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1. Introdução 

 

É unânime a importância da 

comunicação no mundo actual. 

Existe no entanto uma necessidade 

premente de redefinir e uniformizar 

os seus conceitos. O real conteúdo de 

símbolo, código, transmissão ou 

mensagem, deve ser debatido por 

especialistas em Linguística, mas 

também pelo público em geral. Esta 

obra tenta fundir a palavra com a 

imagem e foi estruturada no último 

ano do curso de Sociologia do 

Trabalho e aprofundado nos anos 

que se seguiram. 

Julgou-se necessária a junção de 

duas formas de comunicação: escrita 
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e visual, sendo que uma certa 

simplificação conceptual aparecia 

como fundamental - tanto no campo 

da ciência da linguagem, como na 

ligação inicial entretanto esquecida 

entre a arte conceptual e a 

Linguística. 

Para que se compreenda o sentido 

destas palavras, há que transformar 

a acepção geralmente aceite de 

símbolo: de um conceito que tem um 

significado muito preciso - para algo 

completamente subjectivo: esta é a 

premissa essencial. 

Nota: a bibliografia foi sendo 

escolhida segundo o único critério da 

qualidade do seu conteúdo e não 
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pela quantidade de referências ou 

data de publicação. 

 

1.1. Ideias que iluminam o nosso 

caminho 

 

"Escrita e imagem, isto é, escrever 

e dar forma, constituem uma 

unidade na sua raiz."  

Paul Klee 

 (artista visual: 1879- 1940) 

 

“A linguagem parece-me uma 

estenografia muito tosca, um sistema 

de signos algébricos muito 

rudimentares que, mais do que 
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favorecer o pensamento, o 

deterioram.” 

Jean Dubuffet 

(artista visual: 1901- 1985) 

 

"Contrariar a ideia de que a 

compreensão das imagens é algo 

espontâneo e, por isso mesmo, 

insubmisso aos processos de 

inteligibilidade é, por um lado, 

inverter a tendência da Linguística 

(propensa a não considerar como 

verdadeiras linguagens aquelas 

formas de comunicação que se 

processam por analogia e que não 

têm dupla articulação como a 

linguagem visual, a gestual...) e, por 

outro lado, ir além do senso comum 



Comunicar sem Significar 

5 
 

(que gosta de associar a imagem à 

visão mítica do mundo e por aí a 

torna resistente a análises 

racionalizantes) 1.”  

Isabel Calado 

 

"(...) esta inexactidão da 

terminologia actual (...) não há um 

único termo empregue em 

Linguística com que esteja de acordo 

em algum sentido"  

Ferdinand de Saussure  

(Carta de F. de Saussure a A. Meillet - 4 de 

Janeiro de 1894) 

"Linguística, no sentido puro da 

palavra, é estilística, e esta pertence 

 
1 Calado, I, (1994) 
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à estética. A Linguística, como 

estudo concreto da linguagem, é 

história da arte (...)"  

Karl Vosser 

(1872-1949) - (“Positivismo e idealismo na 

Linguística” (1904)) 

 

"Quaisquer que sejam as 

limitações de uma sociedade 

primitiva, encarada do ponto de vista 

da privilegiada perspectiva da 

civilização, a sua língua é tão exacta, 

completa e potencialmente criadora 

de simbolismos referenciais quanto a 

mais refinada das línguas que 

conhecemos."  

Edward Sapir 
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2. Desenvolvimento 

2.1. Hipóteses iniciais  

 

Hipótese I:  

Uma hipotética teoria unificada da 

comunicação teria obrigatoriamente 

de unir as duas expressões humanas 

mais antigas que se conservaram ao 

longo dos tempos:  

. pintura/ artes visuais; e escrita  

, uma vez que não era 

tecnicamente possível registar a 

oralidade/ som/ música, dança ou 

outras.  

Ou seja, os conceitos têm 

obrigatoriamente de fazer sentido 
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nestas duas áreas que se querem 

fundir. 

Artes visuais = A; Escrita = B; 

Conceitos = C 

C tem de fazer sentido tanto em A 

como em B 

 

Hipótese II: 

Outro tema importante: Qual o 

momento na História da humanidade 

em que existe de facto uma procura 

consciente de significação? E… será 

a procura de significação o melhor 

conceito de ser humano/ cultura/ 

pensamento que podemos encontrar? 
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I - Poder-se-ia dizer que todos os 

homens respondem instintivamente 

perante a natureza em dois 

momentos distintos:  

1ª - encantamento (não se procura 

significar: resposta da criança/ 

homem primitivo perante a natureza 

selvagem);  

2ª - interrogação (existe procura de 

significação: “- porquê/ o que é 

isto?”).  

(difere da resposta dos animais 

irracionais, que aparentemente não 

têm acesso à 2ª fase, de significação) 

II - Na história da linguagem lato 

sensu existem historicamente duas 

fases:  
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1ª - pintura rupestre;  

2ª - invenção da escrita (como se 

sabe, marca a passagem da pré- 

História à História).  

III - Portanto, seria correcto 

afirmar que na 1ª fase da História da 

linguagem não se procura significar, 

antes acontece uma expressão 

directa das emoções do homem 

primitivo perante a maravilha da 

natureza 2 ? 

Não nos esqueçamos ainda da 

ligação à perspectiva mágica/ 

religiosa, que é uma constante na 

vida do homem primitivo. Existirá 

porventura uma percepção 

 
2 Uma hipótese talvez arriscada, mas perfeitamente possível. 
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generalizada de que o signo, no 

contexto da arte rupestre, traduz 

uma vontade consciente de 

comunicar algo, de significar, por 

parte do homem primitivo. Contudo 

permanece possível a hipótese/ 

premissa inversa: o homem primitivo 

não desejaria, com os seus signos, 

significar; a liberdade criativa 

permitida pelo gesto surge-nos no 

tempo presente como um valor em si 

mesmo, um testemunho de 

humanidade ímpar - tanto em 

termos meramente históricos, como 

no cunho fortemente emotivo que 

intrinsecamente contém. 

Como o poderemos alguma vez 

provar? Talvez a melhor hipótese de 
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o conseguir seja este pensamento do 

expressionista abstracto, criador do 

célebre dripping e um dos homens 

que mudaram o rumo da arte 

moderna: 

“Eu quis expressar os meus 

sentimentos e não ilustrá-los. A 

técnica é simplesmente um veículo, 

um meio para fazer uma afirmação.”  

Jackson Pollock 

(artista visual norte- americano, 1912 - 

1956 3) 

 

Quem lê, tenta explicar o que leu. 

Quem vê e sente, compreende. Ora, 

para compreender não é preciso 

 
3 (Pereira, J.F., 1992, p. 303) 
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explicar. Uma pequena subtileza - 

mas que poderá fazer toda a 

diferença, na destrinça entre 

linguagem visual e linguagem 

escrita. 

 

2.2. Linguagem e significação 

 

"Se declaramos que sem linguagem 

não existiria possibilidade de 

sociedade nem de humanidade, é 

porque o característico da linguagem 

é, fundamentalmente, significar"  

Emile Benveniste 
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“O característico da linguagem é, 

fundamentalmente, significar” - Emile 

Benveniste 4. 

Analisemos agora esta afirmação. 

Pensemos neste sentido: o 

característico da linguagem é no 

fundo existir paralelamente aos 

códigos, utilizando a abstracção para 

uma generalização de conceitos que 

significam tanto e tão profunda e 

completamente, que não significam 

absolutamente nada em concreto. 

Pois só assim a mente humana se 

cumpre - tal como uma boa lei: geral 

e abstracta. 

 
4 (Blecua, J.M., 1979, p. 10) 
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Sobre a afirmação de Emile 

Benveniste:  

 

Citemos uma fonte totalmente 

insuspeita: Pablo Picasso, o mais 

influente representante da arte 

moderna e da revolução visual que 

ocorreu em todo o século XX: 

“Querer encontrar um sentido em 

tudo é a grande doença do nosso 

Tempo.” 

Pablo Picasso 5 

 

A citação completa deste pensamento 

de Pablo Picasso: “Queremos sempre 

encontrar um sentido em tudo e 

todos. É isto uma doença do nosso 

 
5 (Walther, I.F., 1990, p. 67) 
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tempo, tão pouco prático, e que no 

entanto crê sê-lo mais do que 

qualquer outra época” 

 

2.2.1. Qual a ciência/ 

disciplina que estuda a 

linguagem? 

2.2.1.1.  Semiótica/ Semiologia/ 

Linguística 

Segundo Roland Barthes, a 

Semiologia como ciência geral dos 

signos e dos sistemas significantes 

impregna todas as ciências 

humanas: a sociologia, a 
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antropologia, a psicanálise, a teoria 

da arte, etc 6. 

A Semiótica ou Semiologia é a 

ciência geral dos signos e estuda 

todos os fenómenos de significação (o 

seu objecto é qualquer sistema 

sígnico: artes visuais, música, 

fotografia, cinema, culinária, 

vestuário, gestos, religião, ciência, 

etc). É mais abrangente que a 

Linguística, que se restringe ao 

estudo dos signos linguísticos, ou 

seja, ao sistema sígnico da 

linguagem verbal. 

A vertente americana (Peirce) é 

mais complexa que a europeia, 

 
6 Barthes, R. (2007) 
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tomando o signo em três dimensões: 

signos substitutivos (ícones), signos 

naturais (índice ou sintoma) e 

símbolo (signo que associamos a um 

objecto, como a bandeira de um 

país). 

A Semiologia é a vertente europeia 

(Saussure e estruturalismo de 

Jakobson) e, nela, o signo tem um 

carácter duplo: forma ou significante 

(sintaxe) e conteúdo ou significado 

(semântica). 

Já a Linguística é a disciplina 

científica que se dedica ao estudo do 

funcionamento da linguagem e das 

línguas naturais. A língua é apenas 
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um sistema particular do universo 

complexo da Semiótica. 

A Linguística atual tem 

desenvolvido diversas linhas de 

investigação, cujos estudos e 

progressos contribuíram para a 

formação de verdadeiras 

subdisciplinas dentro da Linguística. 

A interdisciplinaridade é uma 

constante na metodologia de análise 

da Linguística.  

 

2.2.1.2. Um pouco de História 

A Linguística como ciência surgiu 

no início do século XIX com o método 

histórico-comparativista. Nos anos 

70 do século XIX, um grupo de 
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académicos da Universidade de 

Leipzig desenvolveu a Teoria Neo- 

Gramática, baseada no princípio de 

que as tendências gerais descobertas 

para as línguas germânicas não eram 

mais que leis Linguísticas, à 

semelhança das leis científicas 

proclamadas por Darwin. Os neo- 

gramáticos, de onde constam os 

nomes de Hermann Osthoff, Karl 

Brugmann, A. Leskien e Hermann 

Paul, lançaram as bases que viriam a 

tornar a Linguística uma ciência.  

Em 1915 é publicada, a título 

póstumo, uma obra que viria a ser 

considerada como a base dos 

estudos em Linguística 

contemporânea: o "Cours de 
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Linguistique Général", de Ferdinand 

de Saussure. A nova Linguística 

saussuriana nasce entre a 

Semiologia, enquanto estudo dos 

signos da língua, e o pensamento 

estrutural, enquanto estudo da 

língua como estrutura e sistema, 

lançando assim as bases de uma 

nova ciência da linguagem. Nos anos 

30 do século XX, o Círculo 

Linguístico de Praga lança as bases 

do chamado "estruturalismo 

europeu", que viria a ser continuado 

pelas escolas da Glossemática de L. 

Hjelmslev (1943) e do Funcionalismo 

de A. Martinet. Paralelamente, 

desenvolve-se no mundo anglo-

saxónico o "estruturalismo 
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Americano", que conheceu 

desenvolvimentos mais profundos no 

Distribucionalismo de L. Bloomfield, 

C. F. Hockett (1958) e Z. S. Harris 

(1951, 1962) e vindo a encontrar a 

sua mais ampla expressão no 

Generativismo de N. Chomsky (1957, 

1965) e seus seguidores.  

 

2.3. Começando pela base 

2.3.1. Dupla articulação/ 

unidade mínima de 

significação/ monema, 

morfema e fonema 
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Monema, na terminologia de André 

Martinet 7 (1908 - 1999) ao tentar 

explicar a complexidade da 

Semiótica, é a unidade significativa 

mínima elementar, ou uma unidade 

Linguística da primeira articulação. 

É uma unidade com um significado e 

um significante, que é a 

manifestação do primeiro. 

Através dele a teoria do signo 

enriqueceu-se com o princípio da 

dupla articulação da linguagem: os 

signos linguísticos possuem 

unidades significativas, os monemas, 

que constituem a primeira 

articulação, e unidades que 

participam na forma, os fonemas, 

 
7 (Blecua, J.M., 1979, p. 79) 
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que constituem a segunda 

articulação. 

A primeira articulação combina 

monemas e sintemas (unidades 

significativas que a comutação revela 

como resultantes da combinação de 

vários signos mínimos, mas que se 

comportam em relação aos outros 

monemas da cadeia como monemas 

únicos) para formar unidades 

significativas mais extensas e que, ao 

contrário das primeiras, sejam livres, 

isto é, possam ocorrer isoladamente 

no discurso. 

Um monema pode ser uma palavra 

simples, uma raiz (lexema) ou um 
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prefixo, uma desinência (morfema). 

 

Na linguagem há uma dupla 

articulação (Martinet): 

 

. 1ª articulação - quando se 

combinam entidades dotadas de 

significado autónomo, os monemas 

(outros linguistas chamam-lhes 

morfemas), e que superficialmente 

poderiam ser identificados com as 

“palavras” 

. 2ª articulação - combinação dos 

fonemas, ou elementos não 

significantes, que se combinam para 

dar lugar a um monema 
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1º Conceito: A Dupla Articulação 

 

Umberto Eco8 não será 

provavelmente o único, mas o peso 

da sua voz é essencial no 

questionamento desta óbvia e 

profunda insatisfação teórica e 

conceptual: 

“A perigosa tendência de declarar-

se “inexplicável” o que não se explica 

de imediato com os instrumentos 

disponíveis, levou a curiosas 

posições; entre elas a decisão de 

negar-se afinidade de língua a 

sistemas de comunicação que não 

possuíssem a dupla articulação 

 
8 Eco, U. (1997) 
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reconhecida como constitutiva da 

língua verbal...” - Umberto Eco 

 

. Monema/ morfema: unidade 

mínima de significação  

 

José Manuel Blecua 9 diz-nos que 

o princípio da arbitrariedade entre 

significante e significado é um dos 

eixos fundamentais da Linguística 

contemporânea, e esta característica 

permite que todas as línguas 

naturais baseiem a sua construção 

em poucos elementos fónicos 

(habitualmente entre 20 e 40). 

 
9 (Blecua, J.M., 1979, p. 69) 
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Sobre a unidade mínima de 

significação, os especialistas dizem o 

seguinte: 

 

. André Martinet: 

"O monema é a unidade mínima de 

significação, a unidade significativa 

mínima, unidade da qual podem ser 

encontrados vários exemplares 

agrupados no que se chama palavra." 

 

. Roman Jackobson: 

" A análise Linguística decompõe 

gradualmente as unidades 

complexas do discurso em morfemas, 

os componentes últimos do mesmo 

dotados de significado próprio, (...)" 
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Exemplos de monemas (segundo 

Martinet ) : 

termostato = termo + stato 

donnera = donne + r + a 

Exemplos de morfemas (segundo 

Blecua): 

máquinas = máquina (A) + s (B) 

" O elemento A e o elemento B são, 

portanto, unidades mínimas providas 

de significação e de estrutura 

fonética, que além disso podem ser 

reduzidas a elementos ainda 

menores, também providos de forma 

fonética e de significação: são 

unidades mínimas formais. Essas 
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unidades mínimas de carácter formal 

são as unidades sobre as quais 

trabalha a nova investigação 

científica, unidades que costumam 

ser conhecidas pelo nome de 

morfemas (unidade mínima formal 

provida de significação) " 

branca = branc + a 

branc e a são dois morfemas 

diferentes. 

 

No entanto, se monema e morfema 

se constituem como partes de 

palavras, esta acepção do conceito de 

unidade mínima formal e de unidade 

mínima de significação restringe as 
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nossas interpretações a partir daqui, 

como vamos ver de seguida. 

 

2º Conceito: A unidade mínima 

de significação 

 

Se considerarmos que unidade 

mínima de significação é a partícula 

Linguística mais ínfima que pode 

conter um sentido, um significado, 

uma ideia 10, este é um conceito que 

tem de ser equivalente à unidade 

mínima formal, e esta unidade é, tão 

só, o símbolo, ou signo, representado 

no nosso sistema linguístico pela 

letra. 

 
10 Esta será a acepção do conceito que utilizaremos neste artigo. 
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- Esquema da evolução do alfabeto, 

que consta do livro de Julia Kristeva 

História da linguagem: 

 

No entanto, esta interpretação faria 

recuar a Linguística milhares de 
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anos, até à criação do ecossistema de 

signos chinês, aos símbolos visuais 

Egípcios, ou às antigas civilizações 

(Sumérios, Fenícios…), quando os 

sistemas de significação eram 

melhorados de geração em geração, 

de povo para povo 11. 

 

E admitir um tal retrocesso 

temporal e conceptual, ainda que 

provavelmente necessário ou mesmo 

essencial, não se nos afigura 

consensual. 

 

 
11 A letra pode ser utilizada quer como signo/ símbolo, quer como sinal 
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2.3.2. Símbolo/ signo/ signo 

linguístico versus sinal 12 

 

. Símbolo 

É um tipo de signo em que o 

significante (realidade concreta) 

representa algo abstracto (religiões, 

nações, etc) por força de convenção, 

semelhança ou contiguidade 

semântica. Símbolos gravados há 

mais de 60.000 anos na casca de 

ovos de avestruz podem constituir o 

mais antigo sistema de 

representação simbólica usado por 

humanos modernos. A Semiótica é a 

disciplina que se ocupa do estudo 

dos símbolos. Outras disciplinas são 

 
12 Saussure, F. (1992) 
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mais específicas, como a semântica 

ou a Psicanálise (interpretação do 

simbolismo nos sonhos) 

 

. Signo 

É algo que é usado, referido ou 

tomado no lugar de outra coisa 

(aliquid pro aliquo). 

Subdivide-se em signos naturais 

(índices ou sintomas; exemplos: 

nuvens- chuva, fumo- fogo); signos 

substitutivos (ícones; exemplos: 

maquete de edifício, retrato de 

pessoa) e símbolos (exemplos: 

bandeira de país, estrela de David). 
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Signo linguístico é um signo 

artificial (não é um signo natural 

como o fumo, por exemplo), pois 

existe baseado numa relação 

arbitrária entre um significado e um 

significante. Estes signos são os 

responsáveis pela representação de 

ideias, sendo esses signos as 

próprias palavras que, por meio da 

fala ou da escrita, associamos a 

determinadas ideias. 

Um signo é: um conceito (o 

significado) e uma imagem acústica 

(o significante). 

Fazendo uma tão necessária 

súmula: um signo é qualquer 

unidade portadora de sentido. 
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“(…) signos são entidades em que 

sons ou sequências de sons - ou as 

suas correspondentes gráficas - 

estão ligados a significados ou 

conteúdos (…) Os signos são assim 

instrumentos de comunicação e 

representação, na medida em que, 

com eles, configuramos 

linguisticamente a realidade e 

distinguimos os objectos entre si” 13. 

 

. Sinal 

É um signo que leva o homem a 

uma acção, é resultado de um acordo 

explícito, válido para um certo grupo 

de pessoas. Exemplos: sinais de 

 
13 Vilela, M. & Koch, Ingedore Vilhaça. (2001) 
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trânsito, apito do árbitro, sirene para 

começar ou acabar o trabalho. 

 

3º Conceito: Símbolo/ Signo/ 

Sinal 

 

O conteúdo dos conceitos de sinal 

e signo surgem com variantes, 

conforme o campo de estudo e a 

posição de cada especialista - o que 

coloca mais uma dificuldade na 

redefinição dos mesmos. 

Tentámos, nesta matéria, não fazer 

generalizações vagas, e produzir 

conceitos conceptualmente correctos 

e igualmente operacionalizáveis. 
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Os conteúdos dos conceitos que 

propomos são estes: 

 

. Símbolo/ Signo:  

Simultaneamente a unidade 

mínima formal e de significação da 

linguagem 

A sua significação directa, 

contudo, não existe, permitindo 

assim à criatividade emergir. O 

símbolo/ signo representa elementos 

psicológicos profundos, e as imagens 

que remetem para uma significação 

mais subjectiva estão embebidas de 

imaginação, de sonho, fazendo parte 

desse verdadeiro mundo interior sem 

regras lineares e sem o estatuto de 
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sistema que é a linguagem. O 

símbolo- signo é a forma exterior - 

mas também sempre a face 

interiorizável - da estrutura do 

pensamento simbólico, que constitui 

um legado de sageza das raízes 

antropológicas do homem moderno. 

 

. Sinal:  

Unidade mínima formal e de 

significação de cada código; citando o 

conceito acima referido: “tem-se um 

signo quando por convenção 

preliminar qualquer sinal é instituído 

por um código como significado” 14; 

não é a nossa interpretação, uma vez 

que se tem um sinal quando se dá - 

 
14 Eco, U. (1978) 
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arbitrária e aleatoriamente - um 

significado preciso a um signo; neste 

âmbito a dupla articulação aparece-

nos como uma dupla codificação, um 

acrescento artificial e não lógico. 

 

Hipóteses de significação para o 

signo: 

Um só 

significado 

Foi o caminho seguido pela 

escrita, para simplificar: 

utilizar o signo (letra) como 

sinal, com um só sentido 

Vários 

significados 

Aparentemente caracteriza 

a evolução histórica do signo 

15: um só signo poderá ter 

 
15 Mais uma vez, movemo-nos num terreno movediço: será que as 
civilizações antigas encaravam a letra como um símbolo/ signo de 
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diferentes interpretações para 

cada civilização/ povo que a 

ele se refere 

Múltiplos 

significados 

Hipótese que se nos 

apresenta como a mais 

correcta, deste modo será a 

adoptada neste artigo 

Todos os 

significados 

Impossibilidade: como pode 

um só elemento equivaler ao 

todo que o contém? 

Não tem 

significado 

É bem possível… mas o 

homem busca sempre um 

sentido, portanto é uma 

hipótese posta de lado 

 

 
múltiplos significados, ou a sua forma mudava apesar da funcionalidade 
de sinal permanecer a mesma dentro do alfabeto? 
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Letra e imagem/ Sinal, signo e 

símbolo: 16 

Sinal: Signo: Símbolo: 

TEXTO 

Letra no 

contexto do 

alfabeto (um 

significado) 

Letra no 

contexto da 

sua evolução 

histórica 

Letra no 

contexto da 

linguagem 

IMAGEM 

Imagem: 

pictograma/ 

contorno de 

mãos nas 

cavernas 

Imagem: 

figuras 

(humanas e 

animais) nas 

cavernas 

Imagem: 

signos (nas 

cavernas e 

pintores 

abstractos 

actuais como 

Tàpies) 

 
16 Introduzimos uma possível variação, uma diferença entre o conteúdo 
de signo e símbolo que, até aqui, estavam unidos. 
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(um só 

significado) 

(vários 

significados) 

(múltiplos 

significados) 

(Código) <> (Linguagem) 

 

2.4. Linguagem e processo de 

comunicação 

2.4.1. Linguagem e código  

 

Contexto 

Linguagem refere-se à capacidade 

especificamente humana para 

aquisição e utilização de sistemas 

complexos de comunicação. A 

linguagem humana enquanto 

sistema de comunicação é 
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fundamentalmente diferente e muito 

mais complexa do que as formas de 

comunicação das outras espécies, já 

que se baseia num diversificado 

sistema de regras relativas a 

símbolos e os seus significados, 

resultando num número indefinido 

de possíveis expressões inovadoras a 

partir de um número finito de 

elementos. A linguagem pode ter tido 

origem quando os primeiros 

hominídeos começaram a cooperar 

intencionalmente, adaptando 

sistemas anteriores de comunicação 

baseados em sinais expressivos. 

Todas as línguas contam com o 

processo de semiose que relaciona 

um sinal com um determinado 
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significado. Línguas faladas e línguas 

de sinais contêm um sistema 

fonológico que rege a forma como os 

sons ou os símbolos visuais são 

articulados com a finalidade de 

formar as sequências conhecidas 

como palavras ou morfemas; já as 

línguas escritas usam símbolos 

visuais para representar os sons das 

línguas faladas. 

 

Sendo a língua uma realidade 

essencialmente variável, não há 

maneiras de falar intrinsecamente 

erradas: a noção de certo e errado 

tem a sua origem na sociedade, não 

na estrutura da língua. Actualmente, 

entre 3000 e 6000 línguas são 
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utilizadas pela espécie humana, e 

um número muito maior era usado 

no passado. A linguagem que o 

linguista estuda é a do homem, e 

esta apenas se manifesta através de 

uma pluralidade de línguas. Para 

Ferdinand de Saussure 17 (o 1º a 

afirmar a necessidade de Semiologia), 

a linguagem é um sistema de sinais. 

De todos os sistemas de sinais, a 

linguagem é o mais rico e o mais 

perfeito, e por isso a Linguística é a 

parte essencial da Semiologia. 

Conceito de linguagem do célebre 

linguista americano Edward Sapir 18, 

na sua obra “Language” (1921): “A 

 
17 Saussure, F. (1992) 
18 Sapir, E. (1921) 
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linguagem é um método 

exclusivamente humano, não 

baseado no instinto, para comunicar 

ideias, sentimentos e desejos através 

de um sistema de símbolos 

livremente estabelecidos. Estes 

símbolos são essencialmente 

acústicos (palavras ditas que 

simbolizam conceitos) e são 

produzidos pelos chamados órgãos 

da fonação”. 

Vista do exterior, a linguagem 

reveste-se de um carácter material 

diversificado com os seguintes 

aspectos: a linguagem é uma cadeia 

de sons articulados, mas também 

uma rede de marcas escritas (uma 

escrita), ou um conjunto de gestos 
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(uma gestualidade). Ao mesmo 

tempo, esta materialidade 

enunciada, escrita ou gesticulada 

produz ou exprime (isto é, comunica) 

aquilo a que chamamos um 

pensamento. A linguagem é um 

processo de comunicação de uma 

mensagem entre dois sujeitos 

falantes, pelo menos, sendo um o 

emissor e o outro o receptor. 

 

A Linguística, apoiando-se na 

concepção (permitida pela teoria do 

signo) de que a língua é um sistema 

formal, parece desinteressar-se dos 

aspectos simbólicos da linguagem e 

estuda apenas a sua ordem 

estritamente formal. 
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A Semiologia tem por objecto o 

estudo dos signos em geral utilizados 

pelo homem; logo, e uma vez que a 

linguagem é um sistema especial de 

signos, faz necessariamente parte do 

domínio da Semiologia. 

 

4º Conceito: Linguagem 

 

Alguns aspectos a analisar:  

I - Saussure: a linguagem é um 

sistema de sinais 

Segundo o nosso entendimento, é o 

código que representa este sistema 

de sinais; já a linguagem forma um 

ecossistema de símbolos/ signos. 
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II - Sapir: a linguagem é um 

método exclusivamente humano, não 

baseado no instinto, para comunicar 

ideias, sentimentos e desejos através 

de um sistema de símbolos  

“A linguagem é um sistema de 

símbolos”: É verdade que a 

linguagem se constitui como um 

reservatório de símbolos/ signos da 

imaginação da humanidade; no 

entanto não aparenta ser tal sistema, 

pois este conceito exige claramente 

uma organização racionalizante, e 

isso a linguagem não é nem deve ser; 

antes deverá constituir-se como uma 

variante não linear de expressão do 

pensamento. 
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III - A linguagem é um processo de 

comunicação de uma mensagem 

entre dois sujeitos falantes 

O processo de transmissão 

(comunicação seria um todo 

demasiado lato) de informações 

(mensagem é algo bastante mais 

complexo) entre emissor e receptor 

baseia-se em regras muito bem 

definidas de um código (linguagem, 

mais uma vez, é demasiado amplo 

neste contexto). Não se comunica 

uma informação: transmite-se uma 

informação. Já uma mensagem faz 

parte do processo comunicação, mas 

esta é mais complexa e não pode ser 

confundida com a mera transmissão 

entre emissor- receptor. 
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IV: Linguagem é um sistema 

especial de signos 

Como já referimos, a linguagem é 

um processo; com dificuldade pode 

ser considerada um sistema. Um 

processo é um conceito que permite 

liberdade, criatividade, enquanto que 

sistema é algo mais formal, 

organizado, um conjunto de regras. A 

linguagem é construída por 

símbolos/ signos: considerar-se um 

sistema especial, parece-nos 

conceptualmente correcto, sem 

dúvida, e no entanto ao colocar-se o 

homem contemporâneo no centro 

como superior aos outros seres vivos 

e também superior aos 

agrupamentos sociais primitivos, 
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toda uma nova série de questões se 

colocam. E este é um passo em que 

se aconselha extrema precaução. 

 

. Reformular os conceitos: 

Conceito de Linguagem: processo 

de comunicação baseado em 

símbolos/ signos, no interior do qual 

cada unidade mínima formal 

corresponde individualmente à 

unidade mínima de significação (que 

tem vários significados) e - inserida 

em determinado contexto - a 

múltiplos significados. 

Conceito de Código: sistema 

artificial (porque arbitrário no que 

respeita à relação entre forma e 
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conteúdo) de compreensão de 

informações transmitidas, 

constituído por sinais que assumem 

a função da correspondência de um 

único significado à sua forma 

(apenas um ou alguns significados, 

dependentes do contexto da 

transmissão). 

Deste modo, poder-se-á completar 

o raciocínio pela seguinte 

equivalência de funções: 

. Os códigos > (permitem) > 

Transmissão de informações 

. A linguagem > (permite) > 

Comunicação de mensagens (é mais 

completo e complexo) 
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2.4.2. Comunicação e 

transmissão 

 

Para Julia Kristeva 19, o homem 

primitivo não reconhece o acto de 

falar como uma forma de idealização 

ou de abstracção, mas pelo contrário 

como uma participação no ambiente 

que o rodeia. Ele não só se recusa a 

separar o referente do signo, como 

também hesita em separar o 

significante do significado - a imagem 

fónica tem para ele o mesmo peso 

real da ideia, chegando mesmo a 

confundir as duas. Deste modo, para 

muitos povos primitivos, o conceito 

 
19 Kristeva, J. (1983) 
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falar significa agir, significa a própria 

realidade. 

A comunicação é a função central 

da linguagem; tem, no entanto, sido 

confundida com a transmissão de um 

conteúdo entre um emissor e um 

receptor. 

A comunicação lida com signos 

vários, múltiplos, símbolos - na 

pintura, nas artes visuais; já a 

transmissão lida com sinais, que têm 

determinado significado dentro de 

um código comum ao emissor e 

receptor. 

“Emissor > (transmite) Informação 

> Receptor 
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5º Conceito: Comunicação 

 

Existe uma contradição estrutural 

no debate das questões essenciais 

em Linguística: quando os 

especialistas se referem a 

comunicação, no fundo esse é o 

conceito de transmissão; e quando se 

dirigem à ideia de linguagem, estão 

de forma não consciente a referir 

geralmente as características de um 

código. Deste modo, parecendo falar 

de conceitos inquebrantáveis, de 

sentido único, defendem perspectivas 

diferentes das premissas que 

aparentam todavia ser comuns. 

Baseando-se em iguais partes de 

realidade concreta e subjectividade 
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interpretativa, esta contradição fica 

logo à partida instalada. 

Uma coisa é a comunicação e 

outra, bem diferente, a transmissão; 

mas, ao situar a língua escrita e oral 

do ser humano como o centro das 

pesquisas da Linguística/ Semiótica, 

este conceito da comunicação terá 

obrigatoriamente de convergir com o 

conceito dominante da transmissão 

de mensagens entre um emissor e 

receptor. Há que ter cuidado de não 

cair em situações semelhantes, 

causando uma confusão conceptual 

que torna os debates de ideias em 

Linguística completamente 

incompreensíveis. Entendemos que a 

clara definição de conceitos deve ser 
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feita na fonte, e não a jusante, 

quando a complexidade já se tornou 

evidente e da qual é de facto difícil 

escapar. 

 

. Reformular conceitos: 

 

Transmissão: 

Processo de envio de informação 

(por sinais de um código) de um 

emissor a um receptor, através de 

um canal. 

 

Comunicação: 



Comunicar sem Significar 

61 
 

Processo de criação multilateral de 

uma mensagem, constituída por 

signos/ símbolos 

 

. Analisando uma obra de arte: um 

exemplo de comunicação simbólica 

 

O activista ambiental, professor e 

performer alemão Joseph Beuys foi 

um dos artistas visuais mais 

inovadores do século XX. A sua 

abrangente interpretação das 

instalações de objectos influencia 

ainda hoje gerações de talentos 

criativos. 
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- Piano envolto em feltro, 

instalação de Joseph Beuys 

 

 

Aqui a metáfora parte de um 

conceito muito simples: o 

paralelismo de funções: 

Objecto: Função 

desempenhada: 

. Piano . Música 
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. Feltro . Calor/ protecção 

. Cruz Vermelha . Cura 

 

Penso que é claro, a partir deste 

momento, o que Beuys pretendia 

dizer:  

. A música (função do piano) é 

protectora (função do feltro) e 

cura (função da Instituição Cruz 

Vermelha). 

 

Nota: todas as interpretações são 

possíveis - esta é a minha. A 

subjectividade é um acto de 
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liberdade e criatividade no contexto 

da arte contemporânea. 

 

2.4.3. Emissor, canal e receptor 

 

“A linguagem existe para 

comunicar, é um processo de 

comunicação de uma mensagem 

entre dois sujeitos falantes pelo 

menos: Emissor - (mensagem) - 

Receptor” 20. 

“O signo é usado para transmitir 

uma informação, insere-se num 

sistema de comunicação deste tipo: 

 
20 Kristeva, J. (1983) 
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. Fonte > emissor > canal > 

mensagem > destinatário” 21. 

 

6º Conceito: Comunicação 

 

Analisemos estas duas afirmações:  

I - “A linguagem existe para 

comunicar, é um processo de 

comunicação de uma mensagem 

entre dois sujeitos falantes pelo 

menos” 

Comunicação não deve ser 

equiparada a uma mera transmissão 

de informações; a primeira baseia-se 

em signos/ símbolos e permite uma 

 
21 Eco, U. (1978) 
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excepcional subjectividade de 

significações, enquanto a segunda 

envia sinais com uma significação 

precisa, de acordo com regras de um 

código entendidas pelo emissor e 

pelo receptor. 

II - “O signo é usado para 

transmitir uma informação” 

A informação é transmitida por um 

conjunto de sinais, que primam pela 

objectividade; já os signos 

caracterizam-se pela criatividade na 

interpretação do(s) seu(s) 

significado(s). 

 

. Reformular conceitos: 
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Emissor - (fala, escreve: sinal 

fonético ou escrito) - Canal/ veículo 

de regras (regras simples e claras - 

código) - Receptor (ouve/ lê/ 

compreende) 

O sistema de transmissão de 

informações entre um emissor e um 

receptor é propiciado pela 

interpretação de conjuntos de sinais 

através de significações directas 

baseadas em regras de um código 

conhecido por emissor e receptor. 

Comunicar é criar mensagens - e 

tanto o emissor como o receptor são 

ambos co- criadores, uma vez que a 

interpretação do segundo é também 

ela criação; deste modo, transmitir 
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informações por sinais de um código 

não pode ser confundido com a 

comunicação. 

 

3. Conclusão 

3.1. Os conceitos 

reformulados 

Transmissão de 

informação: 

Emissor >> 

envia Sinais (que 

obedecem a um 

código de regras) 

>> ao receptor 

(sistema 

fechado/ objectivo) 

 Comunicação de 

mensagens: 

Emissor >> cria 

signos/ símbolos 

(que fazem parte da 

linguagem) >> 

chegam ao receptor 

por um canal  

(processo aberto 
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a interpretações/ 

subjectivo/ 

ambíguo) 

Sinal:  

Informação 

objectiva de 

sentido único 

(os signos são 

habitualmente 

utilizados como 

sinais, como por 

exemplo a letra do 

alfabeto) 

 Signo/ símbolo:  

Elemento 

ambíguo/ aberto a 

todas as 

interpretações 

Código:  

Conjunto de 

regras de 

significação directa 

 Linguagem:  

Infinito de 

signos/ símbolos, 

de interpretação 
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subjectiva/ 

conjunto de toda a 

informação que 

existe, sem relações 

de significação 

directa 

 

Poder-se-ia dizer que existem duas 

vias possíveis para a evolução futura 

da comunicação. Uma é a tendência 

actual, baseada na prática do dia- a- 

dia, num alfabeto de interpretação 

unívoca, e uma outra mais criativa 

que talvez até seja, das duas, a mais 

lógica, apesar de ir ao arrepio da 

lógica cronológica: 
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3.2. Evolução (lógica e não 

cronológica) da comunicação 

humana 

 

Poder-se-ia sintetizar a evolução da 

comunicação humana em três fases. 

Em seguida apresentam-se as suas 

características principais. 

 

. Fase 1 ou inicial: Sociedades 

contemporâneas: 

- Cultura baseada na palavra e nos 

livros, é necessária leitura e 

descodificação unilinear; 

- Visão segmentada, parcelar 

(acentuada pela compartimentação 
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científica e pela não utilização do 

conceito do diálogo interdisciplinar); 

- As letras em si mesmas não têm 

qualquer significado, se separadas de 

determinado conjunto não são 

reconhecidas como símbolos (as 

letras são símbolos utilizados como 

sinais); 

- Representação básica a nível 

formal (bidimensional) 

- A transmissão (códigos) 

predomina, relegando a comunicação 

(linguagem) para segundo plano 

- Ênfase no factor económico/ 

rapidez/ sucinta transmissão de 

informações através das regras de 
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um código já conhecido (não suscita 

criação do próprio código); 

 

. Fase 2 ou intermédia: Sociedades 

egípcia, chinesa, etc 

- Representação bidimensional, 

mas com algumas melhorias ao nível 

das texturas (relevo mais acentuado) 

e esculturas monumentais realizadas 

com apuradíssimo sentido estético; 

- Conjugação de duas dimensões 

essenciais: a criação de mensagens e 

o prazer de construir objectos 

artisticamente belos e intemporais; 

- Transmissão por signos gráficos - 

não apenas por sinais; 
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- Evidente influência da cultura 

visual. 

 

. Fase 3 ou aperfeiçoada: 

Sociedade simbólica: 

- Representação tridimensional, 

real dos objectos (representam-se a 

si mesmos e também representam 

ideias), quebrando-se assim uma 

enorme barreira psicológica à 

comunicação directa; 

- Permanente contacto com o 

mundo da linguagem; 

- Cultura em toda a sua amplitude, 

abarcando todas as capacidades 

humanas: visão, tacto, olfacto, 

audição, etc 
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- Múltiplas interpretações de 

apenas um símbolo, não 

necessitando estes de um contexto 

para adquirirem significado próprio; 

- O melhor exemplo desta fase é 

mesmo o conjunto alargado de 

instalações de objectos que a arte 

contemporânea tem levado a cabo, 

sobretudo desde os anos 60 do 

século XX até aos dias de hoje. 

 

3.3. Considerações finais 

 

Qualquer indivíduo em sociedade 

transmite informação; no entanto ele 

revela inconscientemente algum 

receio da complexidade da 
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comunicação e sente-se portanto 

mais seguro com um código simples; 

as suas emoções e pensamentos são 

explicáveis pelos sinais (e não 

signos/ símbolos) que esse código 

enquadra num sistema de 

compreensão bilateral entre emissor 

e receptor. 

Esse indivíduo pensa que se serve 

da linguagem, mas de facto ele usa 

apenas um código de sinais;  

Tem a noção de que comunica, 

mas na realidade ele apenas 

transmite uma versão de significação 

básica, unilinear. 

Para utilizar a linguagem, há 

portanto que empregar símbolos/ 



Comunicar sem Significar 

77 
 

signos, que são elementos de 

significação complexa, sendo bons 

exemplos de signos visuais as telas 

de Jackson Pollock, Wassily 

Kandinsky, Franz Kline e Mark 

Tobey, por exemplo.  

Podemos equivaler sem receio de 

errar o conceito de símbolo ao de 

arquétipo junguiano. 

 

O discurso conceptual da 

Linguística aparenta ter uma 

consistência e objectividade a toda a 

prova.  

Mas quando se analisa mais 

profundamente a sua estrutura 

teórica, a subjectividade de 
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interpretação torna-se a regra - não a 

excepção.  

 

Há que tomar a decisão de alargar 

o espectro da ciência da linguagem a 

outras áreas igualmente relevantes, 

para lá da língua escrita e falada - 

mesmo que não comunguem da 

dupla articulação.  

Não é raro ler em diversos autores 

que a comunicação é feita, ora de 

signos, ora de sinais, que transmite 

uma mensagem ou informação, e que 

os vários códigos são praticamente 

idênticos à linguagem.  

Ou seja, estes textos apresentam 

conceitos diametralmente opostos, 
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aparentando contudo ser totalmente 

contextualizáveis com as ideias 

fundamentais da Linguística. 

Partindo de bases diferentes, os tão 

necessários consensos tornam-se, 

deste modo, quase impossíveis de 

alcançar. 

 

Por outro lado, confundir a 

linguagem com a língua, ou mesmo 

admitir que a artificialidade da 

relação entre signos e conceitos que 

eles representam são características 

que justificam o próprio processo 

mental, constituem noções que urge 

esclarecer e que não devem ser 

aceites de forma ligeira e apressada. 



Comunicar sem Significar 

80 
 

A evolução histórica da linguagem 

não começou na invenção da escrita 

- esse foi um segundo momento. 

Gostaríamos de pensar que existe 

um fio condutor, e que o que existe 

antes da escrita é tão ou ainda mais 

essencial à nossa compreensão da 

linguagem e comunicação humanas 

como a evolução a partir daí. 

Tentaremos ser claros, no que 

parece ser uma evidência: um 

concerto intimista de Tom Waits é, 

efectivamente, linguagem; uma peça 

musical de Beethoven ou Mozart ou 

Shoenberg ou Shostakovitch são 

momentos privilegiados onde 

acontece comunicação; e o mesmo 

sucede nas artes visuais: uma 
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pintura de Tàpies, uma escultura de 

Giacometti, são autênticos símbolos, 

cuja interpretação não linear exige 

uma concentração mental de grande 

profundidade; aliás, dizer de um 

artista que ele conseguiu criar a sua 

própria linguagem é o maior dos 

elogios, apenas aplicável aos grandes 

artistas por outros artistas que 

reconhecem neles a genialidade que 

lhes falta. 

 

Ora, isto acontece porque a arte no 

seu todo alcança - pelos seus 

próprios méritos e pelas suas 

próprias características intrínsecas - 

um campo novo de sensibilidade, que 

vai muito além do processo da mera 



Comunicar sem Significar 

82 
 

transmissão de informações 

codificadas; este processo de emissão 

de sentidos bem precisos tem sido 

erroneamente equiparado a 

linguagem e afigura-se-nos por isso 

mesmo urgente desmistificar as 

bases em que tal ideia assenta. 

A ciência da linguagem não poderá 

ter uma visão minimalista e 

meramente funcional sobre o 

alfabeto, pois esta simplificação 

comunicativa não serve o ser 

humano a longo prazo. 

A invenção da escrita é importante 

para dar ordem ao aparente caos da 

Natureza, mas há que não deixar 

campo aberto para as simplificações 
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abusivas dos meios de comunicação 

de massas, que, em vez de 

valorizarem a pedagogia cultural, 

reduzem os indivíduos a meros 

números num mundo previsível, 

presas de centenas de mensagens 

contraditórias. 

 

Este poderá não parecer ser um 

dos deveres fundamentais da 

Linguística - e contudo é-o, 

totalmente. Clarificar as bases 

conceptuais onde assenta a 

Linguística é o objectivo primordial 

deste artigo. Esperamos ter 

conseguido transmitir claramente tal 

propósito.  
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Para que não se diga:  

 

O conhecimento será o oposto da 

intuição. 
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