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1. O que está em causa

Se se atentar ao essencial da discussão entre Sócrates, Hermógenes
e Crátilo, perceber-se-á que o que está em causa neste diálogo vai
muito para lá de uma simples adequação superficial, físico-fonética
dos nomes às coisas: é toda uma tentativa de encontrar um fundamento
lógico-ontológico para a linguagem dos homens.1 Como é óbvio, nin-
guém discute a existência do facto da linguagem: esta transcorre toda

1 Tanto quanto sabemos, esta discussão permanece insuperada, dado que, desde
este texto, nada se avançou substancialmente no esclarecimento da ontologia própria
da linguagem. O triste panorama contemporâneo relativo a esta questão deriva es-
sencialmente de se ter posto de parte a questão aqui debatida, autocomprazendo-se
muitos dos contemporâneos cultores do estudo da linguagem com questões meno-
res relativas e redutíveis ao funcionamento da linguagem, funcionamento que, aliás,
tiveram o cuidado de reduzir também a algo de mecânico. Numa espécie de kan-
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2 Américo Pereira

a humanidade conhecida, na sua diferencialidade política e cultural,
confundindo-se o homem com o que, com isso que sabe usar de lin-
guagem ou mesmo com aquele que é na forma da linguagem. O que se
tenta perceber releva não apenas de um estrito âmbito de uma filosofia
da linguagem, mas também de uma teoria do conhecimento e, sobre-
tudo, de uma teoria ontológica, de uma teoria do ser e do modo onto-
lógico de acesso ao ser, isto é, de uma teoria integral da inteligência.
Aqui, portanto, encontramos a necessária articulação entre ontologia,
gnoseologia e filosofia da linguagem.

Não se pode, pois, restringir o alcance desta discussão apenas ao
tema da relação entre o nome e a coisa, a coisa em si independente do
nome: esta relação implica que seja possível uma mediação, que é a
mesma relação em acto, entre o que seja uma coisa em si, ainda não
mediada e ontologicamente independente da mediação, e isso que lida
com os “nomes”, o mesmo acto, em acto, da inteligência, ou, se se
preferir, ainda que com menos exactidão, o pensamento. No fundo, é a
grande pergunta onto-antropológica do sentido que é aqui feita: como
é que o sentido surge? Como é que as coisas surgem na forma do
sentido, sendo que não é possível que surjam de uma outra qualquer

tismo desiludido, prescindiram da real referência da linguagem à realidade de que é
ensaio de voz e refugiaram-se em meros jogos interiores a universos de linguagem
artificialmente definidos. A realidade da linguagem passou, pois, a ser meramente
factícia, mas não capaz de verdadeira criação semântica, dado que, num jogo, as re-
gras pré-definidas tudo controlam. Trata-se, diferentemente do brincar, criador de
suas mesmas razões, numa actividade lúdica que é indiscernível de uma ontologia
de pura graça, de uma procriação meramente reprodutora, incapaz de capacidade
criadora. Impotentes e estéreis jogos de linguagem, incapazes de uma poiética onto-
lógica, ontologia que é tarefa literal da linguagem, sem a qual um qualquer suposto
ontos, ainda sem logos, não se pode absolutamente manifestar, dado que a sua ma-
nifestação é sempre e necessariamente segundo um qualquer logos próprio e este é
imediatamente linguagem ou não pode ser coisa alguma humanamente possível, por-
que humanamente referenciável. O modo da referência, dessa notícia que Agostinho
tão bem percebeu como mínimo necessário para o logos humano em acto, é a lingua-
gem. O texto por nós utilizado é estabelecido e traduzido por Louis Méridier, Paris,
Les Belles Lettres, 1931, 5ł tiragem, 1989, o texto original abrange de 383a a 440e
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Da Filosofia da Linguagem no Crátilo... 3

forma? Qual a adequação entre o acto da inteligência e isso de que é
capaz? A inteligência cria a realidade de que “fala”, isto é, a linguagem
cria absolutamente o seu objecto, que, assim, deixaria de o ser para ser
a sua criatura, realidade diversa da objectual? Se respondermos sim,
teremos o idealismo nas suas variegadas formas; se respondermos não,
teremos, em potência, uma qualquer forma de realismo.

Liminarmente, Platão rejeita qualquer forma de idealismo, insinu-
ada no e pelo convencionalismo que, prescindindo de uma real adequa-
ção do dizer da coisa ao que a coisa é, faz recair na linguagem todo o
peso ontológico, ficando os eventuais referentes extra-linguagem como
meros supostos perfeitamente prescindíveis, uma vez que, desistindo
da adequação, tanto dá que sejam assim ou assim ou mesmo que, de
todo, sejam ou não sejam. O convencionalismo implica a nulidade se-
mântica daquilo que supostamente deveria significar e de que deveria
depender. Trata-se de um autêntico parricídio ontológico, que desagua
necessariamente num idealismo em que a linguagem é realmente tudo.

Quer isto dizer que o mal semântico do convencionalismo não re-
side no método propriamente dito, mas em prescindir do vínculo fun-
damental ontológico entre o acto próprio de cada coisa e o modo como
ela é dita, no fundo, entre o acto da coisa e o ser da coisa como ade-
quação ao acto de inteligência que a toca. Reduz-se a ontologia a um
insubstantivo sonho de linguagem. Note-se que, se houvesse um bem
sucedido esforço ontológico por parte dos convencionantes, se a con-
venção fosse a de um nome apto a dizer a essência da coisa e não a de
um nome qualquer, não teria o convencionalismo mal algum. O que
o mata para a inteligência profunda das coisas é o carácter necessari-
amente caprichoso (ou seria adequado, não havendo problema algum,
mas também não havendo convencionalismo) e, portanto, irracional da
atribuição do nome.

Mas não nos deixemos induzir em erro pelo nome de “nome”: esta
reflexão platónica seria muito incompleta se se destinasse apenas a fun-
dar a essência da relação entre as coisas e os nomes, estes últimos
no sentido de substantivos gramaticais. O nome, aqui, não se refere

www.lusosofia.net
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4 Américo Pereira

apenas ao substantivo gramatical, mas a tudo o que é substantivo na
linguagem,2, isto é, à designação própria de todo o acto que é, na re-
lação connosco, a forma do ser, real forma onto-lógica do ser, o ser
como logos, como sentido. É, pois, uma ontologia geral do sentido
que aqui se esboça, tentanto percorrer com grande sistematicidade vá-
rios domínios de denominação, isto é, de relação com o real possível
extra-linguagem, na forma de dar o seu acto no modo do ser, isto é,
de interiorização do que é por meio do acto da inteligência. Assim,
todas as formas de possível relação com o acto das coisas têm de ser
nomeadas e têm de o ser de acordo com o acto que lhes é próprio,
isto é, segundo o ser que lhes compete. Este ser dá-se-nos na forma do
“nome”, isto é, na forma da linguagem. E não há outra forma possí-
vel. É, pois, um trabalho ontológico fundamental este o que Platão aqui
realiza e este diálogo está bem longe de ser um diálogo menor.3

Maior é na consideração da essência relacional da linguagem e no
papel incontornável que tem na constituição da ontologia, de uma on-
tologia verdadeira; verdadeira, se for capaz de dizer adequadamente o

2 Mesmo a relação, fundamentalmente a relação, pois a única substantividade
possível para a linguagem é precisamente de tipo relacional: a linguagem é o acto
substantivo da relação entre isso de que se busca o sentido e este mesmo sentido
enquanto acto que dá o que isso é na necessária desmaterialização que é a sua meta-
morfose em puro significado, verdadeiramente em espírito. A relação é não apenas o
veículo do espírito, mas o mesmo espírito em acto de apreensão inteligível do que é a
essência actual das coisas. Note-se que não está aqui em causa uma essência estrutu-
ral, “esquelética”, mas isso que constitui o acto mesmo próprio de cada coisa no seu
contínuo ontológico próprio ou, se se quiser, nesse “instante” em que precisamente
a inteligência a toca e em seu sentido se metamorfoseia, sentido que é precisamente
a coisa na e pela relação com a inteligência. É este subtil “toque tangencial” que se
confunde com o carácter sensível da inteligência, mas que é, antes, o acto em que a
inteligência própria de cada ser humano “se transforma no sentido da coisa”, no acto
mais misterioso que existe e de que o homem, que sem ele nada é, nunca poderá ter
uma descrição cabal: do acto de que deriva toda a ciência não há ciência possível

3 Há uma certa tendência para pesar a importância das obras segundo várias for-
mas da sua extensão física... Se assim fosse, por exemplo, a obra Leis teria uma
importância que talvez não tenha, quando comparada com outras mais pequenas fisi-
camente. Infelizmente, esta ironia não é totalmente destituída de sentido.

www.lusosofia.net
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Da Filosofia da Linguagem no Crátilo... 5

que as coisas são; de uma falsa ontologia se o não for.4 Maior é no
esforço realizado para o conseguir, lançando as bases definitivas para
uma epistemologia da relação como mediador ontológico e mesmo da
relação, em acto, como o ser enquanto inteligível e inteligente união
entre a inteligência e isso que é o seu possível objecto. Maior é, com
esse mesmo trabalho, na investigação dos minima ontológicos presen-
tes na actualidade desta relação, ténues indícios de como nos relaci-
onamos com as coisas, sem que tenhamos necessidade de realizar a
impossível tarefa de as absorvermos como são, na sua mesma ontolo-
gia própria. A ontologia do sentido é a ontologia das “coisas em nós”,
isto é, do acto de inteligência das coisas, em que as coisas se manifes-
tam não no que são independentemente da relação connosco (o que é
inapreensível, dado que não há relação), mas precisamente como re-
lação connosco. A inteligência em acto não se refere à apreensão de
uma relação lógica e ontologicamente anterior a seu acto, mas é essa
mesma relação. E é esta relação que põe, em termos comuns, o sujeito
e o objecto. É neste sentido que o logos é fundador do ontos, mas já
como logos tou ontou, como sentido, intransitivamente, pois, não há
sentido de, mas apenas isto como sentido. O sentido é tudo. O logos

4 O mestre da ontologia que é Platão não poderia não saber - e é toda a sua obra
que desmente esta possibilidade - que uma ontologia, literalmente um discurso acerca
do que é, não pode ser sem uma teoria da adequação do dizer ao que é para além do
dizer, se se quiser que o dizer tenha um qualquer além, isto é, que haja uma qualquer
realidade que transcenda realmente a voz: a voz é substancial, mas apenas como
voz. A redução de tudo a uma mera voz substancial apenas como voz é a forma mais
radical de nominalismo, em que nem o nome tem verdadeiramente substância própria
enquanto tal, em que a própria voz mais não é do que um sonho insubstancial, pois
é voz sem boca e sem o que dizer. A impossibilidade do nominalismo, para Platão,
é, pois, a descoberta da necessidade de uma realidade substantiva para além da voz
que a diz, que a ensaia dizer, sem o que nem mesmo voz haveria: o haver uma voz
qualquer é o indício primeiro e fundamental de que não há o nada, de que há algo
de infinitamente potente de onde a voz promana. Esta voz é, pois, na linguagem de
A república, os raios do sol que permitem ver o que é, mas que o permitem porque
concomitantemente dão ser a isso cuja visão permitem. A voz é o som do Bem, a
vibração que faz com que não haja o nada. O logos en arkhe. Não perceber isto é não
ter voz, aquela interior que se chama inteligência.

www.lusosofia.net
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6 Américo Pereira

está, pois, sempre, primeiro, mas não apenas num sentido arqueológico
passadista, antes num sentido arqueológico em que o princípio acom-
panha sempre o ente, verdadeiramente é o ente. A reflexão de Platão
no Crátilo supõe esta condição metafísica fundamental, fundadora.

2. Uma ortossemântica?

Se atentarmos ao pormenor da heurística dos elementos mínimos cons-
tituíntes dos termos da linguagem, veremos que se tenta encontrar e
estabelecer uma correspondência entre a “voz” de linguagem desses
elementos presentes nos termos e as características patentes à inteli-
gência presentes nisso que se intenta significar por meio da voz que
constitui os termos. Os exemplos abundam. Assim, e como exemplo
basta, o “rô”, o equivalente ao nosso “erre” (que, para o caso, tanto
dá ser gutural como gloto-palatal) é perfeitamente adequado para inte-
grar termos que digam respeito ao movimento transcorrente das coisas,
ao devir, à impermanência e a todo o mundo semântico ligado ao que
“corre”.5 Todos os exemplos aduzidos por Platão são interessantes,
uns mais imediatamente sugestivos do que outros, mas todos como que
apontando para algo que tem de ser relevado: há uma adequação como
que “onomatopaica” entre o que diz a coisa e o que a coisa é? Quais as
implicações de uma resposta positiva a esta questão?

Seria manifestamente estulto defender que Platão propõe uma teo-
ria realmente onomatopaica da linguagem. Mas já não é estulto pensar
que tem de haver uma analogia profunda, uma verdadeira analogia on-

5 Interessante ver como, neste exemplo português, o termo “correr” integra não
um, mas três “erres”, dando razão a Platão. Mas também “to run”, “courir”, etc.,
ou mesmo a líquida com que se inicia o germânico “laufen” não deixam de lhe dar
razão. Substitua-se o “r” ou o “l” por uma qualquer outra letra e o sentido evocativo
do correr já não será dado ou já não será dado tão bem: por exemplo, “coaaea”,
“cobbeb”, “coccec”, etc.. Do estrito ponto de vista dos convencionalistas, qualquer
um destes maravilhosos neologismos poderia ser escolhido: mas, então, o sentido -
bem sonoro, aliás - de movimento onde estaria? Que verdade profunda há aqui?

www.lusosofia.net
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Da Filosofia da Linguagem no Crátilo... 7

tológica (muito mais profunda do as várias analogias tradicionais, que
são de segundo nível ontológico relativamente a esta) entre o dizer e
o que é dito. A onomatopeia serve de metáfora radical para se poder
perceber que tipo de relação tal possa ser. Neste diálogo, Platão não
recorre ao mito, talvez porque o que está em causa, embora não seja
formalmente capaz de uma aproximação racional segundo categorias
clássicas, não esteja tão afastado da comum racionalidade que neces-
site de uma referência noética supra-racional, entendendo este “racio-
nal” como o comum da racionalidade já sedimentada. Os mitos têm a
precisa função de provocar novas intuições que sejam capazes, não de
eliminar o fundo comum de racionalidade já possuído, mas de o enri-
quecer, num processo virtualmente infinito, razão pela qual, aliás, os
mitos são semanticamente inesgotáveis. Ora, no caso vertente, a lin-
guagem está a debruçar-se sobre si mesma, trabalhando a heurística
dos seus limites próprios: talvez a tarefa seja realizável sem o apelo a
recursos extraordinários - bastará uma nova perspectiva sobre a econo-
mia própria da actividade da linguagem. A metáfora cumpre precisa-
mente esta função, dado que não transcende o âmbito da linguagem já
em acto, apenas permite que o acto da linguagem se aproprie do que
já aí está, mas de um modo diferente. Assim é também a metáfora da
linguagem como onomatopeia: de modo metaforicamente análogo ao
usado pela onomatopeia para dar o que é por meio do som que se pro-
duz, reproduzindo um som aproximado, e, quanto mais aproximado,
mais fiel é, maior sendo o rigor fónico da onomatopeia, a linguagem
em geral procura um “som”, uma “voz” que dê, em acto, uma capa-
cidade o melhor possível de aproximação ao acto de isso que procura
dizer.

Como é óbvio, uma reprodução perfeitamente exacta teria de ser in-
diferenciável do som que tentasse reproduzir, com ele necessariamente
se confundindo. Dadas as infinitas circunstâncias que enquadram cada
acto, não poderia ser senão o mesmo som, o que quer dizer que, do
ponto de vista lógico, o acto a reproduzir funciona como limite onto-
lógico para isso que ensaia reproduzi-lo, representá-lo. A metáfora da

www.lusosofia.net
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onomatopeia tem, pois, boas hipóteses lógico-ontológicas de resultar
como metáfora para o desencadear de uma teoria geral da relação, na
forma da mediação da linguagem. É o que o próprio Platão dá a enten-
der quando implicitamente diz (432b, c) que um deus que criasse uma
palavra perfeita para dizer o Crátilo mais não faria do que criar um
outro Crátilo em tudo idêntico ao primeiro, o que é o mesmo que dizer
que criaria o próprio Crátilo.

Ora, tal conclusão é profundamente significativa e não pode deixar
de significar que é possível uma tradução infinitamente detalhada6 e,
nesse infinito detalhe, infinitamente correcta, do acto das coisas sob a
forma ontológica da linguagem. É também óbvio que a atribuição mí-
tica de tal realização a um “deus” não pode deixar de significar que tal
cumprimento total de adequação não está ao alcance do homem, ape-
nas de um “deus”; mas também não pode deixar de significar que, se é
possível ao “deus”, na sua infinita completude, é possível ao homem,
na sua finita incompletude, isto é, ao homem nunca será factualmente
possível dar da coisa um sentido infinitamente preciso, mas é possível
dar dela um sentido finitamente preciso: é exactamente este o papel
ontológico da linguagem, dar do acto das coisas uma aproximação fi-
nita, mas o fiel bastante para que possam ser literalmente contactadas,
literalmente ontologicamente tocadas, toque que é próprio da inteligên-
cia, na sua capacidade de penetração não num interior físico das coisas,
mas num interior semântico, por meio de uma leitura interior; esta in-
terioridade das coisas não pode não ser senão o seu acto em sua mesma
essência, nunca em sua mesma substância. A inteligência nunca dá a

6 É precisamente este o sentido ontológico próprio da imagem que surge no mito
hebraico-cristão da criação ex nihilo por parte da palavra de Deus: o dizer poiético da
essência própria de cada coisa é infinitamente detalhado, o que implica que haja uma
correspondência infinita entre toda a voz criadora e o detalhe próprio da criatura, pelo
que dizê-la é criá-la. É também por isso que, ao nível do homem, pôr em linguagem
detalhe infinito é criar, o que é óbvio na arte sob todas as suas formas, em que o todo
do novo da nova entidade depende do dizer do artista, só escapando a este dizer cria-
dor a parte propriamente material a utilizar, a que nenhum homem (também material)
escapa.

www.lusosofia.net
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Da Filosofia da Linguagem no Crátilo... 9

substância das coisas, ou nelas se transformaria realmente, isto é, em
seu mesmo acto; mas dá a sua essência, que as define ontologicamente
e no-las dá não na forma de “representação” (que nunca existe),7 mas
na forma de uma “voz”, de uma articulação diferencial significativa,
entidade própria da linguagem e que é, na forma da linguagem, o que a
inteligência leu na e como interioridade essencial da coisa, de seu acto.

É tudo uma questão de voz. Está certíssima, pois, a metáfora da
onomatopeia. Mas de que “voz” estamos nós a falar; que “phonê” é
esta? Que som é este?

7 Há todo um mundo construído sobre a noção de representação, mas é um mundo
insubstante, dado que a representação é um absurdo: ou o sentido é a presença das
coisas como acto de inteligência, acto que constitui o ser mesmo do homem, ou não é
coisa alguma. A representação implica uma mediação entre a coisa independente do
acto de ser representada e o acto de a representar: é esta mediação que faz a ponte,
que constitui o elo ontológico entre os dois actos. Sem este elo ontológico, não pode
haver ligação alguma entre possível representado e representante: haverá entre ambos
nada e o nada não liga propriamente. Mas, então, qual o estatuto desta mediação?;
como medeia?; como pode ligar algo separado? Tem de necessariamente ser capaz
de comunicação com um e o outro. Mas como? É algo de híbrido?; se é, necessita da
anterioridade lógica e ontológica dos constituintes que em si hibridam; mas, se em si
hibridam, já, de algum modo, se encontraram, fazendo com que o seu papel mediador
seja espúrio, desnecessário mesmo. É manifestamente óbvio que o problema de qual-
quer forma de representação e de representatividade reside no estatuto ontológico da
mediação. Como pode o representante representar o representado sem lhe ser essen-
cialmente consubstancial; mas, se o é, para quê uma mediação desnecessária? Como
é também óbvio, apenas o ser se pode representar a si próprio, na e por causa da
absoluta coincidência ontológica consigo mesmo. A representatividade e a represen-
tação simplesmente não existem. Sem outras considerações, restam duas evidências:
a primeira reduz toda a representação a uma ilusória falsidade lógico-ontológica; a
segunda implica que o ser seja a própria coisa dada na forma do sentido, no acto da
inteligência, não havendo, pois, um ser para além do acto de inteligência, mas ape-
nas no acto de inteligência, que guarda em si todas as dimensões possíveis de uma
ontologia geral e de todas as possíveis especiais, assim se prossiga, aprofundando e
alargando, o acto de inteligência que constitui o homem como homem, zoon logikon.

www.lusosofia.net
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3. Uma Ortofonia?

Como é óbvio, não pode ser um som qualquer, o que infirma imediata-
mente a posição do convencionalismo, necessariamente não essencia-
lista. Mas que som, então? A inteligência não pode deixar de ser o que
é, não pode como que sair de si própria, sem de si própria sair, para se
poder observar objectivamente a ser o que é em seu mesmo acto. Deste
modo, tudo o que puder dizer acerca de si mesma terá de o fazer de
um modo sempre interior a seu próprio acto, marcado sempre por tal
impossíbilidade de saída desta mesma interioridade. Assim sendo, e
para que não se caia num qualquer idealismo, a semântica própria do
discurso da inteligência, isto é, o sentido veiculado pela inteligência,
depende sempre dos meios que esta usa para dizer daquilo que intui,
mas nunca aquilo que intui independente do mesmo acto de intuir, o
que seria um discurso imediatamente replicativo de uma intuição, o
que não é possível. As intuições, no que são em acto próprio, não são
comunicáveis: é exactamente para que possa haver uma qualquer co-
municação, a partir e depois das intuições, que existe a linguagem. O
sentido é sempre o sentido colhido da coisa, no e pelo acto de intuição,
nunca o sentido da coisa independente deste acto de intuição, pois, sem
este último, não há sequer relação. Logo, o instrumento que a inteli-
gência usa, a linguagem, tem de ser capaz de uma qualquer adequação
a isso que a intuição foi e que a intuição não pode dar imediatamente,
mas pode dar mediatamente por meio da linguagem. Este é o tal “som”.
Ora este som não pode ser um qualquer, mas tem de corresponder, mi-
nimamente que seja, à “nota” de que é “voz”. Mas como se dá tal?
Como se passa da pura intuição, que é sempre uma leitura intelectual
de, para a sua “transcrição” “fónica”, isto é, para uma qualquer forma
de linguagem? O termo “som” funciona, aqui, como termo suporte para
uma metáfora da linguagem (como um todo, inabarcável em sua imen-
sidão por qualquer inteligência finita, sem o recurso a uma qualquer
metáfora), para o tal “som”, consonante com a essência das coisas, que
intenta veicular o seu “sentido” próprio. Como se faz isso no detalhe?

www.lusosofia.net
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A resposta a estas questões implicaria que a inteligência pudesse
sair de si própria, a fim de se observar em seu detalhado acto, sendo,
assim, capaz de o explicar. Já vimos que tal não é possível. Assim
sendo, só nos resta a resposta indirecta, por meio de uma qualquer me-
táfora que cumpra exactamente o que o seu nome diz, que transporte
para lá, para além de uma verdade havida que se quer verdade expan-
dida. E como o único meio de expandir uma verdade é através de uma
intuição, o papel da metáfora é precisamente a expansão da verdade
por meio de novas intuições, cuja potencialidade a metáfora guarda,
encerra e, quando em acto, propicia e provoca.

É, pois, este o papel da heurística “ortofónica” que Platão realiza na
obra: saber da possível adequação do modo do som ao modo da reali-
dade, isto é, encontrar metaforicamente, por meio da teoria da adequa-
ção do som, a analogia para uma teoria da adequação ontológica do
sentido: do mesmo modo que se pode intuir a adequação entre os “sons
rolantes” da nossa voz (exemplo dos “erres”) e sua actualidade de lin-
guagem e o “modo rolante”, dinâmico e cinético do próprio devir. É
claro que não há aqui uma adequação propriamente ontológica, mas há
um esboço de adequação simbólica dessa ontologia que se busca, em
que a própria materialidade vocálica do som parece casar perfeitamente
com a realidade daquilo que pretende evocar. E é neste casamento feliz
entre a materialidade do som e o que é por ela evocado na inteligên-
cia que radica a possibilidade de a linguagem fazer sentido. Deste
ponto de vista, a ortofonia implica sempre uma ortossimbólica, em que
a adequação intuitiva do som ao que este pretende designar é a metá-
fora simbólica da adequação geral da voz ao que intenta dizer. Assim
sendo, toda a linguagem é necessariamente simbólica, deslocando-se
a questão da adequação da linguagem ao acto das coisas para a ade-
quação do símbolo a esse mesmo acto. Como é que o símbolo diz das
coisas? Como é que se relaciona a materialidade do meio de lingua-
gem com a imaterialidade do sentido, trabalho óbvio do símbolo?
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12 Américo Pereira

4. Nome e ser: uma ontomímica?

”E os nomes primitivos (prota: primeiros), que não repousam sobre
outros, como farão para que vejamos a realidade com a maior claridade
possível, a fim de serem verdadeiramente nomes? Responde-me: se,
na ausência de voz e de língua, quiséssemos representar as coisas uns
para os outros, não tentaríamos, como, na realidade, fazem os mudos,
indicá-las com as mãos, a cabeça e o resto do corpo?” (422d-e)

Embora Sócrates, um pouco adiante (423c) se refira a esta tentativa
como uma definição ainda não boa, não há outro modo de aproxima-
ção à essência substancial própria do vínculo semântico que a lingua-
gem constitui, isto é, outra não mítica, uma vez que dizer que foram os
deuses que puseram no homem a capacidade de simbolizar, ainda que
aponte a essencial verdade de uma ontológica possibilidade real inco-
ativa presente no acto de cada e todo o homem, de pouco adianta. A
origem permanecerá para sempre reservada em seu essencial detalhe, o
que não impede que se ensaie perceber o que é. Ressalva feita, há que
procurar perceber como é que a metáfora do corpo e do modo como
procura imitar as coisas pode dizer algo acerca da essência do símbolo
como necessária passagem de uma materialidade objectiva a uma não
materialidade subjectiva inteligente, isto é, como se dá a intelecção
enquanto tal desmaterialização. O exemplo dos mudos parece ser útil.
Vejamos como. O original utiliza o termo semainein, muito rico, que se
pode traduzir por “indica”, mas que transporta a indicação de “marcar
com um sinal, com um signo”. Ora, necessariamente, toca-se aqui o to-
pos próprio da essência da questão: a linguagem é precisamente aquilo
que é o veículo humano da marcação das coisas com um sinal humano,
sinal que deve poder dar tanto quanto é humanamente possível o que
as coisas são, a sua mesma essência própria individual.8 Mas o que é
marcar as coisas com um sinal humano e porquê o envio para o corpo
como metáfora?

8 Não trataremos aqui a questão dos universais, que não pode desviar-se funda-
mentalmente destes limites heurísticos.
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A resposta à primeira questão não pode andar muito longe de: trata-
se de encontrar uma forma própria que permita à inteligência transmitir
para fora de si mesma isso que foi capaz de ler como o que a coisa é.
É para o encontro com esta forma própria que a metáfora do corpo é
necessária. Assim como o corpo ensaia a aproximação às coisas que
pretende designar, assim a inteligência, a seu modo, ensaia uma apro-
ximação às coisas que pretende designar. Assim como, para o corpo, a
melhor forma de mostrar o que quer dizer é tocar no que quer designar,
literalmente indicando-o de forma unívoca (é isto em que toco e não
outra coisa), para a inteligência a melhor forma consiste em encontrar
modos não puramente intuitivos que lhe permitam dar o sentido da in-
tuição havida sob a forma de meios que propiciem a quem os recebe
um tipo de univocidade (ou, na impossibilidade de uma univocidade,
uma indicação o menos equívoca possível) semelhante ao tipo de uni-
vocidade do toque do corpo. Este meio é a linguagem.

A linguagem é, pois, o correlato da intuição, correlato que neces-
sariamente tem de ser partilhável com outras inteligências (aqui nasce
a questão dos chamados universais), o que obriga, para tal, a que a
linguagem tenha uma parte “tocável”, isto é, não puramente intelec-
tual ou intuitiva, logo, material. É por meio desta materialidade que é
possível a duas inteligências comunicar. É este casamento entre inte-
lectualidade pura e materialidade que constitui o símbolo e, com ele, a
linguagem como possibilidade de comunicação entre seres humanos.

A linguagem possui, pois, um corpo e uma inteligência, unificados
no símbolo, que não pode ser desunificado sem que isso que intenta
veicular necessariamente morra. Assim, toda a linguagem, indepen-
dentemente dos pormenores anedóticos de tipo cultural (de que o texto
também se ocupa), é esta capacidade de unir simbolicamente a uma
intuição essencial da coisa uma materialidade que possa ser veículo
dessa mesma essência. Compreende-se, agora, melhor a metáfora da
onomatopeia básica de toda a linguagem: materialmente, no símbolo e
por meio do símbolo, a linguagem está para a essência das coisas como
o som imitador na voz do homem está para o som real que tenta imi-
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14 Américo Pereira

tar. Uma imitação perfeita daria o próprio som imitado e coincidiria
com ele: por isto mesmo, é impossível e não porque o homem pos-
sua alguma deficiência mimética. O mesmo tem de ser dito acerca da
linguagem como um todo: a sua perfeita adequação à coisa reproduzi-
la-ia, o que, sendo impossível para o homem, impede que a linguagem
possa alguma vez dizer a coisa como é, ficando apenas como possibili-
dade de assimptótico acerto, melhor, de possibilidade de assimptóptico
progresso no sentido de uma convergência com a essência do que quer
dizer e mais nada. Nunca com a sua mesma substância, em si indizível.

Mas será isto mesmo a linguagem, quer dizer, será a linguagem
apenas um modo exterior de dizer as coisas ou será que as coisas se
dão mesmo na forma da linguagem, isto é, será que a inteligência toma
de assalto as coisas já prontas e de fora ou será que as coisas se dão à
inteligência sempre como a ela interiores? Que diria Platão?

Será que a aporeticidade necessária deste diálogo e do modo como
a questão é aqui posta mais não é do que uma tremenda ironia platónica
destinada a fazer o que a ironia deve fazer, ou seja, a destruir aquilo a
que se aplica? Como se relaciona a inteligência com as coisas, segundo
Platão? Que nos pode esta relação dizer acerca da linguagem como
veículo único possível para a relação com elas? Ou será que há outro
ou outros modos?

Em resposta a esta última questão, lembramos as conclusões a que
aportámos em outras partes desta nossa reflexão e que mostram que, de
facto e de direito, não há outro modo de relacionamento entre a inteli-
gência e as coisas senão a mesma linguagem, pelo acto da inteligência.
Assim sendo, em resposta a uma generalização da segunda questão, a
inteligência relaciona-se com as coisas por meio da intuição, que é o
acto por meio do qual a inteligência transforma o que as coisas são em
sentido, em pura “matéria espiritual”, passe a expressão, inexacta, mas
sugestiva. Ora, esta não muito boa metáfora necessita de tradução não
metafórica, ou seja, o menos metafórica possível. Deste modo, esta
transformação da coisa objectual em sentido não pode não ser senão
uma transformação interior da própria inteligência e na própria inteli-
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gência, em que esta como que se torna na forma espiritual da coisa.
Note-se, a fim de evitar qualquer mal-entendido, que a inteligência de
que aqui se fala abrange toda a capacidade inteligível do homem, in-
cluindo a da sensibilidade ou outras, que mais não são do que formas
escalonadas e diferenciadas de um mesmo acto integral de inteligência,
acto que nos ergue como seres semânticos e não como uma outra coisa
qualquer.

É claro que estamos - e estaremos, pela razão de impossibilidade de
ganhar distância epistemológica perante o objecto que somos, sujeito
seu que também somos - muito longe de uma descrição ou narração
infinitamente detalhada do processo de transformação do que a coisa é,
em si, no que a coisa literalmente é em mim, na forma de uma “forma”.
Um informático é capaz de nos dar a equação total da transformação
dos dados de um sensor em algo como, por exemplo, uma imagem
de satélite meteorológico, tal não é possível para a transformação do
“sensor” inteligência relativamente à relação com as coisas que “sente”.

Ora, a imagem, ainda que imperfeita, da mimética do corpo pode
abrir o caminho para o tal entendimento o menos metafórico possível
do como desta transformação: a forma presente à e na inteligência está
para a relação entre a inteligência e as coisas como as formas que os
corpos tentam desenhar ao ensaiar reproduzi-las mimeticamente estão
para essas mesmas coisas. Assim como, sendo o movimento do corpo
adequadamente executado, se pode reconhecer, na simbólica do mo-
vimento, traços comuns com isso que se quer indicar, assim também
será para a relação da inteligência com as coisas que intenta desenhar.
Assim também a necessidade de um grande rigor na imitação fonética
da essência das coisas, não podendo um som de “correr” ser empre-
gue para designar algo de estático: logicamente, não possui esse óbvio
algo de patentemente comum com isso que se quer designar. Então, se
não há uma literal onomatopeia na fundação da linguagem, terá de ha-
ver sempre uma proximidade formal qualquer entre isso que diz e isso
que é dito. Pode parecer ridículo, mas seria, isso sim, ridículo dizer o
“todo” com o vocábulo “tido”, que não dá o ar de completa rotundidade
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que “todo” obviamente dá. Repetimos, não é isto exactamente o que
se passa, mas o sentido onomatopaico remete para um outro sentido de
consonância ontológica profunda entre a palavra, linguagem, e o que
nela vem ao ser. A ironia platónica serve, pois, para relativizar o sen-
tido de todas as propostas, mesmo das melhores, mostrando que, aqui
sim, há uma verdadeira aporia, dado que não nos é possível chegar ao
infinito detalhe do modo essencial de a linguagem ser e ser como ade-
quada ao que diz. Mas Platão não se contenta com este trabalho de
destruição, deixando-nos pistas para, não um entendimento da questão
- e aí está a história do pensamento para mostrar que não se avançou
um enésimo semântico fundamental desde Platão -, mas para a possibi-
lidade de intuição do modo geral como a linguagem abre perenemente
o caminho para a inteligência das coisas.
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