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“A filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento 
de nosso pensamento por meio da linguagem.”

Wittgenstein

Dando continuidade a uma série didática de grande sucesso, essa 
antologia de textos sobre a linguagem reúne as ideias de grandes 
pensadores sobre o tema. 

Em vez de “ouvir falar” ou “ler sobre” o que eles pensam, em Tex-
tos básicos de linguagem o leitor tem a oportunidade de lidar  
diretamente com 35 textos de filósofos como Platão, Santo  
Agostinho, Heidegger e Foucault – comentados pelo profes-
sor Danilo Marcondes, autor de best-sellers da filosofia como  
Iniciação à história da filosofia e Dicionário básico de filosofia.

A seleção dos textos privilegiou passagens onde se encontram as 
principais ideias da tradição filosófica sobre a linguagem. Grande 
parte dos filósofos e teóricos estudados nesse livro desenvolveu 
seu pensamento em torno de dois grandes conjuntos de proble-
mas: a relação entre a linguagem e a mente, ou o pensamento; e 
a linguagem usada na comunicação, na interação entre pessoas.

Para cada filósofo há uma introdução, comentários que situam 
os trechos escolhidos no contexto da obra original e uma série de 
questões e temas para discussão em sala de aula, além de indica-
ção de leituras complementares. 

Textos básicos de linguagem vem se juntar a Textos básicos de  
filosofia, que traz os conceitos-chave e argumentos centrais da 
tradição filosófica ocidental, e a Textos básicos de ética, seu par 
voltado especificamente para o estudo da ética – já amplamente 
adotados em escolas e universidades.

DANILO MARCONDES tem cerca de 30 anos de magistério 
e diversos livros de grande sucesso. Doutor em filosofia pela  
Universidade de St. Andrews, Grã-Bretanha, é professor titular 
do Departamento de Filosofia da PUC-Rio e professor adjunto 
do Departamento de Filosofia da UFF. Além das obras já citadas, 
escreveu os volumes Filosofia analítica e A pragmática na filosofia 
contemporânea, todos publicados pela Zahar.
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Inclui 35 textos comentados
dos filósofos:

Platão . Aristóteles . Ockham
Santo Agostinho . Descartes

 Port-Royal . Locke . Peirce
  Sapir e Whorf . Humboldt

 Heidegger . Saussure. Russell 
Chomsky. Wittgenstein

 Austin . Frege .Foucault 


