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EXERCÍCIO DA LINGUAGEM  

 
Acylene Maria Cabral Ferreira"  

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a linguagem no exercício 
de seu uso, e pensar como as ciências, as artes ou qualquer tipo de 
relacionamento do homem com o mundo se torna realidade ao ser 
expresso pela linguagem. Para melhor compreensão do que seja o 
exercício da linguagem, como a palavra comunicada pode expressar 
simbolicamente a realidade, este trabalho foi subdividido em uso 
aglutinador e 'uso" criativo. A interseção destes usos remete-nos para a 
complementaridade significativa da linguagem.  
Palavras·chave: Linguagem, exercício da linguagem, uso aglutinador, 
uso criativo.  
 
Abstract: The purpose of this paper is to discuss language within the 
exercise of its use, and the process through which the sciences, the arts, 
or any other human relation with the world becomes a reality when 
expressed by language. In order to have a better c.omprehension of what 
the exercise of language really is, tr.ts papers has been divided into two 
parts which contemplates separately the "consolídatíng use" and the 
"creatíve use" of language. The intersection of these two classes of use 
leads us to its stgnífícant complementarity.  
Key words: Language, exercice of language, consolidating use, creative 
use.  
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INTRODUÇÃO  

"Duas idéias parecem pois essenciais: 10 o princípio do simbolismo: 
ligação mútua entre os elementos distintivos cuja combinação é 
significativa, e 20

Os símbolos lingüísticos concedem à linguagem a possibilidade de falar e 
significar as coisas do mundo, pois atuam como mediadores entre a expressão e a 
designação de algo; eles são como uma ponte que liga a manifestação de algo à sua 
apresentação como algo determinado. A forma simbólica da linguagem funciona como 
mediadora entre a exterioridade e a interioridade significativa, presentes na 
comunicação. O objetivo da função simbólica da linguagem é a possibilidade de 
relação e de comunicação entre o mundo exterior e o mundo interior. Assim, a função 
simbólica instaura certo modo de estruturação da linguagem e através desta 
estruturação insere o homem como elemento atuante e participativo em uma 
comunidade lingüística.  

 o efeito do simbolismo: ligação mútua entre os sujeitos 
que se reconhecem engajados um ao ou-  
tro em um pacto, uma aliança (divina ou humana), uma convenção, uma 
lei de fidelidade .... Os símbolos são os elementos formadores de uma 
linguagem considerados uns em relação aos outros enquanto constituem 
um sistema de comunicação ou de aliança, uma lei de reciprocidade entre 
os sujeítos'".  

A função simbólica da linguagem só ganha sentido e validade, quando a forma 
simbólica registra uma sígntftcabílídade a mais para a realidade a ser expressada e 
designada. Esta stgnífícabilidade a mais, consagrada pela função simbólica à lingua-  
gem, ou seja, o fato de a função simbólica da linguagem aplicar um sentido e o remeter 
a uma realidade, a uma concepção possível de mundo, é responsável pela 
fundamentação e singularização de uma sociedade lingüística ou de um povo histórico. 
A função simbólica seria, portanto, a fonte produtora das possibilidades de criar e 
imprimir stgntfícabílídades capazes de reger a comunicação entre os membros de uma 
comunidade. "Na linguagem o símbolo é um fenômeno... que só é sígnífícante por 
intermédio de uma estrutura social"2

A função simbólica somente tem sentido, se instituída por uma sociedade 
lingüística; isto é, um símbolo não promove a permanência de sua sígníftcabílídade. se 
for representado e se  
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tiver significação apenas para um indivíduo. ou um grupo pequeno de 
indivíduos. A existência da função simbólica é garantida pela inserção e 
espraiamento da significabilidade de algo. adotada no seio de uma comunidade 
lingüística e também pela capacidade de identidade cultural que essa função cria 
para uma sociedade. Isto porque a função simbólica consegue expressar a 
existência. o modo e os valores de um povo de forma globalizante, obedecendo à 
mesma lei de significância: tornar possível a comunicação através da troca de 
palavras. ou de outras formas de símbolo. que permitem a interseção do mundo 
exterior e interior, ou do mundo material e significativo. na vida particular e 
comunitária do homem.  

Como a palavra comunicada pode expressar simbolicamente a realidade? 
Quando a forma de representação simbólica é instituída. ela prescinde da realidade? 
Qual a relação existente entre a realidade e a sua significação simbólica? As 
palavras. através de seu poder de simbolizar e atribuir significados à realidade.  
parecem cheias de sentido. significação e auto-suficiência. como se não 
necessitassem do real para ser; elas se apresentam como sendo a própria realidade. 
É como se. ao manusear palavras. se estivesse também manuseando a realidade. 
Mas. de fato. isso não acontece dessa maneira. Esse parecer é apenas uma sensa-  
ção que se tem diante do poderio das palavras para significar. Para expressar a 
realidade. a palavra deve encontrar-se próxima e. ao mesmo tempo. distante. 
Próxima. na medida em que deve apresentar a realidade de modo mais puro 
possível e distante. porque. por maior que seja a fidelidade das palavras. elas são de  
outra ordem. diferente da realidade. A palavra consegue significar. se, ao lado dela, 
sobressai uma realidade, se. colada a ela. está uma realidade, material ou r.ão, que 
possa ser expressada. Apenas assim a palavra e a realidade ganham vida e 
existência simbólica e, portanto, significativa. As palavras realizam a objetivação e 
a subjetívação da realidade, através de seu poder de significar e dar sentido. A 
significação do mundo realiza-se através da subjetivação da objetividade da 
realidade e também através da objetivação da subjetividade pela realidade. Deste 
modo, a significação da realidade. representada pelo expressar da palavra. atua 
como imanente e transcendente à realidade. Imanente, porque procura expressar a 
realidade tal como se apre-  
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senta e transcendente, porque ao tentar exprimir a realidadeenquanto tal, a 
significação ultrapassa a realidade. É difícil saber se o que se expressa como sendo a 
realidade, de fato, consegue revelar o que propriamente é o real. Pode-se dizer que a 
significação está além do real. As palavras faladas ou escritas representam a 
articulação de um significado, de um sentido já instituído. A linguagem apresenta uma 
função simbólica, resultante do exercício da subjetividade endereçada ã objetividade 
do real e vice-versa.  

Convém ressaltar que sob o uso semãntico da linguagem, instala-se o uso 
gramatical e com esse o sintático. A gramática e a sintaxe são regras implementadas 
posteriormente ã linguagem, e não regras pressupostas teoricamente para regular uma 
língua. Tais regras surgem depois da sedimentação da linguagem, pela fala. Apesar de 
parecer não poder haver uma língua sem a pressuposição de uma gramática e de suas 
leis, essas funcionam apenas como controle da operacionalidade da língua e da 
ordenação desta dentro da linguagem. Possibilita-se, dessa forma que as línguas sejam 
objeto de estudo, para a lingüística ou para a filosofia da linguagem. Porém, ter 
conhecimento da gramática ou da sintaxe de uma língua não significa dizer que se tem 
uma compreensão daquela língua, porque compreender uma língua demanda mais do 
que saber suas regras. Para se compreender uma língua e entrar na sua sígníftcabílídade, 
é preciso participar também da concepção de mundo desta comunidade lingüística; ou 
seja, a forma como determinada sociedade lingüística vê o mundo está intimamente 
ligada à simbolização que essa comunidade desenvolve para significar a realidade. A 
gramática e a sua sintaxe, como uma das formas legisladoras da  língua, apresentam 
um duplo caráter. Por uma lado, elas facilitam a unidade e a universalização da língua 
e, por outro lado, elas se mostram como um limite para a própria expressividade  
da língua. Para que a linguagem exerça com sucesso a sua função, é preciso que a 
língua, muitas vezes, ultrapasse o seu uso sintático e gramatical. Um exemplo claro 
disso acontece na linguagem poética. A gramática deve pois ser entendida como for-  
ma que a linguagem tem para dizer o mundo. É a partir da linguagem que a gramática 
de uma língua pode se referir às coisas do mundo 
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“A gramática é estrutura lógica, por ser objecto em geral, em seguida estrutura 
semántica, porquanto é em geral linguagem e, além disso, estrutura gramatical, 
porque é uma língua particular .... A língua apreendida na gramática é, pois, 
sempre apenas a língua como resultado de uma determinação verbal da 
linguagem. Uma gramática só se pode compreender como proposta de teoria .... 
As gramáticas, segundo a sua essência, são falsificáveis pela fala real e, por 
isso, não são já o seu pressuposto”3

 
.  

Cada parte do saber humano se apropria da linguagem e lhe aplica o seu 
modo próprio de ver o mundo, com o propósito de fazer um ajustamento à realidade 
que se quer apresentar. Donde se tem a linguagem matemática, fisica, psicanalítica, 
filosófica e outras. O que todas elas exigem, para serem legitimadas como 
linguagem é a logtcídade. apresentada na sua forma de pensamento. É a partir da 
operacionalidade da linguagem, ou seja, do exercício da linguagem, que os diversos 
tipos de linguagem encontram respaldo e se fundamentam. Para poder pensar  
o que seja o exercício da linguagem - a operacionalidade da linguagem - nada 
melhor do que pensar o uso que se faz dela. Dentro desta perspectiva, esse trabalho 
subdivide-se em Uso aglutinador e "USO"4

 
 criativo.  

 

1. USO AGLUTINADOR  
 

 

O uso aglutinador do exercício da linguagem refere-se ao conjunto das formas 
de representar o mundo que se preocupam com mostrar a realidade de modo exato; 
ou seja, no uso aglutinador, a linguagem deve adequar-se à realidade, de tal forma 
que pareça ser a própria realidade. Linguagem e realidade confundem-se. Isto quer 
dizer, simplesmente, que esse uso diz respeito às formas lingüísticas que procuram 
refletir sobre o mundo, e essa reflexão não pensa apenas o que é o mundo, ou como 
ele se comporta, mas procura representar exatamente a realidade. É como se a 
realidade fosse única e distinta para cada forma de ver o mundo, instituída por uma 
determinada sociedade científica. O termo sociedade científica está sendo usado, 
neste momento, não só para representar as disciplinas que recebem a conotação  
de ciência, ele também inclui aquelas disciplinas que procuram  
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tecer uma reflexão sobre o mundo e fazer uma leitura dele. Assim sendo, não apenas o 
conjunto dos físicos, químicos ou biólogos formam sociedades científicas, mas 
também a filosofia, a sociologia ou a lingüística, porque todos estão procurando uma  
espécie de definição para o mundo e uma forma de representação para a realidade. 
Está se chamando todas as disciplinas, que procuram refletir sobre o mundo e dizer a 
realidade, de "científicas" porque se está tomando como critério de aceitabilidade, 
para uma teoria sobre a realidade, o fato de essa teoria ter que satisfazer às exigências 
que crescem da necessidade no pensamento e da que vem da expertêncía. Em outras 
palavras: o pensamento reflexivo é "uma visão calculante sobre um fim 
determinado'". Daí poder-se dizer que as disciplinas que têm a pretensão de  
discorrer sobre a realidade utilizam, por um lado, o pensar que calcula e, por outro, o 
refletir que pensa. Ambos têm por objetivo definir e determinar a realidade e, muitas 
vezes, essas disciplinas se perdem dentro da sua própria teorização, esquecendo-se  
de que a realidade tem outras formas de desdobramentos.  
 
Por que falar de teoria e de modo de reflexão? Que relação há entre esses elementos e 
o uso aglutinador do exercício da linguagem? E ainda, que sentido tem a teoria para a 
realidade? Como a linguagem é usada pela teoria? O que pretende a teoria,  
quando mostra a reflexão sobre o que é a realidade? Teorizar sobre algo é "olhar o 
aspecto sob o qual a coisa presente aparece e, através de tal visão, continuar, vendo 
junto dela'". Teorizar é então captar uma nuance sob a qual a coisa aparece e dela 
fazer uma afirmação, como se fosse o modo único que a coisa tem para  
se mostrar. Pode-se dizer, portanto, que teorizar é determinar e restringir a realidade a 
um aspecto de seus possíveis acontecimentos. Esta constatação leva a uma outra: a 
teoria marca um empobrecimento e um enriquecimento do real. Um empobreci-  
mento, porque se prende a uma única forma de ver o real e enriquecimento, porque à 
medida que ocorre aprofundamento na maneira de ver um determinado aspecto, 
ganham-se novos conhecimentos em relação à forma como esse ponto do real se 
comporta. Pode-se afirmar que, ao teorizar, tem-se melhor domínio da situa-  
ção e um asseguramento do que seja o real. A teoria torna-se assim uma elaboração 
sobre o real, que assegura o acontecimento da realidade e provoca um corte no modo 
como este real pode 
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dar-se. A teoria, de certa maneira, conduz o real a seu modo de se projetar no mundo.  
 
Deve-se lembrar que a teoria só se realiza através da linguagem simbólica, que 

pode ser tanto descritiva, quanto demonstrativa. Neste sentido, a teoria está 
intimamente ligada à linguagem. Vale ainda acrescentar que é a linguagem que 
direciona a apreensão do aspecto de aparecimento da coisa presente pois, apenas se 
pode ter o conhecimento daquilo que se consegue dizer a respeito; caso contrário, ele 
se torna um indizível e um desconhecido, que pode ser sentido, notado e pesquisado, 
mas sobre o qual não se pode nem conhecer e nem falar.  

 

A teoria como elaboração direcionada da realidade provoca uma objetivação do 
real à medida que o define e determina. E é por esta objetivação provocada pela teoria 
que o exercício da linguagem opera o seu uso aglutinador, criando-se assim tantas 
formas de linguagem quantos sejam os campos de atuação das elaborações acerca do 
real. A teoria marca a objetividade de cada região do conhecimento que se faz 
presente, através do discurso, elaborado pelas diferentes disciplinas sobre o real. 

 

"O procedimento pelo qual toda teoria do real segue à risca o real e o 
assegura é o cálculo .... Calcular no sentido extenso e essencial 
significa: fiar-se em alguma coisa, isto é, tomar algo em consideração, 
contar com alguma coisa, isto é, colocá-la sob nossas expectativas. 
Desta maneira, toda objetivação do real é um cálculo, ... ela se assegura, 
nos seus fundamentos, sobre conexões de ordem e de seqüência”7

 
.  

 

Dizer que "toda objetivação do real é um cálculo" é dizer que toda teoria é 
determinada por um objeto de estudo que, de alguma forma, aparece objetívado no 
espectro de interrogações do homem sobre si e sobre o mundo que o cerca. Por quê? 
Porque calcular é confiar em algo e tomá-Io em consideração. E o que é digno de 
confiança torna-se merecedor de crédito e, por este motivo, pode funcionar como um 
apoio para as inquietações do homem acerca do real. É desta forma que o que se faz 
confiável se torna objeto, como também se torna uma sustentação para o elaborar de 
qualquer afirmativa sobre o real. Por isto, toda teoria é um cálculo e uma objetivação 
sobre o real. Esta afirmação tem como conseqüência a separação das disciplinas de 
acordo com a natureza de seu objeto. Desta separação decorre que cada disci-  
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plina institui e formaliza a sua linguagem e o seu modo próprio de teorizar, de 
elaborar os conceitos que pretendem dar conta de abarcar todo o real.  

Mas, o que é capaz de responder a esta separação das disciplinas, de acordo 
com o objeto de cada uma? O que permite que as disciplinas sejam reconhecidas pelo 
seu modo de teorizar? É o método. É este que promove e destaca cada disciplina, 
enquanto tal. O método é o responsável pela delimitação e compartimentação das 
disciplinas do conhecimento humano pois, para que as disciplinas possam teorizar 
sobre o real e elaborar suas constatações objetívantes sobre a realidade, elas devem 
seguir uma estrutura que lhes permita alcançar o seu fim. E esta estrutura é 
justamente o método. Ele é o direcionador e o mentor das teorias. Neste sentido, cada 
disciplina tem um método que melhor lhe convém; isto é, que melhor se ajusta e 
contribui para resolver as questões pertinentes a esse objeto.  

A separação das disciplinas de acordo com o seu objeto e método de estudo e 
trabalho, a compartimentação do saber, não cumpre apenas o papel de divisor de 
áreas, mas sim marca a linha fronteiriça entre o conhecimento das diversas 
disciplinas. E, como em todas as linhas fronteiriças participam, tanto um lado, quanto 
o outro das áreas delimitadas, no saber, acontece o mesmo: a delimitação das 
fronteiras de cada área do conhecimento crava, simultaneamente, a distinção e 
singularidade de cada região do saber e deixa em aberto um espaço comum, onde as 
disciplinas podem compartilhar e usufruir do conhecimento. Este espaço, comum às 
áreas do conhecimento traçado pela linha fronteiriça que divide, afasta e, 
concomitamente, reúne e aproxima os conhecimentos distintos do saber, pode ser 
tratado como a parte do real que as disciplinas nào são capazes de teorizar sobre, 
porque essa aparece como o indizível, o desconhecido. Isto equivale a dizer que a 
linguagem utilizada por essas disciplinas, como também a linguagem cotidiana não 
são suficientes para dizer o que é o real. É por esse motivo que esta parte do real 
pertence a todas as disciplinas e a todos os usos que se pode fazer da linguagem. Esta 
parte do real, que escapa a todo momento de ser encerrada em uma definição ou sob 
um-a conceituação, é o fundamento do Uso aglutinador e também do "Uso" criativo e, 
nesta perspectiva, de todo exercício da língua- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 117 
 

gem. É o fato de que algo escapa ao real que possibilita a instituição das diversas 
disciplinas do saber e a sua reunificação como conhecimento reflexivo sobre a 
realidade. e é por causa de tudo isso que a linguagem pode sempre significar mundo. 
"No ser e no reinar da linguagem. cada vez,' se decíde um destíno'".   

 
O que significa dizer que. na linguagem. se decide um destino? Significa que a 

linguagem edífíca mundo. que torna o mundo presente pai a o homem e instala a 
realidade. Decorre daí poder-se afirmar que a linguagem produz a realidade; é ela 
que traz o mundo à presença do homem e aí o conserva. Isto quer dizer que as coisas 
do mundo são designadas pela palavra? Não só a palavra falada ou escrita é capaz de 
falar da realidade. mas qualquer tipo de linguagem que produza um discurso coerente 
sobre um aspecto da realidade. Seja através de uma linguagem maternátíca, artística. 
cotidiana. ou de qualquer outra. a linguagem designa uma realidade. A linguagem 
produz a realidade. porque incorpora. conserva e transcende as significações do 
mundo. no decorrer dos tempos. É bom frisar que. quando se diz que a linguagem 
produz a realidade. não se està afirmando que a linguagem é responsàvel pela 
produção do real. ou pela existência das coisas. mas sim que a linguagem. ao 
significar o mundo. torna presente ao homem aspectos do real. É apenas neste sen-  
tido que a linguagem produz a realidade. Sendo assim. Poder -se-à correlacionar 
linguagem e ação? .   

 
A linguagem pode ser correlacionada à ação, conquanto ela seja discurso e 

deixe ver. no próprio discurso. o que está em questão: o que é procurado e 
objetívado, como realidade. A linguagem. como ação. acontece por intermédio do 
discurso comunicativo. visto que pertence à comunicação o dom de revelar. efeti-  
vamente. a realidade. Ou seja. apenas o discurso que comunica alguma coisa torna 
acessível ao outro a objetivação de algo. O discurso constitui o ato de tornar visível o 
que foi produzido do real, como realidade. "O discurso é uma expressão reg ida por 
uma forma lingüística de comunicação, e cujo sentido pode ser desenvolvido por transições 
sucessivas. até que ele seja reconhecido verdadeiro ou falso:". A garantia do sentido de 
um discurso não repousa somente sobre as verdades já comunicadas e estabelecidas.  
mas se pauta ainda nas verdades que estão por ser reveladas. O sentido do discurso 
encontra-se também no que pode ser desen-  
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volvido como possível verdade ou não verdade. Essa última é incluída, porque auxilia 
e contribui para a formação do pensamento.  

 
Que relação há entre a comunicação do discurso e as formas lingüísticas, 

instituídas pela teoria? O discurso comunicado por palavras, ou expressado 
simbolicamente, é a forma que a linguagem atribui à teoria, para que ela possa 
mostrar suas descobertas. Pode-se daí inferir que o modo essencial da linguagem é  
a comunicação, visto que ela marca, em sua extensão, a troca de expressões e a 
intercambialidade entre as formas de conhecimento. A comunicação é o fundamento 
para a conservação e durabilidade da teoria. Sem ela, a teoria tornar-se-ia insustentá-  
vel. A teoria é instituída e institucionalizada pela linguagem; porém a linguagem não 
se deixa restringir apenas aos meios padronizados de comunicação. A linguagem 
aparece como formas lingüísticas distintas e, às vezes, paradoxais; mas, impercepti-  
velmente, mostra-se como estando além de todas estas formas e até mesmo como seu 
fundamento. Pode-se afirmar que a linguagem funciona como mediadora e 
mantenedora das formas lingüísticas dos possíveis discursos, que venham a ser 
engendrados e comunicados.  

 
O que permite à linguagem que ela se mantenha a mesma, nas diferentes formas 

lingüísticas, ou nas diversas concepções de mundo? O que dá este privilégio à 
linguagem não é o fato de ela ser mediadora para todas as formas de linguagem, mas 
o fato de ela ser a base capilar para o movimento de proveniência do ser humano e de 
seu mundo, assim como da reflexão do homem sobre si e sobre o mundo que o cerca. 
Qual é a relação dessa discussão com o problema do Uso aglutinador do exercício da  
linguagem?  

 

A temática da teoria, da objetívação do real que a teoria provoca e da 
comunicação da teoria pelo discurso foi apontada com o seguinte propósito: defender 
a idéia de que o uso aglutinador diz respeito ao conhecimento e aos seus 
desdobramentos. O uso aglutinador refere-se aos aspectos da realidade em que a 
função da linguagem se deixa mostrar, através dos momentos reflexivos do homem. 
Este uso foi designado como aglutinador, justamente, para indicar como o pensamento 
reflexivo pretende ser totalizador. A reflexão é totalizadora à medida 
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que as diversas disciplinas que compõem o pensamento reflexivo. incluindo nesta 
forma de pensamento tanto as disciplinas especulativas quanto as empíricas. têm como 
objetivo abarcar o real em sua totalidade e decífrá-lo. O que se pode ver e não se pode 
negar é que estas disciplinas explicam muita coisa do que seja a realidade. Para que 
possam alcançar este sucesso. as disciplinas são formadas de acordo com 
desmembramento e compartimentação que o homem faz do real. Em contrapartida. o  
real volta-se às teorias e mostra outra faceta que estas disciplinas ainda não haviam 
vislumbrado. deixando assim. em aberto. novos campos de tematização. A palavra 
aglutinadora foi escolhida para designar esse uso do exercício da linguagem. porque  
nela está implícita a idéia de separação e de reunião; tal palavra indica que aquilo que 
se encontrava separado foi agrupado. para algum fim. As formas de linguagem que 
concernem ao conhecimento "científico". à teorização foram denominadas de  
aglutínador, para dar a idéia do movimento existente entre os momentos de divisão e 
reunião do exercício da linguagem. enquanto conhecimento e pensamento reflexivo. 
Ou seja. as disciplinas falam do real. cada uma de acordo com o seu objeto de  
estudo e. concomitantemente. de acordo com o método que as caracteriza. Mas. a 
compreensão do que seja o real e os seus desdobramentos em realidades pode ser 
somente açarnbarcado, se essas disciplinas são tomadas em conjunto. É a reunião das  
formas de reflexão sobre o real que pode mostrar mais aproximadamente o que seja a 
realidade que cerca o homem.  
 

Por que. para se falar sobre o uso aglutínador do exercício da linguagem. a 
gramática. o discurso e o sentido foram de algum modo tematizados? O que têm a ver 
esses elementos com as formas de linguagem que compõem o uso aglutinador? Esses 
elementos. assim como a função simbólica da linguagem. atuam não só na composição 
das diversas formas de linguagem. mas funcionam também como objeto de estudo para 
muitas delas. Por isso. não se poderia discorrer sobre o uso aglutinador. se não se 
aludisse a esses elementos. que foram anunciados. nesta subdivisão. para mostrar que 
apesar de se ter instrumentos que permitam a elucidação do real e a objetivação da 
realidade. a dificuldade de chegar. verdadeiramente. a exprimir o que se pen-  
sa. reflete ou sente é substancial- e não pode ser esquecida. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 120 
 

dificuldade de dizer algo sobre algo que o homem experimenta deixa claras a 
resistência e a incapacidade das palavras, no que concerne a expressar o todo da 
realidade.  

 
As palavras empregadas e transmitidas por uma língua têm o poder de trocar 

impressões e visões de mundo que a linguagem concede e, com isso, as palavras 
podem exercer a função da regra de troca, que confere ao homem o poder de formar 
a sua fala. A operação da troca pode ser correlacionada à existência da função 
simbólica da linguagem, visto que o objetivo dessa é ser responsável pelo 
"estabelecimento das relações mediatas tais que os homens possam se reconhecer, 
pelo intermédio de suas referências às coisas, de suas representações das coisas'?". O  
que possibilita a troca das palavras e da função simbólica é o discurso. Ele permite 
que alguma coisa seja dita, de uma forma ou de vários outros modos, e o que garante 
a legalidade do mesmo é a aceitabilidade e o seu reconhecimento como legítimos  
representantes das comunidades lingüísticas que o promovem. A possibilidade de 
haver vários discursos sobre a realidade e a pressuposição de que esses discursos não 
são aleatórios, já que obedecem a regras de elaboração e mostram ter um compromis-  
so de representar a realidade e apresentar o real, indicam que o discurso pode ser 
visto corno jogo que estabelece correlações semànticas. A comparação do discurso 
com o jogo pode ser feita, levando-se em conta que ao jogo pertence tanto a 
regulamentação, que dita o seu funcionamento, quanto o inesperado, que vai  
além das regras. O discurso, assim corno o jogo, precisa de regras para ser o que é, 
mas somente elas deixariam tanto um quanto o outro sem vida. É o inesperado que 
dá graça ao jogo e é ele que também enriquece e sustenta a emergência dos dis-  
cursos.  

 

No exercício da linguagem, uma palavra pode ser empregada com um sentido 
em determinada forma lingüística e, em outra, com um sentido totalmente diferente. 
O sentido das palavras é móvel? Não exatamente. O que se pode dizer é que a pala-  
vra é integrante do sentido da língua de uma determinada comunidade lingüística, 
assim como também está integrada nesse sentido. A palavra, ao mesmo tempo que 
está sedimentada numa língua, e por isso se diz integrada, participa do 
desenvolvimento do poder de falar e de comunicar novos pensamentos e novas 
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descobertas sobre a realidade. A palavra é integrante de uma língua e dessa maneira, 
realiza o seu papel de significar mundo, dentro da função primordial da linguagem: 
significar mundo.  

 
Quando uma disciplina consegue simbolizar e descrever um aspecto do real que 

ainda não havia sido objetívado e torna-do realidade, é a palavra que, muitas vezes, 
aparece para tornar dizível, sob a forma de uma expressão, o que antes, de alguma  
forma, se ocultava. As expressões da linguagem, que-não se reduzem apenas às 
palavras, vêm corroborar a tese de que a linguagem pode ser ação. As expressões da 
linguagem, através de seu ato de exprimir, instauram dados acerca dos acontecimen-  
tos do real, porque a realidade não tem outra forma de ser exposta e conhecida, a não 
ser pelas expressões da linguagem. Assim, as expressões podem ser vistas como 
representantes de uma espécie de resultado do real, como indicadoras da realidade.  

 
Se o homem se coloca no mundo como ser de linguagem e se esta se coloca 

através de suas formas de expressão, então o homem pode ser considerado como um 
agente expressivo. As expressões da linguagem vêm estabelecer uma relação entre o  
homem e as coisas do mundo. Se a linguagem pode mesmo ser encarada como ação, as 
suas expressões podem ser tomadas como atos de presença que relacionam, 
reciprocamente, o exterior e o interior do homem. A expressão, como ato da linguagem 
enquanto ação, tem por fim dar forma à realidade e, dentro dessa perspectiva, ela 
singulariza e individualiza aspectos do real. Essas síngularizações se unem, por 
semelhança, ou se separam, por incompatibilidade de ordenação e estruturação dos 
objetos de estudo e de interesses de cada disciplina. Assim, as expressões da lingua-  
gem representam a possibilidade de identificação entre o que elas expressam e o 
pensamento. Daí ser possível observar certa aderência da expressão ao real e à 
realidade expressada.  

 
As expressões da linguagem individualizam os campos do saber e 

compartimentam a realidade em acontecimentos, em destinos da linguagem que se 
decidem. Essa afirmação destaca que a expressão está intimamente ligada aos 
acontecimentos epocais e, portanto, pertence à temporalidade, porque enquanto ela está  
expressando uma realidade, ela permite que esta se manifeste como. passagem, como 
degrau que a lança para um outro aconte-  
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cimento, que pode incluí-Ia ou excluí-Ia, na sua forma de atualização. As expressões da 
linguagem misturam-se com o passado, o presente e o futuro, e mostram-se como 
momentos, ao mesmo tempo, estãveis e instáveis, já que inerente à estabilidade e per-  
manência do sentido, atribuído à realidade pelas expressões, está presente a 
reciprocidade da troca desses sentidos, pelo desenvolvimento, quer seja da língua ou da 
linguagem, para expressar o real. Quétl f; 8. razão para se falar, .:J.esta subdrvísão, GF: 
expressões da linguagem? Que relação tem o uso aglutinador e as expressões 
pertencentes à linguagem?  

 
As expressões são a condição de possibilidade de estruturação das diversas 

formas de linguagem. Dizer que as formas da linguagem estão estruturadas por 
expressões é o mesmo que dizer que a essas formas pertencem expressões, que podem 
ser colocadas em relação uma com as outras, sem que se percam ou se mostrem como 
sem sentido. As formas distintas de linguagem fundamentam-se sobre o entrelaçamento 
e a organização das expressões, que, ao focalizar uma realidade, tornam conhecido o  
pensamento e nomeiam as coisas do mundo. Isto não quer dizer que o pensamento, ou 
as coisas se identificam com as expressões, mas sim que essas representam urna das 
formas que o pensamento e as coisas têm para se manifestar.  
 

O pensamento não é expressão; ele se concretiza e ganha sentido a partir da 
elaboração, da agluti.nação e da ordenação das expressões. O que é essencial não são as 
expressões, mas o sentido que o pensamento dá às expressões. "O sentido é literalmente 
a alma do juízo: ele encarna o lógico. O sentido é inanalisável, irredutível"11

 

. Além 
disso, o sentido é a alma do conhecimento. Como o conhecimento está sendo tratado, 
aqui, como formas de linguagem que participam de uma elaboração do pensamento 
reflexivo, pode-se acrescentar que o sentido é a essência que fundamenta e movimenta 
o exercício da linguagem, em seu uso aglutinador. O fator característico do uso 
aglutinador o sentido e o fato de ele ter continuidade é a expressão. Somente as 
expressões dotadas de sentido podem formar o conhecimento e ser discernidas e 
reunidas em tipos distintos de linguagem singulares e globalizantes. Mesmo que as 
expressões lingüísticas sejam diferentes para significar o mesmo fato da realidade, o 
sentido inerente a elas  permanece resguardado e intocável. O 
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sentido não depende exclusivamente das leis da gramática, mas também da 
logícídade e do pensar que lhe possibilitam representar racionalmente as coisas do 
mundo. É dentro do pensar reflexivo e racional que se inserem as disciplinas ditas 
"científicas". É a partir daí que o uso aglutinador do EXERCÍCIO DA LIN-  
GUAGEM produz o conhecimento da realidade. Como o uso aglutinador mostra o 
conhecimento, ou as formas distintas de linguagem que dizem respeito a ele?  

 
"É o uso da linguagem sobre os dados que é central para o  
progresso científico .... O discurso não precisa de nenhuma  
desculpa, ele é a mais humana de todas as ações. Os animais  
podem pensar, mas não podem falar. 'Discursar' deveria ser a  
palavra mais nobre e mais digna .... Também devemos nos  
deparar com o fato que a ciência começa e termina com o dís-  
curso"12

 .  
 
O uso que as ciências fazem da linguagem obedece às leis de elaboração do 

pensamento e da língua. Dentro deste uso, os ramos do saber criam suas próprias 
formas de linguagem para dizer o mundo. A criação e a finalidade de cada forma 
lingüística, que representa um certo saber, é ser capaz de melhor explicitar o que 
estes saberes estudam. O uso que cada saber faz da linguagem tem por objetivo 
relatar, de modo mais adequado, como acontece a atualização da realidade. Neste 
sentido, a linguagem parece ser regída pelas necessidades do discurso de cada  
saber e, ainda mais, parece ser objeto de uso de cada um deles. A relação 
fundamental entre a linguagem e os saberes não está em que a realidade se torne 
objeto da forma de linguagem que cada saber adota. Ao contrário, isto que é objeto 
do conhecimento já está, desde sempre. compreendido e inserido na linguagem  
e, por isso, pode apenas surgir da própria linguagem. Cabe ressaltar também que a 
linguagem, para dizer as coisas do mundo, não precisa sempre transformar o mundo 
em objeto, há também formas de linguagem que falam do mundo e do homem sem  
teorizá-los, como a arte ou a poesia.   

 
As disciplinas que teorizam sobre a realidade comportam-se como meio e fim, 

na tentativa de explicitação do que seja o mundo e o homem. Atuam como meio, 
porque procuram construir uma estrutura teórica suficiente para moldar os aconteci-  
mentos dentro de determinada perspectiva de visão de mundo.  
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Assim, transferem para a unidade do mundo, já que, objetivamente, ele é o mesmo 
para todos, a diversidade e a multiplicidade das experimentações que o homem obtém 
ao vivenciar o mundo. As disciplinas, que teorizam a experiência e objetívam a realida  
de, constituem um fim para a explicitação do mundo e do homem, na medida em que 
elas têm a pretensão de representar o modo último do ser homem e do ser mundo. 
Como o que surge no campo dos saberes já se encontrava, de certa forma, dentro  
da compreensão de mundo inerente ã linguagem, pode-se dizer que as disciplinas 
ganham novas formulações lingüísticas para fatos antigos.  

 
As soluções desenvolvidas pelas teorias acerca das indagações relativas ao ser do 

homem e ao ser do mundo respondem apenas ao modo segundo o qual o homem e o 
mundo se comportam, mas o que é o homem mesmo e o mundo em si permanecem  
indefiníveis. É por esse motivo que as disciplinas podem apresentar novas 
formulações lingüísticas sobre o que é o homem e o mundo. As novas formulações 
estão intrinsecamente relacionadas com a época histórica em que elas aparecem; ou 
seja, com o desenvolvimento e aprimoramento da linguagem de cada era. Se  
Galileu não enunciou a lei da Inércia.':', apesar de se poder dizer que ela já estava 
presente em seus trabalhos, é porque a linguagem de sua época era insuficiente para 
dizê-la. E se, por outro lado, Newton foi capaz de enunciá-la, é porque a linguagem de  
seu tempo histórico já continha as possibilidades para tal enunciação realizar-se, assim 
como outras. "O espaço newtoniano, tempo e matéria não são intuições. Eles são 
derivados da cultura e da linguagem. Estas são as fontes de onde Newton os 
alcançou”14

 

.Isso quer dizer que a concepção de mundo de uma comunidade  
depende da concepção de linguagem da respectiva sociedade. Os aspectos de 
comportamento do homem e do mundo que encontram condições de ser determinados 
e definidos são aqueles que a linguagem alcança pois, somente pode tornar-se conheci-  
do aquilo sobre o qual se pode dizer alguma coisa. Aquilo que escapa ao dito, mesmo 
que já esteja, desde sempre, inserido na linguagem e mesmo que já se tenha uma 
intuição sobre ele, permanece indizível e, portanto, não conhecido. A partir do 
momento em que a linguagem vai produzindo novas maneiras de expressar-se, os não-
ditos vão-se tornando dizíveis. Daí o apareci- 
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mento de novas formulações lingüísticas. para velhos problemas e a constatação de 
que em toda disciplina. como em todo saber, reina e subjaz o indizível: aquilo sobre 
o qual. por mais que se diga. permanece sempre à deriva. para além das fronteiras do  
dizer. Deste modo. o que. na verdade. é o homem continua sendo um mistério para a 
psicologia. a sociologia. a biologia. a filosofia etc. Da mesma maneira que o quê é o 
mundo permanece ainda um mistério para a física,  a química, a. astronomia etc.   

 
Como é sabido. as disciplinas. para falar sobre o homem e o mundo. recorrem 

à elaboração de uma teoria. Mas. a teoria. que cada disciplina elabora e pela qual se 
diferencia das outras. não tem condições de refletir sobre o que é cada disciplina. O  
método e objeto de estudo que as caracterizam não são capazes de dizer o que seja 
cada uma; eles dizem respeito apenas ao que pode ser o objeto estudado por elas e 
sob qual perspectiva o vêem. Para que se possa falar de uma disciplina. é preciso que 
se abandone a própria teoria e linguagem e se paute sobre um outro modo de 
linguagem. Assim. para pensar o que seja a física. pode- se utilizar o método de 
teorizar da filosofia. ou caso se queira saber da sua constituição no decorrer dos 
tempos. pode-se utilizar o procedimento da história. Neste sentido. discorrer sobre a  
teoria de cada saber é fazer metalinguagem.  

 
O uso aglutinador pode ser considerado metalinguagem? Sim e não. Sim. 

porque para refletir e falar o que seja cada forma de linguagem. concernente a cada 
ramo do conhecimento. é preciso abandonar os procedimentos de determinada 
disciplina e recorrer a uma outra forma de linguagem que não seja a sua. A química. 
ou a física não podem ser objetos de uma experiência química. ou física. Para dizer o 
que são a química e a física, enquanto ciências. tem-se que usar outra linguagem. que 
não a da química ou da física, visto que é difícil descrevê-las a partir de seus próprios 
enunciados. Não, porque cada saber tem a sua forma de linguagem. que é capaz de 
responder às perguntas que formula. Cada disciplina tem uma vida e um mundo 
próprio. Por exemplo: a lingüística diz respeito à estrutura formal exata da  
língua, já as matemáticas exigem medidas exatas.   

 
Apesar de as disciplinas terem vida e mundo próprio, há algo em comum que 

as orienta e que, de certo modo, representa o fundamento de todas as teorias e modo 
de pensar reflexivo: a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 126 
 

 

 

logicidade e a racionalidade. Portanto, o Uso aglutinador do EXERCÍCIO DA 
LINGUAGEM depende do caráter lógico e racional imanente ao conhecimento. As 
formas de linguagem que concernem ao uso aglutinador, ou seja, as formas de 
conhecimento distintas relativas ás disciplinas, que objetivam o mundo e o homem,  
determinam o saber e a concepção de mundo de cada sociedade lingüística em cada 
época histórica. O uso aglutinador encontra-se intimamente ligado com a função 
primordial da linguagem: significar mundo. Ele não tem condições de exercer sua  
função e representar adequadamente o mundo. se não houver uma linguagem que 
seja suficiente para responder às questões pertinentes a cada época. Muitas vezes 
ouve-se dizer, nas conversas do cotidiano, que determinado teórico, seja das ciências  
empíricas ou intelectivas, não foi capaz de perceber certo quesito, importantíssimo 
para a definição de seu objeto de estudo. Só que as pessoas, no seu dia-a-dia, deixam 
de refletir e de perguntar-se por que este teórico não realizou tal proeza. A resposta é  
simples: porque ele não dispunha de uma variação da linguagem que pudesse 
responder às suas inquietações. Em várias ocasiões, a solução era indicada pelo 
pesquisador,  mas, devido à insuficiência de sua linguagem, não conseguia enunciá-la 
ou defini-la. Decorre do exposto que o uso aglutinador, reflexivo do conhecimento 
sobre o mundo e sobre o homem, depende necessariamente, do exercício e 
conseqüentemente, da operacionalidade que a linguagem exerce.  

2. "USO" CRIATIVO  

O "uso" criativo é comum a todas as formas de linguagem. Esta afirmação apóia-se 
no pressuposto de que a função primordial da linguagem se sustenta sobre a 
permanência de seus significados e sobre a criação de novos modos de significar e 
conceber mundo. O fato de a linguagem ser, em si mesma, criação e duração per-  
mite que ela seja comparada à noção de infinito. A linguagem pode ser considerada 
como infinita na medida em que ela produz, incessantemente, novas significações e 
sentidos para o homem e o mundo. É devido ao caráter de infinitude da função da 
linguagem que se dá o progresso científico e histórico do homem. 
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Se toda forma de linguagem depende do “uso” criativo por que então este 
trabalho foi subdividido em uso aglutinador e criativo? Porque toda forma de 
linguagem é criativa, mas o uso que cada uma faz deste fator criativo distingue-se, nas 
diferentes formas de linguagem. No uso aglutinador, o caráter criativo está a serviço 
da razão e da lógica e, por esse motivo, encontra-se acoplado às teorias que sustentam 
o saber e suas áreas de conhecimento. Já a subdivisão nomeada de "uso" criativo está  
ligada ao sentimento, ao belo e à liberdade e mostra-se como resposta para as 
manifestações artísticas, poéticas e míticas.  

 
O uso aglutinador institui a realidade no vir à linguagem predicativo/categorial 

e, inversamente, o “uso  criativo expressa a realidade no vir à linguagem 
prepredicativo e precategorial. O que significa isto? Significa que as disciplinas 
relativas ao conhecimento apresentam um vir à linguagem predicativo e categoríal. 
porque estão sujeitas às leis da gramática e às leis de construção interna de seu próprio 
sistema, e ainda porque apresentam, como finalidade de seu existir, a objetívação do 
real exercida pela teoria. É importante salientar que apenas participa do sentido 
inerente às áreas do conhecimento aquele que conhece o sistema específico de uma 
determinada disciplina, ou seja, que participa da conceituação da linguagem desta 
disciplina, ou que já tenha sido iniciado nos princípios que estruturam  
este saber.  

 
Dizer que as artes, a poesia ou o mito estão sob o modo de vir à linguagem 

prepredicativo e precategorial significa dizer que estas formas de linguagem não 
obedecem, necessariamente, às leis da gramática ou à sistematização de produção do 
belo, mesmo porque aí não há sistemas. Se, de um lado, o uso aglutinador refere-se à 
objetivação do real. por outro lado, o "uso" criativo focaliza a subjetivação do real; ou 
seja, no primeiro uso, a realidade é objetivada e, no segundo, ela é subjetivada. Isto 
não quer dizer que o “uso” criativo não possa objetivar a realidade e que o uso 
aglutinador não venha a subjetívar a realidade. Esta distinção está sendo feita com a 
intenção de marcar as características dominantes que permitam distinguir um uso do 
outro e também para mostrar como o real está disposto e se encontra aberto à  
subjetívação / objetívação dos usos exercidos pela linguagem. Esta distinção ainda 
permite apontar os modos pelos quais o homem 
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aproxima-se do real e de como se dá a sua realidade. Pode-se ainda acrescentar, 
dentro deste modo de comparar por distinções, que o uso aglutinador, mais vinculado 
ao conjunto do conhecimento, é regido por conceitos e que o "uso" criativo, o qual  
está mais relacionado às artes de modo geral, escapa e transgride a conceituação.  

 
As modalidades de linguagem concernentes ao "uso" criativo também 

apresentam uma forma de concepção de mundo, e por isto podem ser consideradas 
como forma de discurso, isto é, forma de dizer a realidade. O modo de discurso das 
artes, ou do discurso mítico e poético é um deixar-se dizer espontâneo do real. que 
significa a realidade, sem encerrá-la em uma estrutura fixa de conceituação e 
definição. O fato de as formas de linguagem do "uso" criativo não estarem sujeitas a 
leis, não implica que elas não tenham sentido. Ao contrário, pode-se dizer que essas 
formas não possuem apenas um sentido, mas podem dispor de vários sentidos. Essa 
disposição de sentidos inerente às artes pode ser considerada como o ponto máximo 
de riqueza e inesgotabilidade das formas de linguagem do "uso" criativo. Nesta 
perspectiva, pode-se afirmar que o "uso" criativo é sempre atual; mesmo que as 
formas de linguagem que lhe dizem respeito estejam relacionadas a uma determinada 
época histórica, o resultado do exercício deste uso, as artes em geral, continua a 
brilhar no esplendor de sua força de expressão e significabilidade. Um tal dizer com 
tamanha força permanece um enigma. Por isto, o "uso" criativo do exercício da 
linguagem não permite ser objetivado ou conceitualizado e nem atrelado a um único 
tempo, já que ele é sempre atual.  

 

Talvez seja plausível dizer que os poetas dos mitos gregos experimentaram um 
deixar-se dizer, já que eram as musas que falavam através deles. Do mesmo ponto de 
vista, pode-se afirmar que o "uso" criativo da linguagem experimenta um deixar-se 
dizer através das artes. Donde, poder-se-á ainda acrescentar que todos os modos de 
expressar do "uso" criativo assim como do aglutinador fundamentam-se sobre a 
afluência da linguagem. Mas, para que a linguagem possa fluir e acontecer, é 
necessário que haja um compreender interpretativo da realidade. Esse é  
fundamental, tanto para o exercício do uso aglutinador como para o "uso" criativo da 
linguagem. O compreender interpretativo é a 
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instância que pertence a todo nível de linguagem e, por esse motivo, representa a base 
de sustentação de qualquer forma lingüística. Daí, obviamente, o fato de se poder 
considerar o "uso" criativo e a compreensâo interpretativa como reciprocamente  
constitutivos, no exercício da linguagem.  

 
"Procuramos urna relação fundamental do dizer rnítíco e encon-  
tramos o deixar-se dizer. que determina todo nosso dizer, e aí  
pode apenas ser isto. o que é. conquanto que isto que é seja  
admitido no falar da linguagem. Poderíamos agora pensar.  
aproximadamente. o dizer mítico: é um dizer. no qual se dã  
isto. o que é: o aparecer do divino e do humano em sua essên-  
cia distinta e o clareamento da relação de essência. que estru-  
tura o Dasein"15

 
.  

Qual é o comportamento do "uso" criativo do exercício da linguagem, no que 
concerne à essência da linguagem? As formas de linguagem atreladas ao "uso" 
criativo relacionam-se com a essência da linguagem, na medida em que elas 
adjudicam ao homem um modo singular de ser. Esse traz à linguagem, seja  
por palavras ou outras formas de manifestações artísticas, a permanência e o 
clareamento da essência do homem; isto é, do que é o homem em seu âmago. Assim 
como as formas de linguagem do uso aglutinador marcam um destino de ser do 
homem, também as formas de linguagem do "uso" criativo realizam a mesma façanha. 
Mas, elas marcam o destino do homem de forma diferente. À medida que as diversas 
àreas do conhecimento vão- se desenvolvendo, as questões mal respondidas sobre 
determinado assunto em uma disciplina vão sendo reformuladas, e novas concepções 
de mundo emergindo. O mesmo não acontece com as formas de linguagem do "uso" 
criativo. porque não se pode falar de reformulação de um estilo de poesia. ou de 
reformulação das artes. O desenvolvimento e aprimoramento das formas poéticas e 
artísticas não acarreta o abandono e o desprezo das formas de linguagem anteriores e 
nem significa que essas formas anteriores responderam inadequadamente às 
inquietações do homem. como acontece com as disciplinas do uso aglutínador. Tal 
diferença é resultante do modo como o homem tem acesso à realidade. em cada uso 
do exercício da linguagem. Ou seja: no uso aglutinador a forma que o homem possui 
para ter acesso à realidade é através da objetivação do mundo, pela  
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teoria. Já no "uso" criativo, é o sentimento que o real provoca no homem que lhe dá 
possibilidades de manifestar a realidade, por intermédio da arte.  
 

Pode-se afirmar que o uso aglutinador e o criativo do exercício da linguagem 
são instância contrárias; mas constitutivas e complementares da totalidade da 
linguagem. A relação determinante desta complementaridade consiste em que a 
essência da linguagem fundamenta-se sobre o não-dito, imanente ao exercício da 
linguagem. No uso aglutinador, esse não dito torna-se realidade, pela mediação do 
método, da racionalidade e logícídade: e no "uso" criativo, através da imediaticidade e 
espontaneidade do advento do real, na manifestação artística da realidade. Ainda  
dentro dessa visão de complementaridade e reunião do uso aglutinador e criativo, 
pode-se acrescentar que eles ultrapassam as fronteiras que os separam e, muitas vezes, 
utilizam os modos de dizer característico de cada uso. Sendo assim, o "uso" criativo  
remete às noções do uso aglutinador, para significar a sua realidade e vice-versa. Esse 
fato demonstra a copertença existente entre os usos do exercício da linguagem e, 
naturalmente, a copertença dos mesmos à função primordial da linguagem.  

"A consciência do não espacial ê antes de tudo a região do 
pensamento, do sentimento e do som. A consciência do espaço é a 
região da luz, da cor, do ver e do tocar e apresenta formas e 
dimensões. Nosso sistema metafórico denomina as experiências não 
espaciais de acordo com as espaciais, imputa para os sons. cheiros, 
gostos. emoções e pensamentos qualidades como cores, 
luminosidades, formas, ângulos, texturas e movimentos da 
experiência espacial. ... Falamos de "tons" da cor, de um cinza 
"monótono", de uma gravata "pesada", de "gosto" em um vestido: 
todas as metáforas espaciais invertidas .... A música tenta sugerir 
cenas. cor. movimentos, formas geométricas; pintura e escultura são 
freqüente e conscientemente guiadas por analogias do ritmo das 
músicas; cores são conectadas aos sentimentos em analogia com a 
concórdia ou a discórdia”16

 
.  

O que permite ao exercício da linguagem significar mundo é o jogo das correlações 
significativas do "uso" criativo e aglutinador. O lugar comum, visitado por ambos os 
usos - o que é ainda velado (não-dito) para cada forma de linguagem - funciona como  
a via de alternância, por meio da qual surgem as mensagens do 
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que é o mundo e o homem. Essas mensagens aparecem como concatenação dos diversos 
modos de discursos acerca da realidade. A via de alternância pode ser considerada como 
sendo o ainda sem sentido, o que equivale a dizer que é este sem sentido que produz o 
sentido da linguagem. O exercício da linguagem ocorre no momento em que o sentido se 
cria no não-sentido. O sentido é engendrado no que ainda está por ganhar significação. O 
EXERCÍCIO DA LINGUAGEM através das formas lingüísticas do uso aglutinador e do 
"uso" criativo têm um compromisso de dizer como se inter-relacionam, em todo 
comportamento, o homem e o mundo.  

 

 

3. NOTAS 

1. Edmond Ortigues, Le discou~s et le symbole~ p. 61.  
2. Cf. op. cit., p. 67.  
3. Josef Simon, Filosofia da linguagem, pp. 174, 175.  
4. O emprego de aspas na palavra uso, que antecede à palavra criativo, é ultilizado para indicar a 

diferença de significação de ambas: uso, como o que segue um costume, uma regra, uma 
imposição; e criativo, como reino do espontãneo e da liberdade.  

5. Martin Heidegger, Gelassenheit, p. 12.  
6. Martin Heidegger, "Wissenschaft und Besinnung" in Vortrage und Aufsatze, p. 52.  
7. Cf. op. cit., p. 58.  
8. Martin Heidegger, "Wissenschaft und Besinnung" in Vortrage und Aufsatze, p. 54. 
9. Edmond Ortigues, Le discours et le symbole, p. 24.  
10. Cf. op. cit., p. 76.  
11. Arion L. Kelkel, La légende de l'être - Langage et poésie chez Heidegger, p. 26.  
12. Benjamin Lee Whorf, "Linguistics as an Exact Science" in Language, Thought and Reality, p. 

220.  
13. Ver sobre este respeito: Alexandre Koyré, Estudos de História do Pensamento Científico, Rio 

de Janeiro, Forense Universitária, 1991, pp. 181 ss.  
14. Benjamin Lee Whorf, "The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language" in 

Language, Thought and Reality, p. 153.  
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15. K. H. Volkmann-Schluck, "Das Problem der Sprache" in Die Frage Martin Heideggers, p. 57.  
16. Benjamin Lee Whorf, "The Relation of Habitual Thought and Behavior to Language" in 

Language, Thought and Reality, pp. 155, 156.  
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