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Introdução: O presente trabalho faz parte do projeto de pesquisa intitulado Gadamer, 
Intérprete de Platão: metafísica e ética dialética, tendo por objetivo aprofundar o tema da 
linguagem, conforme compreendida no pensamento de Hans-Georg Gadamer.                                           
Na filosofia contemporânea a filosofia da linguagem chega a seu vértice, segundo Gadamer, 
a palavra “logos” significa não apenas pensamento e linguagem, mas também conceito e lei.               
Ou seja, a linguagem pressupõe uma consciência dela mesmo que quer dizer um movimento 
reflexível no qual o sujeito pensante reflete a partir da realização inconsciente da linguagem. 
O grande mistério da linguagem é que isso jamais se deixa alcançar plenamente. “Todo 
pensar sobre a linguagem, pelo contrário, já foi sempre alcançado pela linguagem”. Nos 
nossos pensamentos e conhecimentos somos sempre precedidos pela interpretação do 
mundo feita por meio da linguagem. Gadamer a compreende não somente como capacidade 
linguística verbal, mas também como toda forma que o ser humano encontra para se 
expressar, a linguagem, no que refere ao pensamento dele está imersa no círculo 
hermenêutico, o que por sua vez nos mostra que a linguagem não é só palavra, mas 
possibilidade de significação, e sentido. O olhar, por exemplo, já sugere várias possibilidades 
de interpretações, embora ele não seja linguagem verbalizada. Pretende-se afirmar então, 
que a linguagem em Gadamer se faz todo o tempo de forma hermenêutica. Ela se faz 
também o centro do ser humano, considerando que só ela consegue alcançar o âmbito da 
convivência humana, do entendimento, e do consenso. 

Metodologia: A metodologia utilizada é a que da base ao trabalho filosófico, ou seja, leitura 
de livros; ficha de leitura dos livros; pesquisa bibliográfica com temática pertinente ao 
projeto central, análise e reflexão de textos. A minha leitura principal têm sido Verdade e 
Método, traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, (1998) de Hans-Georg 
Gadamer, pois o tema da pesquisa encontra-se fundamentado nesta obra. Também foram 
feitas leituras e análise de outros autores que abordam o tema analisado por Gadamer, 
entre eles Martin Heidegger.  

Resultados: Com a pesquisa, se pode concluir que a linguagem é o ponto central do ser 
humano. É a partir dela que o homem se faz presença e possui a capacidade de agir no 
mundo e interagir com ele. A linguagem em Gadamer se faz totalmente hermenêutica, pois 
além de palavras ela exige significação e sentido. O homem é, de fato, um ser vivo dotado de 
linguagem, ele é pura linguagem, o que pensamos e compreendemos baseia-se nas e por 
palavras. Como afirma Gadamer: o ser que pode ser compreendido, é linguagem. 

 

  

 


