma identidade marcante, diante de outras línguas. Decorre daí que a 
estrutura, ao mesmo tempo, a identifica e diferencia. A língua é o meio pelo qual o mundo e o homem 
se encontram petrificados.  

Mas o exercício da língua como fala permite explorar novas perspectivas de combinações 
possíveis dos signos lingüísticas. O número de signos pode aumentar ou diminuir, conforme a 
necessidade da comunidade lingüística. Pela sua instabilidade, o signo pode adaptar-se a diversas 
situações e modificar-se. Toda língua possui uma infinidade de signos que são explorados e uma outra 
infinidade de signos que não o são. Justamente esses últimos propiciam as transformações que uma 
língua possa sofrer 
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Qualquer língua, ou conjunto de signos, pode ser ensinada e aprendida. A criança primeiro 
fala e depois aprende as regras de sua língua, para usá-la corretamente. Na função que une língua e 
fala -linguagem -, é cabível dizer que a língua representa a parte invariante e constante da linguagem e 
a fala a parte variante e criativa.  

A fala é transcendência, porque permite ao homem ir além de sua língua. A fala atrai o homem 
para o interior da linguagem e o instiga a procurar um sentido para si e para o mundo que o cerca. Ela 
estimula e propicia ao homem expressar-se como_ser humano dotado de vontade, desejo, inteligência e 
sentimentos. E no âmago da fala que se pode encontrar o sentido daqueles que o precederam, que se 
encontra a percepção da presença daqueles que compartilham o mundo consigo e ainda é no exercício da 
fala que se aprende a compreender. Compreender é um "funtivo" essencial da função da linguagem. A 
palavra "compreender" pode ser entendida como uma direção do olhar, que é lançada sobre uma 
determinada coisa, singularizando-a.  

O entendimento da palavra é uma via do olhar, um caminho aberto e fixo, que se dirige para a 
coisa e o qual precisamos seguir, para tornar a coisa mais ou menos avistada, para vê-Ia mais 
claramente. Esta via do olhar podemos caracterizá-la com a palavra sentido. O entendimento da 
palavra tem sentido, isto é, tem:uma via do olhar dirigida. Se não tem, então não é nenhum 
entendimento da palavra. Sentido é um momento constitutivo do compreender e se dá apenas 
com a direção viva do olhar do compreender do homem (Ulmer, 1967:280).  

O sentido da palavra é essencial para a significação do compreender. O sentido é o caminho 
que se deve seguir para chegar à compreensão do significado de uma situação, pois o significar é este 
que desperta e chama para si o sentido de algo. O significar e o sentido são os "funtivos" da função do 
compreender da linguagem. Para significar. é preciso que haja um sentido latente e, para que haja o 
sentido, é necessário que, anexo a ele, esteja o significado. O sentido só existe como significação, que 
pode ser expressa a partir da palavra ou na ausência desta: a palavra é o movimento ào sentido.  

O significado é uma unidade de participação da linguagem. A língua é considerada 
instrumento da linguagem, pois é dotada de significação. Em seu uso instrumental, a língua é sempre 
meio para chegar a um sentido. Os atos significativos, ou atos de ação de uma língua. formam a base da 
linguagem, mas não formam a condição suficiente da linguagem. Os significados são métodos de 
interpretação da coisa e. como tal. Estão 
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sujeitos à compreensão. A compreensão é um meio de estabelecer a significação e a experiência 
compartilhada. A compreensão é um fim, quando comunica. Comunicar o compreendido é a 
realização do significado.  

A palavra é utilizada para comunicar o significado de algo. Expressar através da palavra o 
significado de algo é tomar consciência deste. "A significação anima a palavra" (Merleau-Ponty, 
1991:95) e esta encarna o significado. Mas, que certeza se pode ter de que, de fato, a palavra tem 
efetivamente o significado daquilo que ela expressa? Não há condições de saber se o que se fala da 
coisa é mesmo possível, já que, ao empregar uma palavra, não se pode conhecer a implicação de 
todo o seu significado. Como alguém poderia ter a visão de conjunto da totalidade do real? 
Humildemente, dever-se-ia afirmar que a palavra representa uma tentativa de chegar à própria 
coisa. Seria esta tentativa uma abstração? Ou a palavra seria uma tentativa frustada de acesso às 
coisas mesmas?  

Importa distinguir três tipos de ser:  
1. "Algo", sob o qual não podemos falar na nossa linguagem, já que nesta o não podemos designar.  
2. "Algo", que podemos decerto nomear intencionalmente [sic] também, mas do qual dizemos que 
"ele" não é ....  
3. "Algo", que nomeamos e do qual dizemos de qualquer modo. explícita ou implicitamente, que ele é 
(Simon, 1990:30-31).  

A linguagem permite tanto o conhecimento finito quanto o infinito; isto é, permite o 
conhecimento do objeto que a língua dá através de suas proposições e gramática, assim como o 
intuir das questões do indizível que nenhuma língua consegue decifrar. A linguagem é formada 
pelo dizível e pelo indizível que, por não poder ser definido, permanece fora do conceito de 
científico. A discussão sobre se os conceitos possuem realidade, ou se têm sob si algo de real, já 
não tem mais tanta importância, porque é uma questão que joga a discussão no vazio. Talvez seja 
mais proveitoso guardar na lembrança que o significado faz parte da maneira de representar a 
coisa que está fora da consciência.  

 Cultura: Transiência para a linguagem 
 

Atestadas a unidade significativa da linguagem e as suas diversas formas de aparição, fica 
óbvio que a forma de ordenação, estruturação e de sentido do mundo e do homem dependem da 
linguagem. Nessa perspectiva, tanto o mundo quanto o homem pertencem à linguagem, pois 
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o que é um e quem é o outro, a correlação de ambos, assim como a estranheza de um diante do outro, 
está no que a linguagem pode expressar. O que é o mundo é o que pode ser dito dele e o que pode 
tornar-se a realidade é aquilo que pode ser pressentido do mundo, pelo que não se pode dizer dele. 
"Os conceitos de 'tempo' e 'matéria' não são dados pela experiência, substancialmente, da mesma 
forma para todos os homens, mas dependem da natureza da linguagem ou das linguagens, pelos usos 
que foram desenvolvidos a partir dela" (Whorf, 1995:158). Isso quer dizer que, se um povo pensa 
temporalmente, ou espacialmente, é porque a· linguagem desse povo é temporal ou espacial. Pode-se 
ainda acrescentar que, se a forma de expressar de uma cultura é bipolar, isto diz respeito à 
conformação de sua linguagem. Ou seja, uma cultura, ou um povo só pode pensar através dos meios 
de significação que a sua linguagem oferece. O que significa: o modo de pensar e de agir do homem, 
o modo de ele se apropriar e de se relacionar com o mundo dependem da linguagem, que é o 
princípio de toda forma de expressão e de significabilidade do mundo. Com isso, ela conduz o modo 
de existência do homem no mundo. Linguagem e cultura estão, portanto, correlacionados? É a 
linguagem que determina a cultura de um povo, assim como a sua história? Partindo do pressuposto 
de que a linguagem dita o modo de ser do homem e de sua relação com o mundo, então a linguagem 
vem afirmar também a identidade cultural de uma civilização.  

O homem, ao empregar a linguagem no exercício de seu uso, estabeleceu leis gramaticais, 
sintáticas, morfológicas, entre outras. Dessa forma, ficou mais fácil o aprendizado das diferentes 
línguas, as trocas de identidades culturais. Como também a globalização das informações. Claro que 
essa globalização que se vive hoje em dia não tem seu mérito apenas pela divulgação das línguas, 
mas também é devida ao avanço tecnológico dos meios de comunicação. Apesar de se poder ter 
conhecimento e participar de culturas distintas, através do aprendizado das línguas. ou pela aquisição 
de informações acerca de seu modo de vida. isso não capacita alguém a fazer parte de uma cultura. 
Somente quem consegue inserir-se na significação da linguagem de uma cultura pode também fazer 
parte dela. Somente o domínio da sistemática e estrutura de uma língua não garantem a inserção em 
uma cultura; esse domínio cria a possibilidade de se pensar de modo semelhante àquela cultura e de 
saber o que ela diz com cada palavra, mas não propicia a possibilidade de se comportar de acordo 
com o modo de ser do povo de determinada cultura. Para comportar-se de acordo com uma cultura 
diferente da sua é preciso entrar 
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inteiramente nessa cultura e, para isto, é necessário que se abandone os seus princípios culturais, o 
que. na verdade, é extremamente difícil, pois isto significa deixar de ser si mesmo.  

Mas, ao mesmo tempo. -um povo historial nunca pode encontrar  
a suficiência de sua essência por si e espontaneamente na própria linguagem. Um povo historial é 
apenas a partir da conversa de sua linguagem com a linguagem estranha" (Heidegger, 1993:80). Isto 
quer dizer que uma cultura se apercebe de sua propriedade e identidade, a partir do contato e do 
encontro com culturas diferentes. É no confronto entre as diferenças culturais que cada povo 
podeviSl1.1mbrarCJq-ue-epr6priodesl-e do outro, o que os une e os separa, em que ponto podem trocar 
experiências e viver em comunhão e ainda é diante da diferença que os povos podem ver qual é o 
limite que está entre eles.  

Aprender a estar na diferença é aprender a ouvir a linguagem do outro. O ouvir a cultura 
estranha e o poder ser ouvido como identidade cultural é a condição fundamental para a afirmação 
da propriedade de cada cultura. Ouvir a linguagem do outro não é apenas colocar palavras que dizem 
a mesma coisa para linguagens diferentes, mas é encontrar a passagem de significação, na palavra 
correspondente para o que ela encarna como experiência de significabilidade.  

A linguagem, isto é, o poder dizer de uma cultura é a essência do poder mostrar o que é 
próprio de um povo. Reconhecer-se inserido em uma cultura é saber-se propriamente distinto de 
outra cultura, é perceber-se numa intimidade de essência com os seus e, concomitantemente, distante 
essencialmente da outra. Com isso pode-se ter a oportunidade de fazer a experiência do próximo e do 
distante de si e de aparecer como portador de uma identidade cultural. Pode-se afirmar que à cultura 
pertence o poder de mostrar a sua propriedade; quer dizer, a sua própria essência. Aí está a 
possibilidade de passagem de uma significação cultural para outra. A cultura, como mostrar, está em 
relação direta e essencial para o significar e para a linguagem, está no começo de ser o próprio. Pelo 
mostrar da cultura, evidencia-se a linguagem como prestando o reconhecimento da cultura enquanto 
tal. Através da linguagem, as culturas podem encontrar-se na unidade de suas diferenças.  

A cultura encontra o seu reconhecimento na linguagem, através da expressão e do modo de 
ser, como também através das palavras. -Com a palavra nunca podemos ter relações, mas é a palavra que 
nos principia ou nos transforma" (Heidegger, 1992:37). A palavra funciona como a doadora do ser de 
cada coisa. Nesse sentido, eia é a própria relação entre o ser e 
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a coisa, ela é a instauração do ser das coisas, pois "nenhuma coisa é onde a palavra falta" (Stefan 
George, Das Wort). A partir desse ponto de vista, o mundo se torna presente pelas palavras. No entanto, 
este tornar presente do mundo pelas palavras não diz a expressão de significação de uma palavra ou 
palavras, mas se refere ao nomear, no sentido originário de deixar ser a coisa como é, diante da sua 
abertura para o mundo e também diante da abertura para o mundo que o seu próprio nome lhe traz. O 
nomear, assim concebido, determina a possibilidade de ser das coisas, fazendo com que elas se tornem 
mais familiares para o homem. Dessa forma, nomear pü-de servisto como mostrar, deixar aparecer, 
deixar ver e entender, pela palavra, o mundo tal como se apresenta ao homem e ta! como este o percebe. 
É pela palavra que se pode chegar à essência da coisa nomeada. E é pelo espaço aberto entre as palavras 
que se pode alcançar a contra-essência, que sustenta a essência do que é. A palavra, o nomear, é um 
acontecimento da linguagem.  

O nome diz, como algo significa, como cuida para torná-Io nomeado. O nomear é enviado sobre 
um nome. E o nome dá-se a partir do nomear. Com este esclarecimento nos movemos num 
círculo .... Quem tem um nome é conhecido por ele. Nomear é um dizer, isto é, um mostrar, o 
aberto, enquanto o que e como algo está para ser experienciado e conservado na sua presença. O 
nomear revela, desoculta. Nomear é o mostrar deixando-se experienciar. ... O nomear é, 
enquanto um chamar revelado r, igualmente um ocultar (Heidegger, 1971:188). 

  
O nomear, que fundamenta, que revela e desvenda a essência do mundo não vem de fora, do 

que é estranho à coisa a ser nomeada. mas vem do que lhe é mais familiar e mais íntimo. Por isso, a 
coisa pode receber um nome que lhe é próprio, que é capaz de dizer o que ela é. O nomear invoca a 
presença do ser das coisas e assim do mundo e do homem. No movimento do nomear, que invoca a 
presença do ser, está o endereçar-se ao Íundamento do mundo, o dirigir-se para a possibilidade da 
permanência de sua essência, disso que vem junto de seu ser. O meio no qual o mundo, e nele as coisas e 
os homens. podem ser nomeados e convocados à presença, é a linguagem. Aí coisa, mundo e homem 
são apenas um: ser presente ou presença constante. Eles são apreendidos como presença, na medida em 
que há a palavra. As palavras fundamentais que convocam o ser de cada coisa só podem ser apreendidas 
a partir da Linguagem enquanto Originária. A palavra tnstituída pelo princípio é a permanência da coisa 
em seu ser. "O que é uma linguagem e se as palavras de uma linguagem ainda falam no âmbito de 
essência das palavras, uma gramática 
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nunca pode reconhecer e nenhuma ciência da linguagem pode decidir" (Heidegger, 1992:157). a que é 
uma linguagem e se as palavras dessa linguagem ainda atuam no âmbito de essência das palavras 
originárias, somente a linguagem, como princípio e diálogo, pode decidir.  

O homem, como ser dotado de linguagem, é a testemunha que concorda com a presença do 
mundo e, nesse caso, ele é a força da linguagem. Onde há linguagem, há mundo e vice-versa. Qual a 
implicação que resulta desta afirmação? Esta afirmativa pode ser vista sob dois ângulos: no primeiro, 
que pode ser dito positivo, a linguagem realiza a manifestação da coisa, já no segundo,que em 
contraposição ao primeiro pode ser dito negativo, a linguagem contribui para a ocultação do ser da 
coisa. Como? A linguagem, quando perde a força de sua originariedade e efetivação; ou seja, quando 
é tratada ordinariamente na conversação descompromissada do cotidiano, mascara a fonte originária 
da proveniência das significabilidades de mundo. Por que isto acontece? Porque o homem mora na 
linguagem; ou melhor, porque ele é linguagem e está a todo instante com o que há de mais íntimo em 
si: a linguagem enquanto princípio é algo muito angustiante, porque é estar na urgência de sempre ser 
si mesmo, o que é uma grande dificuldade “pois como já dissemos, o mais dificil é o livre uso do 
próprio" ( Holderlin, 1994:131).  

O perigoso da linguagem é, tanto a sua determinação de essência originária quanto o 
afastamento dessa essência. Em que sentido pode-se dizer que a linguagem é marcada pelo perigo? 
No sentido que, no primeiro caso, a linguagem está sempre fundando significações de mundo, o que 
leva ao retraimento do familiar e ao surgimento do estranho. "A linguagem ... permanece perigosa em 
si mesma ... tanto mais essencial é o seu dizer" (Heidegger, 1980:65). Já no segundo caso, o perigo 
está no esquecimento da própria origem da linguagem; isto é, do princípio de significação. Tal 
esquecimento provoca o manuseio da linguagem como i!1strumento, como um objeto qualquer com o 
qual se lida no cotidiano.  

Há linguagem em toda parte. Em todo momento da vida, o homem defronta-se com a 
linguagem; ele não tem como existir fora dela. Mesmo que se entenda o silêncio como contrário à 
linguagem e não como sendo a própria fala da linguagem, ainda assim, o silêncio é uma forma de 
linguagem, pois ele diz algo. Tanto linguagem, como o silêncio, não são uma atividade do homem, mas 
são o que determina o homem em sua essência. Nessa perspectiva, mostram-se como a possibilidade da 
fundação do tempo historial do homem. Por isso. a linguagem, em sua essência, não pode ser nada de 
lingüístico. A unidade essencial da linguagem está 
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em que ela é o princípio sempre presente e constante, que se encontra na origem do modo de ser do 
homem e do mundo.  

Para que a linguagem seja pensada como a instância que funda mundo e homem, é necessário 
que haja uma mudança no modo corriqueiro de se pensar a linguagem: ela não deve ser tomada, apenas 
e prioritariamente, como instrumento com o qual o homem lida e domina, mas sim como o modo de ser 
fundamental do homem. a homem é linguagem; é ela quem determina a relação do homem consigo 
mesmo e com o mundo que o cerca. É por partilhar deste pensamento que este trabalho defende o 
postulado de que a linguagem tem uma função única e fundamental, que não se pode negar: significar 
mundo, ou seja, estabelecer as relações de significabilidade e de sentido para o mundo. Que significa 
isto? Significa que a linguagem é quem instaura a realidade e ainda que as coisas do mundo têm sentido 
e mostram algo para o homem, quando ele consegue nomeá-las ou dizê-las. Assim sendo, a linguagem 
estrutura o homem e ordena o mundo. a homem e o mundo são, na medida em que a linguagem é. Ela é 
o lugar onde as coisas são e onde podem também não ser; ou seja, a linguagem responde pela 
possibilidade de ser, ela é devir.  

Como o homem ocidental pensa a linguagem em relação com o tempo (passado, presente e 
futuro), pode-se dizer que ela é temporal, já que é ela quem determina a noção de tempo inerente ao 
homem ocidental. O homem é temporal, porque sua linguagem é temporal e não o inverso. A 
linguagem é, portanto, o pensamento que produz realidades. "Muitas coisas profundas foram meditadas 
pelo pensamento sobre a linguagem, e muitas coisas admiráveis foram poematizadas sobre a linguagem 
pelo poetar" (Heidegger, 1965:185).  

O dizer originário da linguagem é um modo de fazer aparecer o mundo, de deixar as coisas 
serem em seu próprio ser. Partindo dessa acepção, a linguagem é liberdade, pois conduz do começo à 
origem. a dizer que deixa ser, que é liberdade e leva à origem, não é a manifestação fonética, ou a 
descrição de uma situação, mas é aquele que instala mundo e instaura realidades. O dizer pode ser 
liberdade, porque ele carrega em si o não-dito, a possibilidade de retorno à origem da linguagem, ao 
princípio que fundamenta homem e mundo. O dizer transforma aquele que diz no próprio dito, o qual é 
revertido para o não-dito que nele habita. O dizer é onde o dito e o não-dito podem manifestar-se e é 
onde o homem pode não ser ou vir a ser ele mesmo. a dizer é o acontecer, onde homem e mundo 
liberam-se para a sua determinação.  
A linguagem é o acontecimento fundamental do ser. A linguagem funda o ser e deve fundá-lo pois ela 
tem a conotação de criar, não o criar 
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das coisas existentes, mas um criar como um pressentir, um vir ver, um deixar ser o que sempre é. O 
criar da linguagem pressente o ser; ele fundamenta a possibilidade e a necessidade do dar-se do mundo. 
A linguagem, como criar, confere o presentar, o ser, como algo que é existente. A linguagem não cria a 
coisa ou a realidade, mas deixa que elas sejam. A linguagem é um deixar ser da coisa, na medida em 
que ela renuncia a dizer a totalidade do ser da coisa. Apenas dentro dessa relação de renúncia, a 
linguagem pode dizer; ou seja, deixar a coisa ser, liberá-Ia para º glle há de mais próprio nela. No dizer 
da linguagem como criar, abremse caminhos para a conquista do ser, para a possibilidade de ouvir o que 
se encontra na origem. Ouvir o que está na origem diz o mesmo que movimentar-se na essência da 
linguagem. O ouvir o dito coloca a caminho a liberação da espera silenciosa do que vem a ser. O dizer e 
o ouvir a origem é fundamental para a linguagem, como ser próprio de.  

A linguagem é o dizer que move a apropriação do mundo, que provoca a diferença e o 
encontro entre homem e mundo e o reenvio da reciprocidade de essência entre eles. "As coisas tornam-
se acessíveis para nós pela linguagem em seu ser significativo" (Marx, 1967:27). A linguagem traz o 
selar-se e o defrontar-se de mundo e homem. Após esta discussão acerca do que seja a linguagem, de 
como acontece e qual é o vigor de sua força de proveniência, é de se esperar que a pergunta sobre a 
relação da linguagem com o ser, isto é, com o que é próprio do homem e do mundo esteja 
delineadamente indicada; ou melhor, que os caminhos para se chegar ao ponto central dessas questões 
estejam, pelo menos, traçados. Para que se esteja sempre na rota do caminhar para o próprio, é preciso 
manter na memória a presença da linguagem como princípio; mantê-Ia como princípio na memória, não 
na forma do simples esquecimento, mas sim como recordação da origem. Os caminhos que levam para a 
origem da linguagem são tortuosos e cheios de desvios; por isso torna-se difícil trilhá-Ios. Da mesma 
maneira, meditar sobre a essência da linguagem é tarefa árdua porque "falar sobre a linguagem é 
provavelmente ainda pior do que escrever sobre o calar. ... Discutir sobre a linguagem significa ... nos 
colocarmos no lugar de sua essência: a reunião no próprio" (Heidegger, 1965: 12). Discutir sobre a 
linguagem é fazer a experiência do que é a linguagem e, concomitantemente, de seu limite, porque, para 
se falar sobre ela, ter-se-á que usá-Ia. Não há outra maneira de se falar sobre a linguagem que não seja a 
partir dela própria. Esse fato remete para o limite que a própria linguagem impõe ao homem e o joga 
diante da sua impotência em ir além da linguagem. Essa formulação vem corroborar a tese de que o 
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homem é linguagem, que ela o domina e o funda; donde se sustenta a temática deste trabalho: a 
linguagem, para o homem, tem a função essencial de significar mundo. Todas as formas de 
expressão, de uso e exercício da linguagem encontram-se inseri das nesta função única da 
linguagem.  

 Conclusão 
 

A partir das considerações feitas neste trabalho é conclusivo que a linguagem é a fonte de 
significabilidades das mariifestações da coisas, do mundo e do homem. A linguagem é o imperativo que 
os rege. Sendo assim, não é possível haver cultura, ciência, arte, religião, conflitos, guerra, comunicação 
entre outras coisas, sem a linguagem. Ela é a presença constante e preponderante que a tudo governa. 
Sem linguagem não há homem e não há mundo. Nesse sentido, é o homem e o mundo que pertencem à 
linguagem e não o inverso. O homem só pode ser e se tornar existência na linguagem. Tanto o dizer 
quanto o silêncio são a ressonância da linguagem, que revela mundo e homem. São eles - dizer e silêncio 
que expressam o que a linguagem diz do homem e do mundo para o homem. Por mais estranho que 
possa ser e por mais difícil que seja de se compreender essa inversão da pertença do homem à 
linguagem é impossível negá-la. Pois, como dizer algo se a palavra para expressá-la ainda não existe, ou 
como compreender algo que não esteja dentro de um campo reconhecido de significabilidades? 
Justamente no silêncio, que permite a ressonância da linguagem, é onde está o não dito do dizer. a 
essência da linguagem, pois aí é que se dá a significabilidade. Donde pode-se concluir que a força da 
linguagem impera em todos os momentos da vida do homem, como função única e exclusiva de 
significar e, portanto de fundar homem e mundo. Nessa perspectiva, a relação da cultura à linguagem é 
de dependência, visto que é o homem quem, através da linguagem, instaura a cultura. É a linguagem que, 
por intermédio de seus diversos modos de expressão, viabiliza as culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 172 
 

 
BIBLIOGRAFIA  
 
GADAMER, Hans-Georg. VérÍté et méthode. Les grandes Jjgnes d'llne herménelltÍqlle 
phífosopMqlle. Trad. franco de Étienne Sacre. Paris, Ed. du Seuil, 1976.   
___ " org. Das problem der sprache. München, Wilhelm Fink, 1967. HElDEGGER, Martin. "Das Gedicht" 
in ErJãllterungen Zll Hõfderlíns díchtung. Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1971.   

__ _ o Hõlderlíns Hymne "Andenken ': Frankfurt,Vittorio Klostermann, 1992. __ _ o Hõlderlíns 
Hymne "Der fster': Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1993. ___ o HolderlínsHymnen "Germaníen 
"llnd "Der Rheín". Frankfurt. Vittorio Klostermann, 1980.   
___ o SeM llnd zeít. Tübingen, Max, Niemeyer Verlag, 1960.   
___ o "Das wesen der sprache" in Unterwegs Zllr sprache. Pfullingen. Günther Neske, 1965.   
___ o "Die Sprache" in Unterwegs zllrsprache. Pfullingen, Günther Neske, 1965. HJELMSLEV, Louis 
Trolie. Prolegomenos a llma teorÍa da Jjngllagem (1943). Trad. bras. de José Teixiera C. Netto. "Os 
Pensadores". São Paulo, Abril Cultural, 1978.   
HOLDERLIN, Friedrich. "Carta a Casimir Ulrich Bôhlendorf" in Reflexões. Trad. bras. de Márcia C. de Sá 
Cavalcante. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994.  
MARX, Werner. Absolute reflexíon llnd sprache. Frankfurt, Vittorio Klostermann,1967.   
MERLEAU-PONTY, Maurice. Sígnos. Trad. bras. de Maria Ermantina G. G. Pereira. São Paulo, Martins 
Fontes, 1991.   
SAUSSURE, Ferdinand de. Cllrso de língüÍstíca geral Trad. bras. de Antônio Chelini, José P. Paes e lzidoro 
Blikstein. São Paulo, Cultrix, 1993.  
SIMON, Josef. Fíloso!ía da fíngllagem. Trad. port. de Dr. Artur Mourão. Lisboa, Edições 70, 1990.  
ULMER, Karl. "Weltverstãndnis und Sprache" in Das problem der sprache. I\lünchen, Wilhelm Fink, 1967.   

WHORF, Benjamin Lee. "The relation of habitual thought and behavíourto language" (1939) in Langllage, Thought 
and ReaJjty Ed. by John B. Carro I. Cambridge (Massachusetts), M.I.T. Press, 1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	capa
	Linguagem e Cultura

