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1. Considerações iniciais

Apesar das muitas teorias acerca da linguagem, a questão da sua essên-
cia, do que é em si mesma, da sua actualidade permanece, ainda, por
responder cabalmente e aquela essência continua profundamente obs-
cura. É, pois, nosso intuito reflectir brevemente acerca da linguagem
como se nada sobre ela estivesse estabelecido, precisamente porque so-
bre ela nada de definitivo está estabelecido.
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2 Américo Pereira

Muitas vezes, a linguagem é apresentada como uma faculdade. A
interrupção abrupta da frase anterior não é casual ou caprichosa: se
uma faculdade sem mais parece, pior do que uma abstracção, uma real
impossibilidade, dado que as faculdades se devem referir a algo que as
possui, este sentido último de posse facultário por algo que transcende
a pura faculdade também é tudo menos claro.

No primeiro caso, tratar-se-ia da hipostasiação de uma manifesta-
ção qualquer de uma qualquer possibilidade operacional, melhor, ac-
tiva: passa-se, sem possibilidade alguma de fundamentação, de uma
manifestação activa para uma pseudo-entidade agente equivocamente
“por detrás” de tal acção. No mundo da experiência humana – e não
há outro possível para o homem -, nada mais há do que um diverso
de manifestações, riquíssimo e irredutível a caprichosas formalizações
de tipo ideológico ou similares, sem que se possa afirmar que haja um
qualquer “por detrás” dessas mesmas manifestações. Note-se que não
se afirma, aqui, algo semelhante à cesura kantiana entre “mundo feno-
ménico” e “mundo nouménico”, em que há, necessariamente, uma frac-
tura irrecuperável entre cosmoi, mas a simples evidência de que tudo
o que há no mundo do homem está na manifestação, na sua mesma
profundidade ontológica, não num qualquer pseudo-mundo alternativo
“por detrás” ou “para além”. Deste modo, não se nega, por exemplo,
a possibilidade de uma eventual metafísica – a investigar e a descobrir
eventualmente -, mas afirma-se que tudo o que seja possível encontrar
nessa mesma investigação se encontra na espessura ontológica da ma-
nifestação, porque nada mais há do esta mesma espessura ontológica:
não há ser para além do ser, entendido na sua infinta latitude de multi-
forme acto, tudo o que há é necessariamente ser, sob uma qualquer sua
forma. É isto ou o nada, absolutamente.

Apenas alguém absolutamente inexperiente pode reduzir a manifes-
tação à aparente pelicularidade da sua mesma superfície. Um pouco de
experiência e de inteligência ontológica e é todo um profundo mundo
de possibilidades e de realidade que se revela na experiência da mani-
festação. Qualquer tentativa apriorística para confinar a manifestação a

www.lusosofia.net



i
i

i
i

i
i

i
i
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algo que não seja o máximo esplendor possível da realidade ontológica
precisamente em manifestação é um acto tirânico contra a ontologia
mesma possível e uma tentativa de impossibilitar a realização semân-
tica da realidade. A quem interessa tal intento?

Qualquer homem não néscio, desde o mais intelectualmente hu-
milde dos homens ao mais sábio de entre eles, sabe que a realidade
possível de manifestar na manifestação não é compatível com qualquer
caprichosa redução apriorística,1, mas apenas compatível com uma ati-
tude de amorosa busca, busca que coincide exactamente com a mani-
festação semântica do possível do real, morto ainda antes de nascer por
aquelas mesmas restrições.

Ora, a história do pensamento pouco mais tem sido do que a cons-
trução de teorias a partir destas mesmas indevidas restrições. A tal
tendência não tem, de modo geral, fugido a ciência da linguagem. Di-
zer simplesmente que a linguagem é uma faculdade nada diz acerca da
essência da linguagem. Esta mudez semântica não é acidental, pois de-
pende de um círculo vicioso lógico, uma vez que apenas a linguagem
pode definir o que possa ser a linguagem, o que necessariamente im-
plica que não possa haver uma tese independente da linguagem acerca
do que a linguagem é. Esta evidência não é controvertível: de nada
serve invocar seja o que for, pois tudo o que se possa invocar depende
necessariamente do recurso à linguagem para o mesmo acto de invo-
cação. Que a linguagem é uma faculdade ou outra coisa qualquer é a
própria linguagem que o diz, pelo que o valor da afirmação é logica-
mente nulo. A linguagem pode dizer tudo de tudo o mais, mas nada
pode dizer acerca de si mesma como puro objecto. A linguagem não é
uma entidade introspectiva que elabore relatórios acerca de investiga-
ções também necessariamente introspectivas a si própria: ainda que o
fizesse, nunca poderia distanciar-se epistemologicamente de si mesma
para poder objectivamente dizer fosse o que fosse com valor lógico
objectivo. E a linguagem não é uma questão subjectiva, no sentido
gnoseológico do termo.

1 Por exemplo, as de tipo empiricista.
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4 Américo Pereira

É claro que, para um observador não humano, a linguagem até pode
ser uma faculdade, mas o enunciado agora mesmo feito não tem qual-
quer significado do ponto de vista humano, dado que não podemos
saber o que transcenda completamente a esfera semântica do humano
(uma eventual compreensão de algo “não humano” transformaria ime-
diatamente esse algo em algo humano e esta é a essência mesma própria
do acto semântico do homem: transformar algo de não humano em algo
de humano, exactamente por meio da compreensão, da inteligibilidade,
do acto da e de inteligência, sendo esta a grande questão ontológica,
gnoseológica e da linguagem, como ensaiaremos demonstrar).

Assim, não nos contentaremos com a definição (inútil e prejudi-
cial) da linguagem como faculdade. A linguagem está para aquém e
para além da definição facultária. Para aquém, porque só é real em acto
e um acto não é uma faculdade, mas o eventual efeito dessa mesma
eventual faculdade. Para além, porque não é possível atribuí-la a algo
que a transcenda e lhe seja “anterior” ontológica e logicamente. Crono-
logicamente, como é óbvio, nunca é, dado que não há linguagem senão
em e como acto. Esta evidência invalida qualquer teoria da linguagem
meramente como virtualidade ou como tesouro de possibilidades. A
linguagem não é, pois, definível como algo de simplesmente potencial,
mas tem de ser definida como algo de actual. O acesso à linguagem
é sempre dado por meio da própria linguagem, pelo que tem de ne-
cessariamente haver sempre uma dimensão actual na mesma. Os seus
aspectos eventualmente potenciais mais não são do que aspectos ac-
tuais de possibilidade de um acto que os sustenta e que deles se serve
para cumprir a sua mesma actualidade. Deste modo, a ideia de uma lin-
guagem como mera possibilidade equivale à ideia de coisa nenhuma,
pois não há como apresentar o eventual conteúdo de tal ideia. Não
será certamente por acaso que o termo grego logos, fundamental neste
nosso âmbito, remeta para uma forma activa de recolha de sentido, para
um acto da inteligência e, assim, para uma linguagem como actividade
inteligente de recolha do sentido. Recolha que, por ser precisamente
activa, coincide com o acto mesmo que é. Este acto é tudo o que o
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homem tem à sua disposição para se construir como unidade, mais ou
menos conseguida, de sentido. Do ponto de vista do homem, não há
homem para além deste acto, não há homem para além deste sentido,
desta construtiva unidade de sentido, unidade semântica: tal é o pa-
pel e a importância da linguagem. Estamos muito longe da definição
da linguagem como uma mera funcionalidade ancilar de uma entidade
qualquer que lhe subjaz e que dela dispõe. A linguagem não é serva
do homem, é a sua mesma possibilidade de auto-construção pessoal e
comunitária.

A definição da linguagem como faculdade é inútil porque, como já
se percebeu, pouco adianta ao esclarecimento do que é a sua essência,
pois a definição do termo “faculdade” mostra-se vazia de conteúdo.
Mas é prejudicial porque, hipostasiando algo que, de facto, não tem
entidade própria, não permite o avanço heurístico do pensamento no
sentido da exploração daquela mesma essência. E esta apenas pode
ser acedida, se é que pode, por meio do estudo do acto da linguagem
enquanto acto de linguagem e, portanto, enquanto está em acto.

Tal implica perceber que não há linguagem senão em acto, isto
é, que não há linguagem senão segundo o modo da presença: não há
linguagem impresente. A alternativa lógica e ontológica da linguagem
e do mundo que ela constitui é, não a ausência relativa de um acto
fortuito, acto no meio de outros actos, mas o nada semântico. Ora, do
ponto de vista humano (relembramos que é o único de que dispomos
ou de que podemos dispor), nada há para além do acto do sentido, pelo
que a linguagem é, em acto, no seu mesmo acto, o absoluto semântico
do homem, confunde-se com a sua mesma ontologia no sentido literal
do termo, isto é, com o acto do logos do ontos.2 Para este, ou o acto

2 O que nos obriga a pensar as diversas disciplinas em que se divide o estudo do
ser como formas desta fundamental linguagem humana. Assim, por exemplo, a ética
é uma forma de linguagem, o mesmo se dizendo da antropologia, mas também de
qualquer outra ciência. A linguagem não é um mini-universo à parte, é o mesmo uni-
verso humano, dado que nada há neste que possa escapar à sua condição semântica,
sendo que absolutamente assemântico em acto apenas o nada o pode ser – se é que
esta última frase tem mesmo algum sentido.

www.lusosofia.net
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6 Américo Pereira

da linguagem ou o nada, sem possibilidade de irracionais composições
intermédias. Não há uma linguagem do nada. Não há uma linguagem
do “quase-nada”. Não há uma linguagem de um absurdo composto
entre o ser e o nada. A linguagem é o modo de manifestação humana
do acto do ser. Privar totalmente um homem de linguagem é matar nele
a possibilidade de manifestação do acto do ser, isto é, é matar o homem
possível existente nesse homem.

Podemos, pois, desde já, suspeitar que a linguagem não é apenas
uma espécie de “sumo semântico” de algo, mas é muito mais profunda
do que isso: é também o tal “sumo”, sem dúvida, mas é o fruto que deu
esse sumo e a árvore de onde o fruto que deu o sumo foi retirado e o
chão em que essa árvore se encontra enraizada e o acto total em que
o chão enraizado está. Nas profundezas da linguagem, nos limites não
artificiosamente limitados do acto de manifestação da linguagem, re-
side o próprio fundamento do real, fundamento que a manifestação da
linguagem dá, para que abre. Não admira, pois, que os antigos pensa-
dores, os primeiros grandes descobridores da aventura da constituição
do humano espírito desconfiassem da natureza divina da linguagem. E
não é preciso esperar por Platão, já podemos encontrar tal em escritos
como Gilgamesh, Job, na Ilíada, na Odisseia, em Heraclito, em És-
quilo, Sófocles, etc., para não sairmos da nossa tradição mais próxima.
Significativo é o conhecido começo do Evangelho de São João, com o
seu “no princípio era o Verbo”. Este Logos remete para uma linguagem
absoluta, de tal modo poderosa do ponto de vista ontológico que, só
por ser, cria, cria-se e cria o resto com ela. A própria divindade apa-
rece identificada com uma forma transcendental de linguagem, também
transcendente, mas transcentalmente imanente àquilo que diz. E o que
diz, por ser por si dito, é. Absolutamente. Toda a linguagem participa
deste carácter criador. Toda a linguagem, quando é, só por ser, cria
algo, algo sob a forma do sentido. A absoluta ausência de linguagem,
de logos, como é, aliás, óbvio, corresponderia à absoluta ausência de
ser. Só o nada não tem linguagem. Só o nada “não fala”. O ser é, na
sua infinitude real e possível, um acto de linguagem, um infinito acto

www.lusosofia.net
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de linguagem na tradição judaico-cristã, um virtualmente infinito acto
de linguagem em qualquer tradição. É uma actualidade infinita de um
acto de sentido. Podemos falar de um eterno monólogo divino. Do
ponto de vista humano, o que sempre surpreendeu os homens foi que
este infinito monólogo se tivesse transformado num diálogo, base de
toda a criação, de toda a possibilidade criadora. O mesmo homem fun-
ciona semanticamente assim, como é também de óbvia constatação na
comum experiência da sua vida própria.

A linguagem manifesta, pois, o sentido absolutamente activo, con-
comitantemente dinâmico e cinético, do acto de tudo. Não admira,
também, que, para o filósofo do inamovível absoluto do movimento,
para o grande Heraclito, o Logos seja este mesmo absoluto, o imorre-
doiro divino fogo plasmador que nada deixa ficar na mesma, num exer-
cício de lógica criadora, e criadora porque introdutora do absoluto do
novo. Esta lógica não se limita a ser, como, para muitos, após Aristó-
teles, uma simples mecânica automática do pensamento, mas é sempre
o mesmo acto de criação do diverso do ser a partir da unidade de um
mesmo acto unificador, e unificador porque é o acto único de afirma-
ção ontológica. A criação é falada e, por sua vez, também fala. E falar,
operar a linguagem é verdadeiramente criar.

Assim sendo, se a linguagem fosse uma faculdade, não seria facul-
dade humana, mas, antes, divina. Sobre esta eventual faculdade nada
podemos dizer que não seja por meio da linguagem humana, pelo que
somos remetidos para o que acima foi dito acerca deste assunto.

Sobre a linguagem, com certeza, pode apenas dizer-se que é um
acto. Tudo o mais que se possa dizer terá de promanar desta indelével
evidência e estar de acordo com ela.

A linguagem é um acto, mas não é um acto qualquer. Qualquer
acto humano implica necessariamente uma qualquer forma de actuali-
dade de linguagem. Estamos muito longe da consideração da lingua-
gem como fala ou como acto meramente linguístico: a fala é apenas
um subconjunto (e diminuto) da actualidade da linguagem. A linguís-
tica mais não é do que um outro subconjunto, tentativamente cientí-
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8 Américo Pereira

fico, neste caso, da actualidade da linguagem, que se dedica a pensar o
subconjunto que lhe serve de substracto heurístico (subconjunto, aliás,
essencialmente móvel e, portanto, actualmente indefinível). É evidente
que assimilar toda a linguagem a um acto de fala, sendo metaforica-
mente possível, nada adianta de fundamental, tendo o inconveniente de
introduzir óbvia equivocidade, que diminui fatalmente o interesse e a
relevância da fala em seu sentido estrito. Assim sendo, a linguagem
não é apenas uma fala ou uma afirmatividade exterior, imagopoiética,
sem forma interior, que, mais cedo ou mais tarde, acaba numa tagare-
lice ontológica. O ser não é “falado”, é criado sob a forma de sentido.
Se se quiser, é “dito”, “afirmado”, “posto”, “dado em tese”, isto é, é
realmente criado na forma da manifestação de um sentido, sentido que
é apenas construível por meio da linguagem, qualquer que seja. Mas
o ser não é dito no sentido de ser “falado” por alguém, isto é, como
exteriorização objectiva de algo que o transcenda necessariamente. O
ser é a mesma dicção, dicção realmente ontológica, é ele o sujeito e o
objecto do acto que o diz por meio da linguagem. É neste sentido que a
Bíblia, em seus inícios, fala de um “faça-se” divino, dicção realmente
ontogenética, não meramente enunciativa, num sentido simplesmente
exterior ou exo-formal, isto é, sem outorga de essencial forma interior,
sem dádiva de ser para além da pura vacuidade da voz dita.

Daqui a sua consistência ontológica, consistência que não poderia
ter, se fosse apenas o efeito exterior de um acto de locução, de um falar.
Falar, no sentido comum do termo, é meramente permanecer na exte-
rioridade inessencial do som material assignificativo, dizer é imediata-
mente situar-se na semântica: só se pode dizer algo de substantivo, há
um necessário complemento directo gramaticalmente falando – quem
diz diz algo -, mas há, sobretudo, uma absoluta identificação entre o
dizer e o que se diz. Assim sendo, dizer é sempre um acto de grande
economia de palavras (ou gestos, sentido lato), porque é um acto de
criativa economia ontológica, ao passo que falar é sempre “falar de”,
isto é, de algo que não é isso que fala, que se fala ao dizer. Não ad-
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mira, pois, que a fala seja normalmente um desperdício de palavras ou
gestos.

Mas, do ponto de vista estritamente ontológico, a linguagem é sem-
pre um dizer, mesmo quando é, do ponto de vista linguístico, apenas
uma fala, pois, nada do que pode ser veiculado pela linguagem pode
deixar de constituir sentido, ainda que mínimo. Mais uma vez se lem-
bra que a linguagem, ontologicamente, é sempre um acto de criação
ou não é coisa alguma. Assim sendo, o homem é um permanente acto
de linguagem, nada mais podendo ser. Do ponto de vista da semân-
tica humana, nada pode ser absolutamente senão na forma de um acto
de linguagem. Antes da linguagem, de seu mesmo acto, nada é refe-
renciável e referível para o homem. Se não for assim, que exemplo
se pode dar que evidencie a realidade do contrário? O que há é um
universo de modos diferentes de linguagem, de linguagens dentro da
linguagem. E é exactamente esta diferencialidade de linguagens na lin-
guagem que permite a ligação entre o mundo da linguagem do homem
e os outros mundos de linguagem que, de algum modo, transcendem o
seu: não fora esta co-consubstancialidade transcendental de linguagem,
o homem permaneceria encerrado num mundo de linguagem exclusi-
vamente seu, idioticamente impossibilitado de o transcender, impossi-
bilitado de se relacionar com outros seres de diferente linguagem. É
a univocidade primeira da linguagem que permite a plurivocidade de
linguagens, todas diferentes (ou seriam a mesma...), mas todas idênti-
cas no facto essencial e substancial de serem linguagem e não algo de
diverso e, portanto, irreconciliável. Aliás, como já foi visto, diverso da
linguagem como matriz unívoca, apenas temos o nada, isto é, apenas
se pode pensar a e na noção do nada.

Estas linguagens são tantas quantos os possíveis modos de expres-
são semântica do acto do ser, isto é, na realidade, são infinitas como
aqueles. Cada diferença ontológica – e cada ser só é porque é ontolo-
gicamente diferente dos demais – necessita de uma linguagem própria
para poder ser. Deste modo, a cada ser corresponde uma linguagem
própria. O que permite que as linguagens não sejam inapelavelmente
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10 Américo Pereira

equívocas é a transcendentalidade da linguagem matriz: é nesta que as
infinitas linguagens se encontram, encontrando o seu forum comunica-
cional, inter-relacional. A sua mesma pertença a uma mesma matriz
de linguagem é a sua mesma possibilidade relacional e a sua mesma
relação, quando em acto. Do ponto de vista humano, esta actualidade
coincide com o todo do acto da linguagem. Só que o todo próprio
do acto total da linguagem não coincide, independentemente da pers-
pectiva humana, com esta mesma perspectiva, pois o mesmo homem,
quando despertou para o ser, já o fez na e como linguagem, sendo-lhe
esta, deste ponto de vista, necessariamente anterior. Mas não lhe é an-
terior desde o seu estrito ponto de vista. O homem surge, então, já
numa matriz de linguagem, emergindo para o sentido e como sentido
na forma da linguagem. Não é sequer pensável que o possa ser de ou-
tro qualquer modo, pois, também só é possível este acto de pensamento
por meio da mesma linguagem.

Toda a actividade própria do homem é na forma de uma qualquer
linguagem. Todas as disciplinas que exploram (por vezes, mesmo sem
o saberem ou querendo não o saber) a ontologia própria do homem e
do que necessariamente o acompanha são formas de exploração do acto
da linguagem e são-no como acto de linguagem. Assim, não há apenas
uma linguagem da lógica ou da matemática ou da filosofia, por exem-
plo, mas também uma linguagem própria de cada outra disciplina: sem
esta mesma linguagem, não haveria esta mesma disciplina – ou seria
uma outra, porque seria uma outra forma de linguagem, ou não seria
coisa alguma. Mas não é apenas no estrito âmbito de uma gnoseolo-
gia formal epistémica e epistemológica que são necessárias linguagens
específicas: cada gesto corresponde a uma linguagem própria desse
gesto e não é possível, por exemplo, lapidar diamantes usando a mesma
exacta forma de linguagem usada para assentar tijolos. Mesmo que haja
semelhanças, não são necessários um mestre lapidador e um pedreiro
para discernir as fundamentais e essencias diferenças, não se podendo
reduzir o gesto e a linguagem próprios de um pedreiro a uma lapidação
mal feita ou o gesto e a linguagem próprios de um lapidador a um as-
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sentar refinado e polido de tijolos. Assim para todo e qualquer gesto,
sentido lato, de toda e qualquer actividade humana. A linguagem con-
figura, pois, aquilo a que chamamos mundo não apenas de uma forma
generalista, como as grandes pinceladas de um retórico pintor, mas no
mais ínfimo pormenor.

É aqui que radica, por exemplo, a grande valia de rigor das ma-
temáticas, capazes de construir linguagens de uma finura infinitesimal
ou de uma largueza universal. Radica aqui também a capacidade de
rigor da grande poesia, aquela que cria, para cada acto do dizer, uma
linguagem evidentemente própria, manifestamente irredutível, que cria
imediato sentido só por dizer, sendo que este “só” remete para a abso-
luta simplicidade do acto de pôr absolutamente o sentido exacto do que
é, e que é precisamente na forma do sentido, sentido unicamente vei-
culável por uma forma de linguagem, neste caso, a linguagem poética,
a única ainda mais exacta do que a matemática, dado que não só dá
conta das relações entitárias, mas dá o exacto sentido dos seres que diz,
que são plurivocamente o sentido que é dito no sentido que é escutado,
nos sentidos que são escutados, e que nada mais são para além desse
mesmo sentido.

Ora, uma análise inteligente e cuidada facilmente manifesta que es-
tas duas formas aparentemente priveligiadas de linguagem, afinal são
apenas a ponta fina de um modo universal de o ser se dar sob a forma
do sentido, precisamente na e como linguagem. Todo o acto de lingua-
gem nos dá ser. A dimensão ontológica deste é infinitamente variável
e depende do acto de linguagem que é o seu. Mas não há acto de lin-
guagem que dê o nada ou que dê nada, aliás indiscerníveis. O que há é
uma maior riqueza ou pobreza ontológica de cada acto de linguagem.
Mas há sempre algum dado ontológico em cada acto de linguagem.
Assim como, na teoria pura do ser, não é possível eliminar este sem
eliminar tudo, pois, deste ponto de vista, do ponto de vista do absoluto
da oposição entre ser e nada, tudo é univocamente ser, assim, na teoria
da linguagem, não é possível eliminar esta última sem eliminar todo o
campo semântico possível. E como todo o campo semântico possível
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12 Américo Pereira

só é acessível por meio de um qualquer acto de linguagem, eliminar a
linguagem é eliminar o ser, desde a sua mesma possibilidade.

2. Linguagem como possibilidade ontológica geral

Na sequência das conclusões provisórias a que já se aportou, vamos,
agora, examinar a linguagem como possibilidade ontológica3 geral, isto
é, como o meio de o ser como sentido se manifestar ao homem.Do
ponto de vista do sentido, todo o acto humano é uma qualquer forma
de linguagem. É esta univocidade da linguagem humana que permite
quer o exercício do logos como actividade significadora própria de cada
indivíduo humano, no acto próprio constituinte da sua mesma pessoa,
quer a comunicação inter-individual e inter-pessoal. Mas é esta mesma
univocidade basal da linguagem que permite também a infinita possí-
vel diferencialidade da linguagem: sem este mesmo carácter comum
fundamental de único meio realmente lógico, não haveria como es-
tabelecer a unidade dos infinitos actos individuais de linguagem.4 É

3 Aqui, obviamente, toma-se o termo “ontologia” no seu sentido etimológico e
primeiro de onto-logia, isto é de logia tou ontou, de logos do ser, de recolha do
sentido do ser ou, como preferimos, dado o seu maior rigor propriamente ontológico,
de recolha do ser como sentido, recolha que, assim, se confunde ontologicamente
com o mesmo ser enquanto sentido. Dado que não há outro ser na nossa experiência
senão o que passa por uma qualquer dimensão semântica, a ontologia é tudo o que
somos e a linguagem é o modo multímodo de essa ontologia se constituir em acto
propriamente humano, isto é, de algum modo incarnado, sendo que a linguagem é o
modo próprio da incarnação do ser para o homem e no homem e como homem. Este
sentido permite uma visão muito interessante da própria incarnação no sentido cristão
cristológico do termo.

4 A linguagem funciona, pois, como um transcendental ontológico e ontopoiético,
sem o qual apenas haveria (se é que tal hipótese faz algum sentido) pontualíssimos ac-
tos de linguagem, sem qualquer possibilidade de ligação entre si, sem que fosse pos-
sível constituir algo como um mundo. É, pois, o carácter transcendental ontológico
da linguagem que permite a ligação ontológico-semântica dos diferentes discursos,
impedindo a sua radical e fundamental diversidade, impossibilitadora da constituição
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porque cada um destes infinitos actos de linguagem, em acto de rea-
lidade ou em acto de potencialidade, é um acto de linguagem e não
de outra coisa qualquer que todos são actos de linguagem, que todos
pertencem a um mesmo universo transcendental, definido pela e como
linguagem. E esta mais não é do que o acto infinito de possibilidade de
constituição de infinitas possíveis linguagens particulares.5 Cada uma
destas linguagens particulares é um modo próprio de dar o ser como
sentido. A linguagem é, portanto, o acto de possibilidade de dar o ser
como sentido ou, se se preferir, de o ser se dar como sentido.

Assim sendo, a linguagem não é discernível da mesma actividade
infinita que dá o ser a e nesta forma ontológica própria nossa, a hu-
mana.6 Não é, pois, a linguagem um epifenómeno funcional ou ins-
trumental do ser do homem, ser que lhe subjaz e lhe é anterior,7 mas

de qualquer articulação semântica trans-atómica. A linguagem não nasce no mundo
e do mundo, mas, antes, o mundo da linguagem. Neste sentido, o logos é anterior a
toda a possibilidade de articulação lógica actual, é a sua mesma possibilidade trans-
cendental, realmente metafísica, porque está para além de toda a natureza expressa,
realizada.

5 Neste sentido, a linguagem não é discernível do ser como actualidade pura de
possibilidade, isso que é o mais recôndito e fundamental no ser, o seu puro acto de
possibilidade, fundamento de toda a possível realidade.

6 Assim como, em ontologia, não é possível eliminar o absoluto da actualidade do
ser sem eliminar tudo, isto é, sem que o nada surja (e, se surgir, surge definitivamente),
no âmbito da linguagem, retirada esta como pura possibilidade de sentido, nada pode
restar de sentido, isto é, cai-se necessariamente num nada de sentido, indiscernível,
para nós, de um nada absoluto.

7 Esta anterioridade é impossível, dado que qualquer afirmação acerca do que o
homem e o que o rodeia são – e é todo o ser em acto de realidade – necessita da
transcendentalidade anterior da linguagem para se poder dar. Por muito que os em-
piricistas e positivistas se esforcem por provar o contrário, contrário que, para eles,
passa pela necessária anterioridade de uma qualquer matéria sensível suporte para as
manifestações do sentido, manifestações que, segundo a sua lógica própria, também
são materiais, não sendo o sentido mais do que uma espécie de indefinível “sumo”
semântico material da matéria, continuam a necessitar desta capacidade anterior de
produção de “sumo” que é a linguagem como possibilidade transcendental de ex-
pressão. Assim sendo, é a matéria que nasce, como forma de sentido especial, da
linguagem e não o contrário. Se assim não for, agradecemos o favor de um qual-
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14 Américo Pereira

a forma como o ser do homem tem de se construir na única dimensão
que é a sua, a do sentido. Qualquer forma de construção de uma qual-
quer realidade necessita do recurso à linguagem para se constituir. Esta
evidência não é passível de honesta negação. Não há forma alguma
de construção de qualquer tipo de realidade a que o homem possa ter
acesso semântico que não passe necessariamente por uma qualquer lin-
guagem. A referência a qualquer sentido actualmente real ou actual-
mente possível apenas pode ser dada por intermédio de uma qualquer
forma de linguagem. De Deus, cuja referência encerra necessariamente
o máximo de realidade possível – mesmo que apenas sob a forma de
um possível, realmente improvado ou improvável -, à mais infima refe-
rência possível – tão inacessível na sua realidade própria quanto Deus -,
toda a possível referência passa necessariamente por uma qualquer lin-
guagem, por uma qualquer forma e formalização de linguagem.8 O in-
tocável “objecto Deus” ou o intocável “objecto mínimo possível” têm,
como objectos de linguagem, 9 a mesma dignidade, pois dependem da

quer empiricista provar o contrário, sem fazer qualquer uso desta mesma capacidade
anterior da linguagem. Pacientemente esperaremos.

8 A habitual e comum referência a “linguagens formais”, como a lógica ou a ma-
temática, por exemplo, por oposição a outras, que seriam não formais (sendo que,
segundo estes mesmos critérios, as chamadas “informais” nada mais podem ser do
que “não-formais”, uma vez que o uso de “informal” no sentido popular do termo –
como em: “levou um trajo informal” – é simplesmente néscio e, portanto, inaceitá-
vel), é errada, pois não há linguagem sem forma. Assim sendo, não há linguagens
informais, apenas formas diferentes de linguagem. A chamada “informalidade” da
linguagem não corresponde a coisa alguma real, pelo que o uso da expressão deve
ser abandonado, sob pena de não ser possível avançar verdadeiramente no estudo da
linguagem. Note-se que estas designações apressadas, que ferem profundamente o
entendimento da realidade daquilo a que se referem, a nada mais se devem do que a
uma precipitação da nomenclatura, que não pode deixar de provir de uma lastimável
preguiça intelectual de quem as usa. Pena é que constituam moda e passem por ciên-
cia, quando mais não são do que escória epistemológica, profundamente nefasta para
o avanço da ciência.

9 Não como formalizações actuais ou actos da linguagem, não como conteúdos,
mas como pertencentes a um mesmo único modo possível de o sentido ser para o
homem. Numa leitura (que, aliás, é fundamental) a partir da primeira frase do “Pró-
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linguagem para poderem aceder ao sentido humano. Sem a linguagem,
não há “Deus”, não há “objecto mínimo possível”, não há coisa alguma.

A relação das eventuais “coisas ontológicas” com a linguagem é
unívoca: todas dependem dela do mesmo modo, isto é, absolutamente,
pois sem ela, pura e simplemente não existem semanticamente.10 A
prova é óbvia. Não quer isto dizer que haja uma identificação entre
a linguagem e o pensamento, mas que o próprio pensamento depende
da linguagem, que é o seu sustentáculo transcendental: não há pen-
samento sem linguagem e só há pensamento com linguagem, quando
a linguagem é em acto. Do ponto de vista humano, pode-se iniciar o
livro da existência humana com “no princípio, era a linguagem”, ex-
pressão não muito diferente da famosa de João Evangelista. O pensa-
mento é um exercício actualizador da linguagem como possibilidade
geral semântica. Do ponto de vista do eventual sujeito da linguagem
e do pensamento, um qualquer gesto pode não se lhe manifestar como
pensamento, mas não deixa de ser linguagem. Esta não precisa de ser
pensada, pode muito bem ser mesmo impensada, absolutamente não
consciente. Ainda assim, não deixa de ser legível, de algum modo, por

logo” do Evangelho de São João, pode dizer-se que este único modo é o próprio
Deus, na sua mesma actualidade infinitamente activa e possibilitante do mais, sendo
que o sentido que o homem retira daqui como “Deus” mais não é do que uma sua
forma, segundo uma formalização particular da linguagem, se se quiser, uma “ima-
gem” segundo a linguagem. Esta “imagem” será sempre infinitamente distante da
mesma realidade suporte a que se refere e de que é “imagem”. Funda-se aqui, aliás,
a ideia da infinita transcendência lógica e ontológica de Deus que encontramos no
famoso argumento endonoético de Santo Anselmo, argumento que pode ser visto, em
termos de linguagem, como interior à linguagem humana, mas em infinita infinité-
sima aproximação a uma realidade infinita em acto, que transcende necessariamente
aquela linguagem, mas que a funda e lhe permite aquela mesma infinita aproxima-
ção. O suposto lógico é que esta infinita aproximação não é possível sem um suporte
actual qualquer infinito que a sustente. Manifestamente, este suporte não pode ser
a realidade finita do homem, materialmente entendido. Não entender esta necessi-
dade lógica é não poder entender este argumento, na sua relação com a linguagem, a
humana e a transcendente, seu suporte.

10 Como é óbvio, não há coisas antes da linguagem, simplesmente porque não há
como haver referência a elas ou ao que seja antes de haver linguagem que o permita.
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um terceiro (que pode muito bem ser o próprio sujeito, em posterior
contacto com um registo memorial heterógeno desse mesmo acto; os
exemplos são óbvios).11 Esta alusão é suficiente para mostrar a anteri-
oridade ontológica da linguagem relativamente ao pensamento.

As capacidades diferenciadas de exercício da linguagem por parte
das diferentes pessoas mais não são do que a marca da diferente cons-
tituição ontológica dessas mesmas pessoas: a cada pessoa corresponde
uma capacidade de linguagem própria, sendo que é esta mesma capaci-
dade própria que lhe confere a possibilidade ontológica diferenciadora.
Duas pessoas com exactamente a mesma capacidade de linguagem se-
riam indiscerníveis uma da outra, dado que, por hipótese e por absurdo,
teriam necessariamente sempre o mesmo acto de sentido perante as
mesmas possibilidades semânticas (ou não teriam exactamente as mes-
mas capacidades de linguagem, mas capacidades diferenciadas, ainda
que minimamente).

Esta última chamada de atenção leva-nos a meditar acerca da ne-
cessidade de um absoluto rigor no manuseio intelectual de tudo o que
diz respeito às questões relativas à linguagem. Mas este respeito não
deriva de qualquer factícia necessidade metodológica, mais ou menos
bem convencionada, mais ou menos consensual, mas da mesma natu-
reza da problemática em causa, a precisa problemática da linguagem.
É porque a linguagem é o único veículo do sentido que há a necessi-
dade absoluta de lidar com estas questões da linguagem com o máximo
cuidado: qualquer lapso na identificação do que a linguagem é não re-
dunda em um falhanço académico ou epistemológico, mas na perda do
sentido constituidor do ser: uma falha no entendimento da linguagem é
uma falha de entendimento ontológico, no que a ontologia tem de mais
radical, a sua mesma fonte de possibilidade.

Não admira, pois, que qualquer teoria sobre a linguagem que não
respeite a sua natureza própria provoque não apenas uma frustração

11 Os actos genuinamente impulsivos recaem nesta categoria, bem como os actos
em que o seu sujeito, que não deixa de o ser, não dá deles acordo, por exemplo, actos
realizados em sono profundo ou sob o efeito de drogas alucinogéneas.
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espistemologicamente grave, mas afecte a própria constituição do ser
como sentido. Por exemplo, uma teoria que faça repousar a origem
da linguagem numa qualquer produção, por seres ontologicamente an-
teriores à linguagem, de uma qualquer convencionalidade factícia de
sinais e ou símbolos tem necessariamente de anular o carácter onto-
lógico da linguagem e de toda a sua actividade, reduzindo esta a uma
mera combinatória mais ou menos artificial e artificiosa de átomos lin-
guísticos, sem qualquer outra realidade que não a sua mesma arbitrária.
O discurso que daqui possa emergir tem de necessariamente ser vazio
de conteúdo ontológico transcendente àquela mesma arbitrariedade ar-
tificialmente construtivista. Esta linguagem nada pode dizer para além
daquilo que lhe é permitido pelos jogos convencionais possíveis dentro
das regras da sua mesma facticidade matriz. O mundo que cria é um
mundo meramente artificial, em que os seus habitantes semânticos são
como que moléculas de sentido fabricadas a partir dos átomos conven-
cionados. É um mundo possível, mas um mundo alienado de tudo o
mais que não seja admitido pelas suas mesmas regras de jogo. Toda a
real capacidade criadora da linguagem sem restrições se perde.12 O
sentido possível passa a ser limitado pela convenção inicial e tudo o
mais – e que é infinito – se perde necessariamente.13

12 E a linguagem é fundamentalmente esta possibilidade de liberdade criadora,
semanticopoiética: limitar as possibilidades da linguagem é limitar toda a ontologia
possível. Este foi o papel negativo dos mitos. Os mitos foram fundamentais do ponto
de vista da abertura de novas possibilidades ontológicas, mediante exactamente uma
abertura de linguagem. Mas, se o mito abre para um novo mundo semântico, pela
sua positividade ontopoiética, pelo autêntico milagre que realiza com a linguagem
que incarna, também constitui entrave ontológico, pois não há mito algum que não
imponha limites ontológicos e formais à linguagem utilizável. Assim, cada mito abre
para um campo de linguagem próprio, mas concomitantemente fecha um infinito de
possibilidades de linguagem diferentes. Apenas mitos univeralistas podem contrariar
esta tradicional característica.

13 Reside aqui a raiz de todo o etnocentrismo: este não é fundamentalmente uma
categoria política, mas uma categoria ontológica e de linguagem, que se caracteriza
pela negação da propriedade da ontologia e da semântica humanas a todos os povos
que não compartilham connosco os nossos mitos, especialmente os mitos cosmogóni-
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Ora, tal é o modo próprio de ser de todas as linguagens que não
respeitam o carácter ontológico autónomo da linguagem, necessaria-
mente independente de qualquer convenção imposta. Por exemplo, as
linguagens de matriz semântica restritiva das ciências podem ser tor-
nadas muito eficazes em determinado âmbito artificialmente restrito de
possibilidade da linguagem, mas são impotentes – aliás, voluntária e
propositadamente, ainda que tal não seja abertamente manifestado ou
confessado – para tudo o mais, para as infinitas possibilidades que a
sua restrição lhes veda. Nada há de propriamente errado nisto, se estas
restrições, úteis para os simples fins a que foram destinadas, não ex-
travazarem os seus âmbitos restritos próprios, invadindo terrenos onto-
lógicos que não lhes dizem respeito. Assim, querer alargar para o todo
possível do sentido uma linguagem criada apenas para um de seus in-
finitos modos possíveis irá necessariamente redundar na morte da pos-
sibilidade de expressão dessas infinitas possibilidades, dado que a sua
eventual expressão não é compatível com a linguagem restrita e restri-
tiva que se quer expandir e pela qual se quer que todo o infinito possí-
vel do sentido passe. Tal não é manifestamente possível, não porque o
possível não o seja como tal, mas porque a linguagem restritiva não é
simplesmente capaz de o comportar.

Um caso manifestamente óbvio basta para mostrar a necessária ne-
cedade de tais empreendimentos erroneamente tidos como de índole
epistemológica e, logo, racional. É manifesta a existência de actos de
amor. Estes actos não necessitam de uma qualquer expressão material,
capaz de verificação de tipo experimentalista. Podem existir sem esta
expressão. Uma mãe pode perfeitamente continuar o acto de amor pelo
seu filho quando este parte para a guerra distante, sem que receba qual-
quer notícia, podendo mesmo o seu acto de amor continuar quando o
seu filho já morreu, sem que ela o saiba. Do ponto de vista da mãe
– que é o único objectivo neste exemplo – tudo permanece inalterado.

cos, cosmológicos e antropogónicos, particularmente importantes e melindrosos pe-
las razões óbvias relativas à constituição semântica própria da humanidade em causa
em ambos os lados da questão etnocêntrica.
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Deste seu acto de amor pode não haver qualquer manifestação material,
necessariamente pública. E as pseudo-medições das actividades fisio-
lógicas14 nada de concreto nos dizem sobre o que se passa no forum
íntimo desta mãe (se o dissessem, passavam a ser de tipo manifesto,
público, político). Ora, há uma linguagem interior própria para este
acto desta mãe (esta afirmação não é honestamente desmentível), sem
que possa ser estabelecida uma qualquer restrição para que esta lingua-
gem possa ser. Ela é o que é, independentemente de qualquer possível
restrição. Mas com qualquer possível restrição, simplesmente deixaria
de poder ser. O mais estulto dos reducionistas da linguagem não po-
derá propor um qualquer padrão limitativo para a possibilidade desta
linguagem, sem a matar, ainda antes da poder nascer.

Este acto, como infinitamente qualquer outro, não pode ser sem
uma possibilidade de linguagem que lhe seja adequada e esta última
não é possível sem uma possibilidade de linguagem geral, universal,
infinita. A verdadeira matemática universal, linguagem verdadeira-
mente universal, não é uma qualquer construção artificial que possa
contemplar um mínimo denominador semântico comum, mas a mesma
linguagem como possibilidade infinita da semântica, infinita possibili-
dade semântica. O projecto da criação artificial de uma matriz carac-
terística universal necessita, também ele, de uma dimensão transcen-

14 Pseudo-medições, dado que o que se mede não são as actividades na sua real
expressão, que é de uma tal complexidade que torna a sua medição impossível, mas
apenas aparências gerais dessas mesmas actividades: assinalar, por exemplo, man-
chinhas numa pantalha de um monitor não nos diz muito acerca do que se passa no
cérebro de alguém e evidenciar que certa zona do cérebro está a funcionar é de um
simplismo epistemológico confrangedor. Verdadeiras medições são as que se fazem,
com o máximo de rigor, por exemplo, nos aceleradores de partículas, em que a me-
todologia e o aparato devem poder impedir ambiguidades e equívocos. Estudos de
tipo estatístico sem mais são sempre equívocos, pois não permitem seguir a medi-
ção objectivamente até ao ínfimo detalhe onde a realidade está verdadeiramente em
jogo e onde tudo se passa de relevante para o que se infere estatisticamente. Não é
que estas inferências sejam completamente inúteis num sentido estrito do termo, mas
a sua precisão detalhada é simplesmente inexistente, o que pode ser extremamente
perigoso em termos de fiabilidade epistemológica e aplicabilidade política.
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dental suporte da sua mesma possibilidade de universalidade mínima.
Esta universalidade mínima é a própria linguagem como possibilidade
geral de sentido actual. Mas este “mínimo” coincide com o máximo,
pois a linguagem só é o mínimo comum porque é o infinito comum que
permite qualquer mínimo possível.

3. Linguagem como possibilidade de expressão e
expressão em acto

Na sequência do que já estabelecemos acerca da essência da linguagem,
a sua relação com a expressão tem de necessariamente ser vista como
algo necessário: não é, pois, acidental a relação entre a linguagem
e a expressão seja ela entendida como possibilidade, expressividade,
seja como actualidade semântica, expressão actual. É a linguagem
que permite a expressividade e a expressão humanas: como já per-
cebemos, sem a linguagem não pode haver qualquer possibilidade se-
mântica. Expressar algo ou exprimir algo implica sempre um qualquer
uso da linguagem. Esta confunde-se, assim, quer com a possibilidade
fundamental e fontal da expressão quer com a sua mesma actualidade.
Usar a linguagem é actualizar expressão; actualizar expressão é usar
linguagem. Todo o sentido humano passa por uma qualquer forma de
expressão e esta passa necessariamente por uma qualquer forma de lin-
guagem.

Quando se diz “qualquer forma de expressão”, quer-se dizer exacta-
mente que o universo possível e real da expressividade humana é exclu-
sivamente um universo de linguagem, possível ou actual. Deste modo,
toda a actividade que passou de algum modo, ainda que mínimo, pela
linguagem é uma forma de expressão humana15 e, portanto, produto

15 A atribuição de “linguagens” a entidades não humanas é obviamente abusiva,
dado que a analogia com os intrumentos comunicacionais que essas entidades usam
não pode ser operada projectivamente. Não há “linguagem” das formigas ou dos
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qualquer da acção multímoda semântica do homem. Estamos obvi-
amente a referir-nos à cultura, no seu sentido mais lato, sentido que
coincide necessariamente (até por tudo o que já ficou previamente es-
tabelecido) com a mesma actividade expressa do homem, actividade
que nasce plurivocamente da própria univocidade do carácter de ser de
linguagem do homem.

Assim, desde as mais antigas e erradamente consideradas primi-
tivas formas de expressão propriamente humanas, até às formas mais
actuais, por vezes erradamente consideradas como as mais avançadas,
tudo o que foi produto do homem, todo o produto verdadeiramente hu-
mano (aqui a distinção entre “do homem” e “humano” não faz qualquer
sentido, fará num outro nível, em que os produtos da acção total do ho-
mem podem ser diferenciados em níveis de qualidade), tudo é produto
expressivo do homem, tudo o que é relativo ao homem e, com ele, faz o

computadores, por exemplo: a destes últimos é e será sempre humana, porque, na sua
origem, esteve linguagem humana; o instrumento que as primeiras utilizam, se bem
que sendo analogável a um código, não pode não ser mais do que a utilização ma-
terial e apenas material de virtualidades materiais postas ao serviço de um processo
também ele material de troca de dados, com finalidades meramente adaptativas ao
meio ambiente, em seu sentido mais vasto. A menos que se queira ver neste uso já
uma forma de semântica, isto é, uma espiritualização dos próprios conteúdos hauri-
dos e veiculados. Mas, se assim for, estaremos perante uma concepção radicalmente
diferente daquela que é a normal na moderna ciência biológica e afins. Não se trata,
pois, segundo o padrão materialista comum, de uma linguagem, mas apenas de uma
troca de dados materiais, em si mesmos assignificativos, cuja função não é signifi-
car, mas apenas encaixar-se adequadamente no grande esquema material das coisas e
seu funcionamento mecânico. Semelhantes considerações podem ser adaptadamente
tecidas para quaisquer outras realidades que usem modos de comunicação assemânti-
cos, como é o caso das estruturas do ADN e do ARN e seu funcionamento integrado
nos organismos, que são, segundo o padrão epistemológico materialista, unidades
fortuitas e assemânticas. Outro tipo de considerações implicará a mudança prévia
de paradigma epistemológico, o que pode ser muito benéfico e será, talvez mesmo,
aconselhável: o alargamento do âmbito possível da capacidade da inteligibilidade e
da inteligência não pode ser senão muito benéfico, mas, então, as habituais ironias
relativas a modelos de tipo platónico-leibniziano (que mostram a incompreensão de
quem as profere) têm de ser abandonadas, elas e os entraves epistemológicos de que
relevam e que, circularmente, ajudam a criar e a manter.
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seu sentido próprio se dá na forma de semântica expressa por meio da
linguagem.

Desde o mais antigo instrumento provavelmente humano (e “prova-
velmente humano” exactamente porque nele se parece manifestar algo
de necessariamente atribuível a uma capacidade expressiva já humana
e não a outra coisa qualquer), até à expressão poética ou científica ou
artística outra ou científica outra, tudo participa de uma mesma unívoca
capacidade expressiva, capacidade que unifica todos os indivíduos hu-
manos numa mesma humanidade, humanidade esta de que podemos,
cada um de nós, precisos indivíduos humanos, fazer parte expressiva,
porque há uma mesma matriz transcendental unívoca que permite a
nossa comunicação segundo e com uma mesma linguagem, linguagem
que, apesar de ser plurívoca (infinitamente plurívoca potencialmente),
constitui o mesmo fundamento comunicacional-expressivo para tais in-
divíduos e, assim, lhes confere a possibilidade de construção de uma
mesma humanidade de possível unidade semântica. Deste ponto de
vista, o indivíduo potencialmente humano é transformável em pessoa
real precisamente por meio desta capacidade transcendental única e
pessoal que é a linguagem: o indivíduo humano é com a possibilidade
de se dizer pessoa; ele é a possibilidade de se dizer pessoa. Não co-
nhecemos outro assim. A linguagem é, portanto, meio e veículo de
pessoalidade.

Por meio da linguagem, quando o homem, cada homem se ex-
pressa, fá-lo, pois, num registo geral-universal que é comum a todos
os outros possíveis homens, possivelmente como ele. Reside, portanto,
nesta capacidade e neste acto que dele pode emergir, a verdadeira fonte
de unidade humana, não em qualquer forma material ou em qualquer
outra de qualquer outro tipo. Sem esta mesma matricialidade possi-
velmente expressiva, simplesmente não é possível haver humanidade,
pois não há qualquer hipótese de comunicação. A expressividade e a
linguagem que a permite são a matriz de possibilidade da própria hu-
manidade como unidade possível de sentido. Não são, pois, apenas um
epifenómeno cultural nascido a partir de um qualquer substracto ante-
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rior: por exemplo, o homem biológico ou outro qualquer, mas a sua
mesma condição ontológica. De novo, tomamos a referência ao início
do Evangelho de João como intuição fundamental acerca da matriz on-
tológica fundamental: do ponto de vista do homem, isto é, do ponto de
vista da semântica que ergue o homem como homem, antes de qual-
quer outra possibilidade, está fundamental e absolutamente o verbo, ou
seja, a possibilidade do sentido. O homem mais não é do que a actuali-
zação particular desta possibilidade infinita de sentido, sem a qual não
haveria referência alguma, ser algum, actualidade significativa alguma.
Relembramos: não há ser para aquém ou para além do sentido.

Vamos recorrer a três exemplos para concretizar o que foi acabado
de afirmar: a) expressividade de tipo “emotivo”; b) expressividade de
tipo “abstracto”; c) expressividade de tipo “artificial-mecânico”.16

a – Expressividade de tipo “emotivo”.

Começamos por fazer notar que só é possível classificar de um qual-
quer modo uma qualquer expressão precisamente por ter havido um
qualquer acto de expressão. Mas, para mais, a mesma classificação em
causa é, ainda, uma outra forma de expressão, pelo que, em termos
lógicos, estamos caminhando em território muito movediço e circular.
Ainda assim, e sob pena de nada dizermos, há que tentar lançar alguma
luz sobre estes temas, luz que não seja já ensombrada por uns tantos
preconceitos semanticamente injustificáveis, segundo a pura essência
da linguagem.

Quando se expressa “emoção”, a emoção expressa há-de correspon-
der a um qualquer tipo especial de expressão, sem o que não seria possí-
vel distingui-la dos demais tipos possivelmente existentes. O problema
surge necessariamente quando se tenta perceber os limites entre o que

16 O uso das aspas altas tem como razão o facto de estas classificações, se bem que
habituais, não serem claras.
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possa ser a expressão emotiva e o que não o é. Assim, há que estabe-
lecer um qualquer critério, forçosamente arbitrário, que permita situar
o próprio emotivo da expressão para cá dos seus factícios limites. Não
se consegue vislumbrar outro critério que não seja o da emotividade
expressa como toda a expressão que diga respeito à pura interioridade
ética do expressante. Note-se, no entanto, que, quando a expressão não
coincide estritamente com aquilo a que estamos habituados a conside-
rar como o pensamento solipsista puro, ela é sempre e necessariamente
um acto político, pois interessa necessariamente um outro sujeito di-
ferente do seu produtor, isto é, é lançada para a agora política. Nada
obsta a que este sujeito terceiro seja simplesmente possível.

Assim sendo, a expressão emotiva diz respeito a conteúdos pura-
mente interiores do seu expressante, conteúdos que, no caso de haver
uma dimensão política nesta expressão, deixam de ser puramente inte-
riores. Quer isto dizer que a expressão emotiva deixa imediatamente
de o ser quando é comunicada politicamente. Uma expressão emotiva
pura é necessariamente indiscernível de um puro pensamento solip-
sista expresso apenas para “dentro de si próprio”. As consequências
antropológicas desta evidência podem ser muito importantes, sobre-
tudo negativamente.

Não é, pois, algo como o tom, mais ou menos exuberante, ou algo
no mesmo género, o que marca a emotividade da expressão, mas a
referência necessariamente exclusiva à pura interioridade de quem se
expressa. O domínio da expressão emotiva não é, assim, o reino de
uma não racionalidade, mas o domínio de um logos, mais ou menos
racional, mas sempre informado por uma qualquer racionalidade a des-
cobrir, próprio exclusivo da interioridade humana. Não é, portanto, a
maior ou menor racionalidade o que diferencia um discurso emotivo de
um outro qualquer, mas a sua marca referencial original-fontal. Deste
modo, um discurso que expresse emotividade, no único sentido objec-
tivo que esta pode ter, não é um discurso mais ou menos racional do
que um outro qualquer: tudo depende do modo lógico como a expres-
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são é realizada. Pode, pois, haver um discurso emotivo maximamente
racional como minimamente racional.

Por mais paradoxal que possa parecer, pode haver expressão “lí-
rica” que não seja emotiva: se se tratar de uma expressão cuja referên-
cia implique o domínio político, já não é emotiva, mas, exactamente,
política. Uma dama que se queixe do mal infligido pelo objecto de sua
paixão não produz algo de emotivo, mas algo de político, dado que a
sua “mágoa” tem origem fora de si. Já a prosaica expressão de uma
queixa acerca de uma vulgaríssima dor de dentes, desde que não pro-
vocada por terceiros, isto é, desde que não contaminada politicamente,
é verdadeiramente uma expressão de emotividade. Prosaico, mas logi-
camente irrefutável.

Mas a expressão da relação com Deus, como não tem sentido se-
não como expressão de uma relação que necessariamente transcende
ao seu sujeito, isto é, que é necessariamente política ou não é o que
declara ser, não é expressão emotiva. Assim, grande parte da expressão
religiosa, nomeadamente da expressão de tipo místico, não é emotiva,
mas política. Como é óbvio, os exemplos são virtualmente infinitos,
pelo que se fica por aqui em termos de ilustração.

Podemos, assim, perceber que, embora sendo muito rica do ponto
de vista da pura experiência interior, a expressividade emotiva corres-
ponde a um campo muito restrito da experiência humana e seu relato,
sendo um terreno em que a linguagem emudece necessariamente junto
da sua fonte, sempre que não haja em possíveis interlocutores políti-
cos uma experiência semelhante que possa significar politicamente a
experiência primeira do sujeito em ensaio de comunicação emotiva.

A expressão emotiva pode ser e é sem dúvida profundamente en-
riquecedora, do ponto de vista da experiência puramente interior do
homem, mas, se fosse a única possível, o homem ficaria reduzido a um
ser autista. Se bem que a linguagem seja o grande meio semântico de
o homem se construir semanticamente, o seu uso tem de necessaria-
mente passar por uma prova política, isto é, em termos mais comuns,
de inter-subjectividade, a fim de ser possível constituir um mundo que
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não seja um simples átomo impenetrável e impartilhável orbitando em
torno de um improvável atractor pessoal interior de cada homem. A
linguagem é fundamentalmente um instrumento político. Aliás, ela é o
fundamento mesmo da possibilidade da política, precisamente devido
ao carácter transcendental que já discutimos.

b – Expressividade de tipo “abstracto”.

Este tipo de expressividade, exactamente por não poder ser redutível
a uma expressividade emotiva, serve para transmitir os conteúdos de
tipo puramente transcendental, precisamente aqueles que são imedia-
tamente intuíveis por todos os possíveis interessados. Mas, antes de
discutirmos a transmissibilidade deste tipo de conteúdos, há que per-
ceber como são postos em linguagem, isto é, como surgem na forma
de linguagem. Ao contrário do que habitualmente se pensa, na sequên-
cia de uma interpretação errónea da filosofia lógica de Aristóteles, os
“conteúdos abstractos” não são acedíveis por meio de um “processo de
abstracção”, em que vão sendo eliminadas características não comuns
a certos dados da experiência, os de tipo universal, exactamente porque
são os genericamente mais comuns, até se chegar a um tipo de dados
maximamente comum, chamado “universal”. Tal processo implica uma
circularidade lógica óbvia: é preciso um qualquer pré-conhecimento do
que há que manter e do que há que eliminar em cada caso, o que, por
sua vez, implica necessariamente um pré-conhecimento do que é uni-
versal, a fim de o manter e de eliminar o que o não é, dado que, na pura
experiência, nada vem com o rótulo de “universal” ou de “universal
possível” ou de “não universal” ou de “possível não universal”.

Este processo só é possível porque há um outro processo anterior
suposto e devidamente oculto de tipo intuitivo (platónico), por meio do
qual é possível perceber intelectualmente o que é possivelmente uni-
versal. Mas tal intuição – que se dá caso a caso necessariamente, pelo
que qualquer universalização é sempre uma extensão por meio de um
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salto lógico, que só se pode apoiar numa intuição de tipo paradigma-
tista, isto é, conheço, primeiro, intuitivamente o paradigma e, depois,
comparo com ele os possíveis candidatos à universalidade de que é pa-
radigma: é a ideia platónica) não depende de uma qualquer experiência
de tipo sensível, antes é o contexto intelectual em que tal experiência se
pode dar com sentido possível de possível universalidade: sem aquela
intuição prévia enquadrante, todo o dado da experiência seria pura e
simplesmente “ilegível”, isto é, sem qualquer possível logos, sem qual-
quer sentido possível que pudesse extravasar a sua atomicidade semân-
tica, com tudo incomparável, pois com nada possuindo termo de com-
paração, que só pode ser dado por uma intuição que não dependa da
experiência.

No entanto, esta intuição não é vazia como o seu sucedâneo trans-
cendental kantiano, estranha intuição interna de uma estrutura vazia,
por si mesma, da sua mesma vazia estruturalidade, num círculo vici-
oso, que não permite obviamente explicar a existência de conteúdos
outros na mesma intuição.17

Assim, os conteúdos de tipo abstracto só podem estar presentes
como formas de intuição por meio precisamente de uma intuição, isto
é, de um conhecimento directo e imediato de tipo intelectual da sua pre-
sença no que se dá à mesma intuição. Quer isto dizer que o processo
não é abstractivo, mas puramente intuitivo: a apreensão intelectiva (e
não há outra forma humana de apreender) seja do que for dá-se num
acto unitário de verdadeira contemplação de um todo semântico, exac-
tamente o todo de que cada inteligência em cada acto é capaz. Neste
acto, é dado tudo o que constitui, para aquela inteligência, a presença
semântica de isso que é apreendido. Desta semântica total, faz parte
isso a que se chama “abstracto”, tal como faz parte o demais, dito “não
abstracto”.

17 Não admira, pois, que o continuado transcendentalista do kantismo, que foi a fe-
nomenologia brentano-husserliana, tenha de ter recorrido a uma “velharia” filosófica
medieval, antes rejeitada, como a “intencionalidade”, forma indirecta de presença de
uma possível origem objectiva e real de um conteúdo, para além da própria estrutura
gnoseológica, único verdadeiro conteúdo possível para a intuição segundo Kant.
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Num acto de inteligência que captasse apenas um único e isolado
objecto (se é que tal é possível, para além da sua consideração mera-
mente lógica, precisamente a que estamos agora a fazer), não haveria
como distinguir algo que pudesse ser considerado “abstracto transcen-
dental”, pois não haveria termo de comparação possível: transcendetal
a quê? – a apenas um único indivíduo? – tal manifestamente não faz
qualquer sentido. Temos, pois, de ter pelo menos dois indivíduos (ne-
cessariamente distintos para que possam ser sequer indivíduos), pre-
sentes a uma e numa mesma e unitária intuição, para que seja possível
falar de um qualquer “abstracto transcendental”. Mas a única forma
que possuo de comparar esses mesmos dois indivíduos presentes a uma
e numa mesma intuição é precisamente considerando numa única e
mesma intuição analítica, caso a caso, todas as características por sua
vez individualmente consideradas, a fim de perceber se há presença
concomitante num e no outro da mesma característica. Não há outra
forma e a consideração sequencial, como só pode dar-se logicamente
em intuições diferentes e possivelmente sucessivas, não garante a com-
parabilidade, pois, a menos que haja uma super-intuição que a ambas
tenha como objecto concomitante (o que não é logicamente possível,
dado que queremos que sejam sucessivas), não é possível referenciá-
las necessariamente uma à outra. São necessariamente dois mundos
absolutamente diversos.

Na consideração a que aludimos acima, não há qualquer processo
de abstracção, mas apenas um processo analítico – não abstractivo –
de separação lógica de caracteres logicamente separáveis, mas sem que
esta separação possa implicar uma retirada qualquer: o que está per-
manece o que está e “onde” está, isto é, na sua mesma relação lógica e
onto-tópica com o demais co-presente, sendo comparado isoladamente
com o que está assim isolado no outro indivíduo. Nada mais, e nada
mais é possível fazer. Não há aqui qualquer abstracção. Ora, como
não se percebe qualquer outra modalidade possível para esta intuição
do transcendental, não se vê como se possa verdadeiramente abstrair.
O processo de abstracção simplesmente não existe. O que há é um
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processo de redução ontológica, que elimina o que se considera ser
incomum, mas não para que se encontre, no fim do processo, uma co-
munidade irredutível, antes, partindo da intuição desta mesma comuni-
dade – que não se confessa -, e sabendo em que consiste – precisamente
o tal transcendental que se busca -, a partir desta posse, se elimina tudo
o que com o transcendental não coincide.

Fica apenas o que a intuição de comparação analítica nos deu como
comum. Este processo, iterado tanto quanto possível numa mesma co-
presença intuitiva de indivíduos a investigar, dá a possível transcenden-
talidade entre eles. Mas não permite, de modo algum, a sua universa-
lização infinitista, dado que não é possível ao homem uma intuição em
que estejam presentes individualmente como tais infinitos indivíduos,
cujas partes logicamente analisáveis possam ser comparadas: para tal
seria necessária uma inteligência infinita, o que manifestamente não
possuímos.

Como se pode, então, justificar a presença de transcendentais di-
tos universais e qual a validade lógica e ontológica da sua presumida
universalidade (necessariamente infinitista)?

De um ponto de vista meramente empiricista, em que tudo, abso-
lutamente tudo depende do acesso sensível ao real, melhor, do acesso
da sensibilidade a um suposto real de que é capaz, ou seja, ainda, da
capacidade da sensibilidade, sendo capaz de encontro com o real que
necessariamente a transcende, permitindo a sua interiorização sob uma
qualquer forma representativa, sempre imaginal, nada pode haver de
transcendental quer no objecto sensivelmente intuído, que é necessari-
amente sempre singular, e, portanto, nada pode haver de transcendental
na mesma captação sensível singular ou tratar-se-ia absurdamente de
uma transcendentalidade singular: foi esta necessária impossibilidade
que levou Kant a supor a presença de uma arquitectónica transcenden-
tal não no possível objecto da sensibilidade ou mesmo na relação com
ele, mas na constituição lógico-ontológica de isso que conhece, o que
possibilitaria uma “transcendentalidade transcendental”, isto é, não do
“lado do objecto” (que se perde, na sua realidade ontológica própria),
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mas do “lado de um sujeito” não singular, mas simplesmente possível,
lógico, numa ontologia lógico-transcendental e nada mais.

Se assim é, nesta perspectiva empiricista, nada pode possuir em si
mesmo carácter transcendental e toda a possibilidade de constituição
de uma linguagem objectiva universalmente válida (natural, portanto)
é anulada. Não surpreende, pois, que, após o triunfo publicista e modal
do empiricismo, se tenha necessariamente caído num mero convencio-
nalismo da linguagem: notemos que estas são as grandes questões da
linguagem, já presentes, por exemplo, no Crátilo de Platão.

Também não é por acaso que, para o mesmo Platão, a linguagem te-
nha de ter uma origem ela mesma transcendental, propriamente lógica,
não no sentido restrito e ancilar de um Aristóteles, mas no sentido de
uma estrutura segundo o logos do próprio ser, segundo uma paradig-
maticidade ideal, sendo que “ideal” aqui não se refere ao sentido fraco
e psicológico de ente abstracto presente em uma qualquer mente que o
pense, mas no sentido de abertura metafísica ao absoluto de possibili-
dade actual de algo. A linguagem que diz a realidade própria do real
nasce quando nasce o real que diz e a ligação é ontológica (ou não é
coisa alguma, simplesmente não existe).

Assim sendo, o único modo segundo o qual a linguagem pode pos-
suir capacidade transcendental reside na presença intuitiva, na sua pre-
sença intuitiva, isto é, directa e imediata ao acto de ser de cada ser hu-
mano de modos lógicos que não se referem apenas a entidades indivi-
duais, mas a entidades que necessariamente são trans-individuais, que
recolhem em seu sentido próprio todo um conjunto de entidades singu-
lares possíveis. A linguagem, como a ideia paradigmático-ontológica,
é de índole metafísica e não física ou empírica. Uma linguagem que
nascesse de uma simples física nunca seria mais do que um código fí-
sico sem sentido, apenas com uma possível adequação mecânica casual
– e necessariamente casual, não pode haver aqui qualquer teleologia –
interposicional. Mesmo que funcionasse mecanicamente, nunca pode-
ria sequer servir um fim, dado que, aqui, não há qualquer fim possível.
É o perfeito funcionamento tópico e topológico de certos códigos não
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humanos – veja-se as formigas..., por exemplo – que nos leva a suspei-
tar de uma necessária transcendentalidade verdadeiramente universal
da inteligência, não limitável à especial inteligência humana, mas com
esta sempre fundamental e radicalmente incomparável, sob pena de re-
dutibilidade mútua.

Quer isto dizer que, do puro dado de uma experiência meramente
sensível, isto é, sem quadros transcendentais metafísicos, nunca seria
possível abstrair fosse o que fosse, dado que nada é abstraível de uma
pura sensibilidade bruta, em que, pela sua mesma definição, nada há
que seja senão matéria bruta: desta matéria bruta, nada mais se pode
extrair senão a mesma bruta matéria. O logos vem de alhures. Vem
da intuição intelectual, que é a única que pode comparar o que lhe está
presente como modelo intelectual com o que a sensibilidade contacta
na parte material da realidade. Esta última não traz, pois, qualquer
etiqueta com os transcendentais indicados, para que a sensibilidade os
possa ler. É a inteligência que, porque os conhece antecipadamente,
nela os descobre. Sem esta possibilidade de comparação, nada poderia
descobrir, a menos que existissem as tais “etiquetas”. Mas, ainda assim,
não saberia o significado das etiquetas...

Não admira, pois, que Platão fale metaforicamente de uma “remi-
niscência”, forma mítica de ensaiar explicar a presença intelectual dos
modelos necessários para que seja possível semanticamente entrar em
contacto com o que está presente de não meramente singular em cada
acto de intelecção, seja ele puramente intelectual ou mediado pela sen-
sibilidade. Também não admira que o platónico Descartes tenha sen-
tido a necessidade de postular a existência de ideias inatas, a fim de
completar o todo de sentido possível (mas também real) dos conteúdos
do pensamento tal como o conhecemos. Nada na experiência sensível
pode explicar, por exemplo, a ideia de unidade, pois não um há único
indício sensível de unidade em toda a experiência: a unidade é um
transcendental intelectual que serve para dar sentido a uma experiência
qualquer, evitando que haja apenas uma absoluta dispersão absoluta-
mente atómica de irrelacionáveis “instantâneos” sensíveis.
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E, assim, também não nos admiraremos com a transcendentalidade
infinitamente fugidia da entidade que Anselmo intui como isso que é
necessariamente divino e que nenhuma experiência sensível pode dar,
apenas a presença endonoética de uma ideia metafísica, sensivelmente
irreal e absolutamente irrealizável sob o ponto de vista de uma existên-
cia mundana segundo o espaço e o tempo, mas absolutamente necessá-
ria como transreal, numa hiper-realidade verdadeiramente metafísica,
sem a qual nem pensamento algum haveria. Foi esta necessidade ló-
gica que Kant não compreendeu, pensando que Anselmo se referia a
uma necessária “existência” ao modo da existência, por exemplo, de
um qualquer Kant.

Mas o mais estranho neste exemplo, é que, não sendo possível uma
intuição sensível de tal entidade, haja uma qualquer linguagem que é
capaz de se lhe referir, o que seria absolutamente impossível (mesmo
em termos meramente imagéticos – seria imagem sensível de quê, pro-
jecção de quê?). O mesmo, com as necessárias adaptações, pode ser
dito de todas as formas que emergem na linguagem e que não têm e
não podem ter qualquer correlativo na experiência sensível, mas que
são apenas entidades de tipo intelectual. Por exemplo, se a base 10
pode ser intuída a partir da realidade digital da mão do ser humano co-
mum, como é que este começou a contar até 10? Quando se olha para a
mão não se vê uma vez dez dedos, mas uma qualquer quantidade incon-
tável de dedos antes de se saber o que é um só. Mas como se chegou à
intuição da unidade, se nada na pura experiência sensível é unitário? E
os jogos matemáticos em que não há qualquer referência sensível nem
pode mesmo haver, dado que transcendem toda a experiência sensível
possível?

Estas considerações são bastantes para que se perceba a necessá-
ria origem metafísica e intelectual dos conteúdos de tipo transcenden-
tal/abstracto. A linguagem necessariamente não os foi buscar à expe-
riência sensível, sendo necessária uma outra forma de experiência para
justificar a sua presença. Esta necessária transcendência de, pelo me-
nos, parte da linguagem relativamente ao mundo da experiência sensí-
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vel manifesta-se sempre que a linguagem se adianta semanticamente a
qualquer possibilidade de realidade física pré-existente, como é o caso
em que é utilizada de forma realmente poética, isto é, criativa. Mas a
grande questão reside em saber se a linguagem não é sempre criadora
de sentido exactamente porque nunca se diz o que já foi – morto para
sempre do ponto de vista ontológico e semântico se não tiver sido dito,
isto é, se não tiver tido uma dimensão de linguagem e de sentido por ela
conferido -, mas é o que diz o sentido do que é, enquanto sentido sob a
forma de linguagem. Esta nunca chega depois, mas é sempre o ser que
chega com ela e por meio dela. No princípio de cada ser, é sempre o
seu logos possível e, actualizado, o seu logos actual. E nada mais há,
para o homem, do que este logos possível e actual.

A linguagem não é, pois, um qualquer veículo de abstracção, a par-
tir de um cadáver ontológico, que se disseca em átomos semânticos, já
destituídos da sua integração semântica molecular e tecidular e orgâ-
nica, mas a própria vida semântica do ser enquanto acto de sentido.
A linguagem não é o certificado de óbito de uma realidade que já foi,
mas o útero, a matriz sempre em parto da literal ontologia própria do
ser humano. Este é um logos em permanente acto de auto-construção
e de construção do mundo consigo. A vida do homem é uma constante
leitura em acto do acto que vai sendo, uma leitura poética de si pró-
prio, em que poema e poeta não são mais do que duas facetas de uma
mesma linguagem que se torna pessoa e encarna num códice material
cujas folhas nunca são as mesmas, cuja capa muito varia, cuja gramá-
tica vacila, mas cujo poema, por mais variegado que seja, é apenas um,
mesmo que haja diferentes heterónimos.

c – Expressividade de tipo “artificial-mecânico”.

Como primeira evidência, totalmente indiscutível e que marca toda a
possível reflexão que se possa elaborar, temos que, sendo essencial,
substancial e existencialmente artificial, isto é, nada tendo de natural,
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ou seja, sendo produto exclusivo do labor humano, sob diferentes for-
mas, este tipo de expressividade, a existir, bem como a linguagem que
lhe seja própria é necessariamente um prolongamento da expressivi-
dade humana e, assim, a sua linguagem é, também ela, sempre neces-
sariamente humana.18

A ficção de uma linguagem mecânica não-humana é, assim, sim-
plesmente tola: pode ser interessante em termos hollywoodescos, mas
é totalmente destituída de fundamento epistemológico e racional. Um
qualquer “cyberqualquercoisa” que venha a usar uma qualquer lingua-
gem que lhe permita uma qualquer expressão gozará não de uma ca-
pacidade de linguagem diferente da humana, mas de um uso de lin-
guagem humana – de origem, base e estrutura humana, propriamente
diferenciada,19 adaptada a um novo uso. E de nada interessa que o
adaptador seja uma eventual máquina, dado que isso que é adaptado
– bem como o adaptador, tanto quanto cabe na nossa experiência – é
de origem humana e, portanto, humano. Da radicalidade original da
linguagem como algo de humano não é possível fugir. Mesmo a atri-
buição insensata de linguagens a entidades não humanas mais não faz
do que abusar do uso da analogia, atribuindo a realidades diferentes da
humana características projectadas de humanidade. É anedoticamente
o que acontece quando se atribui características políticas humanas, por
exemplo, a um cão sentando-o à mesa para partilhar da refeição da fa-

18 Mesmo máquinas que possam ser auto-pedagógicas e, portanto, capazes de real-
mente aprender – o que não é o mesmo que replicar assemanticamente comportamen-
tos humanos – fá-lo-ão sempre e necessariamente a partir de um também necessário
fundo criacional humano, pelo que, matricialmente serão prolongamentos diferenci-
ados da linguagem e da expressividade humanas e, deste ponto de vista fundamental,
mais nada.

19 É importante notar que quer do ponto de vista lógico quer ontológico a dife-
rencialidade e a diversidade actuais implicam um comum único ponto de partida, a
partir do qual precisamente se diferenciaram ou divergiram. Se bem que não seja
necessária a referência a uma qualquer prova, dado o carácter imediatamente óbvio
da razão de tal, pode-se pensar na contra-prova que consiste em arrepiar o caminho
percorrido quer na diferenciação quer na diversificação, o que logicamente implicará
a convergência para um inicial ponto único comum.
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mília. O facto de emocionalmente se atribuir características humanas a
não humanos não faz com que elas passem a existir. O mesmo não é
dizer que não há formas de comunicação entre os diferentes seres e que
essas formas não sejam inter-relacionáveis e operativamente conjugá-
veis. Mas o que não deve ser feito é introduzir equivocidade insanável,
atribuindo ao que não é humano características humanas: epistemolo-
gicamente, o que resulta é uma mera projecção de características huma-
nas sobre tais entidades, o que implica um necessário falseamento das
conclusões a que se chegue, dado que se vai necessariamente encontrar
o que lá se pôs, numa espécie de kantismo para tontos ou ingénuos.

Os códigos de comunicação existentes entre os diferentes seres têm
de ser estudados pelo que são e no que são, não podendo ser devida-
mente estudados como formas não humanas de linguagem, que não são.
Ao tratar-se a interacção dos códigos não humanos (como análogos à
linguagem humana), o que se obtém não é um melhor entendimento do
que seja a sua operação, mas o que seria se fosse humanamente ope-
rada, o que é substancialmente diferente. Porque a comunicação entre
não humanos não é humana, os humanos nunca poderão saber exacta-
mente em que essa comunicação consiste, nas suas variadíssimas for-
mas. Basta encontrar relatos de tentativas de comunicação entre não
humanos para sorrirmos perante a linguagem humana neles utilizados,
na ingénua ilusão de que estão a traduzir para linguagem humana a
“linguagem” das entidades em causa: então, é ver as formigas e as abe-
lhas, etc., a “pensar” como se fossem formigas ou abelhas humanas,
o que é obviamente estulto e não constitui ciência alguma, apenas um
embuste perigoso do ponto de vista epistemológico.

Quantas e quantas vezes, por exemplo, vemos ou ouvimos que “a
formiga escolheu a direcção a seguir”, na sequência do encontro com
uma qualquer molécula que codifica uma qualquer informação direc-
cional. Mas as formigas “escolhem”? O que é “escolher”, para uma
formiga? Alguém pode saber o que isso seja? Alguém já penetrou a
suposta “interioridade” fórmica para saber o que seja esta “escolha”?
Que condições epistemológicas seriam necessárias para que tal ocor-
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resse? E que condições ontológicas? Qual o tradutor existencial entre
a formiga e o homem? Como posso saber do desempenho electivo de
uma formiga, se não sei como é que se processa, em termos do que é
o processo próprio da formiga, o “trajecto” físico(?) e químico(?) que
leva à tal “escolha”?

O que, de facto, acontece é a projecção daquilo que é específica e
propriamente um processo de escolha humano sobre uma entidade não
humana, neste caso, a formiga. Humanizo a formiga e fico sem saber
exactamente o que é que se passou para fazer com que aquela entidade
mudasse de direcção. Da “experiência”, tenho apenas – e mais não
posso ter – a parte puramente fenomenológica grosseira do que se passa
exteriormente antes e depois da mudança de direcção, mas não tenho ou
terei alguma vez o que é propriamente o processo da “escolha”. Esta
afirmação acerca da impossibilidade de se saber o que corresponda à
“escolha” não olvida a possibilidade – epistemologicamente possível
– de se vir a possuir um domínio total, no mais ínfimo pormenor e
sem soluções de continuidade epistemológicas, do processo físico e
químico. Mas tal posse não equivale a uma descoberta de uma escolha,
antes à sua mesma negação, pois a redução do momento da “escolha” a
uma mera operação química anula a escolha como tal, transformando-a
em algo de puramente mecânico, algo que a escolha precisamente não
é. Ficaremos apenas com um processo físico-químico, que não pode
ser chamado de escolha, sob pena de equivocidade, e com a projecção
de um nome de acto humano sobre algo que não é humano e que não
suporta tal projecção.

As considerações tecidas acerca da formiga podem ser tecidas acerca
de qualquer outra entidade não humana cujo comportamento se queira
explicar em termos de projeccionalidade de características humanas:
de certo e próprio acerca dessas entidades nada se fica a saber, apenas
ocorre a projecção de características humanas que reduzem e anulam
a especificidade própria de tal actualidade entitária própria e não redu-
tível. Tal processo não é verdadeiramente científico, antes se trata de
uma moralização indevida de entidades terceiras por parte do homem,
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com finalidades que não podem situar-se apenas no reino do desinte-
resse gnoseológico: tal processo não serve para contemplar o que a
realidade seja, pois anula essa mesma realidade em favor de uma re-
dução humana por projecção, anulando a possível contemplação, antes
se deve a um desejo de controlar a realidade, submetendo-a, mais uma
vez, a categorias humanas. A tentativa, ingénua ou não, de reduzir a co-
municação própria das entidades diferentes da humana à humana não
é mais do que uma extensão do império ontológico do homem ao que
não é e nunca será humano; é uma recusa da irredutível transcendência
própria de entidades que não são humanas. Estender a linguagem ao
que não é humano é uma forma – a mais eficaz, porque radical e fontal
semanticamente, aliás – de estender este império.

Ora, tal extensão não é, de modo algum, indubitável, no caso das
linguagens artificiais produzidas pelo homem. Mesmo no caso do triunfo
da fábula do domínio da máquina sobre o homem, este domínio será
sempre um domínio indirecto do homem sobre si próprio, agora já
não, como tradicionalmente, por interposta pessoa, mas por “inter-
posta máquina”, o que substancialmente vai dar ao mesmo. A chamada
“linguagem-máquina” não é uma linguagem criada por máquinas, mas
uma linguagem criada por homens para uso em e de máquinas. Será
sempre uma forma de linguagem humana, por mais distinta do comum
uso desta última que a sua evolução possa ser: uma língua mecânica
será sempre produto de uma linguagem humana transformada, assim
como uma qualquer língua humana comum é também ela uma qual-
quer real transformação da linguagem humana. Para que um qualquer
uso, por mais remoto que se possa pensar, da linguagem-máquina pu-
desse não ser humanamente referível em termos de fundamentação da
linguagem, teria que ter sido produzido por uma fonte primeira não hu-
mana. Tal não acontece, pelo que esta hipótese é não só impossível
como também absurda.

Assim sendo, quer na sua mais universal possível generalidade quer
no seu mais ínfimo possível detalhe, toda a expressividade possível à
linguagem e as todas as possíveis linguagens mecânicas de origem hu-
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mana – e não conhecemos outras – são humanas, ainda que remota-
mente. Percebemos, assim, facilmente, o terror que infunde um possí-
vel domínio mecânico sobre o homem: é que o bem e o mal possíveis
em termos mecânicos são de etiologia humana e, quando diz que tem
medo das máquinas, o homem está de facto a dizer que tem medo do
homem, que tem medo de si próprio e das más virtualidades, todas de
origem humana, que possam contaminar a linguagem que deu às má-
quinas.

Paradoxalmente, se não faz qualquer sentido ético ou político falar-
se de uma maldade animal-não-humana ou vegetal ou de qualquer outro
“reino” que não o da espécie humana, já faz todo o sentido falar-se de
uma maldade mecânica, sobretudo em máquinas dotadas de altas capa-
cidades performativas de linguagem, exactamente porque são fruto do
engenho e da linguagem do homem. Uma possível maldade das máqui-
nas é redutível a uma maldade originária de quem as produziu, criando,
assim, por meio desta inseminação de linguagem humana em meio não
originalmente humano, uma extensão ética e política do homem, com
as suas virtudes e os seus defeitos, aqui, sim, cumprindo isso que er-
radamente se critica no mito bíblico da criação do homem por Deus,
ou seja, a passagem de um princípio do mal do criador para a criatura.
É, pois, muito perigoso do ponto de vista ético e político o uso de lin-
guagens humanas em máquinas, mas não por causa das máquinas, que
nada são sem a linguagem humana que as “anima”, mas por causa dos
homens que essa mesma linguagem lhes deram.

4. Linguagem como “faculdade” receptiva

No que diz respeito a uma eventual passionalidade ou passividade da
linguagem, o recurso à comparação com as máquinas de linguagem20

20 A escolha desta designação é deliberada, pois, por exemplo, “máquinas lin-
guísticas”, além de esteticamente menos conseguido, parece remeter para algo como
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produzidas pelos homens pode ajudar: assim como nestas últimas só é
possível processar qualquer nova linguagem a partir de uma qualquer
linguagem matriz já preexistente, que possa recebê-la e enquadrá-la,
sem o que a recém chegada não “corre”, também no homem não pa-
rece ser logicamente possível que qualquer adveniência de uma nova
linguagem ou de uma nova formalização de uma linguagem já inte-
riorizada possa fazer sentido sem que haja uma qualquer linguagem
preexistente enquadradora. Como é óbvio, isto imediatamente sus-
cita a questão de uma primeiríssima linguagem incoativa que possa ter
servido de primeiro enquadramento a toda a linguagem posterior. O
mesmo é dizer que logicamente teve de existir uma qualquer forma de
linguagem anterior ao primeiro acto de linguagem humano tal como o
conhecemos.21

Tal papel é semelhante ao que as “ideias inatas” desempenham no
sistema de Descartes, em que noções não provenientes da comum ex-

máquinas eruditas em questões de linguística ou algo que o valha; “máquinas de lin-
guagem”, apesar de tudo, parece ser menos equívoco, se bem que não totalmente.

21 A negação desta necessidade implica necessariamente a postulação de um má-
gico surgimento de uma linguagem, já pronta a ser entendida e manipulada, desde
o nada: o homem, coisa material especial – mas sem se saber bem como – entre
as coisas materiais, já aí está e, depois, aparece, não se sabe de onde nem como, a
linguagem, que o penetra ou se lhe cola, vivendo juntos felizes para sempre. Bela
história, mas sem qualquer valor lógico. Pode mesmo dizer-se que todas as propostas
de solução que se enquadrem neste anedótico esquema não servem. O que há que
explicar é a precisa adveniência da linguagem no homem, com o homem e para o
homem, numa necessária concomitância, sem a qual nem a linguagem nem o homem
fazem qualquer sentido, pois o sentido do homem e no homem nunca pode estar em
acto sem a mediação de uma qualquer linguagem humana. Também dizer que a lin-
guagem surge da actividade dos neurónios não basta, pois não diz como é que a pura
materialidade neuronial “segrega” ou “excreta” isso que é o sentido de que a lingua-
gem é indiscernível enquanto acto, para além de não explicar como é que, havendo já
neurónios no homem material, eles não produziram logo uma linguagem perfeita, isto
é, sem necessidade de “evolução”. Aqui, a perfeição neuronial não pode, por causa
dos mesmos pressupostos materialistas das neuro-ciências, ser disjunta da perfeição
da linguagem; o mesmo é dizer que um sistema neuronial perfeito deve produzir ime-
diatamente uma linguagem perfeita. Ora, parece que não foi isso que aconteceu, ou,
se foi, então, não há evolução...
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periência sensível servem necessariamente de enquadramento geral a
todas as que dela derivam.22 O exemplo permite-nos compreender me-
lhor a necessidade de uma qualquer formalização de linguagem interi-
ormente transcendental quer ao indivíduo quer à espécie, que permita
receber o diverso da linguagem não transcendental, dando-lhe enqua-
dramento e permitindo, por meio de um jogo de integração alargado,
ganhar significado. O facto de não prestarmos atenção ao modo como
recebemos e elaboramos a linguagem ou as linguagens com que lida-
mos não nos pode fazer esquecer a necessidade lógica da existência de
um tal enquadramento transcendental incoativo.23

Se nunca tivesse havido tal enquadramento primeiríssimo, como
seria logicamente possível receber e enquadrar significativamente qual-
quer forma de linguagem? Quais os instrumentos semânticos disponí-
veis? Teriam de ser necessariamente não-linguagem; mas como é que

22 Podemos interpretar a arquitectónica transcendental kantiana como a (uma pro-
posta de) forma matricial universal de linguagem específica existente na espécie hu-
mana e que serve de receptáculo, ainda que activo, a todas as possíveis advenientes
formas de linguagem não transcendental, isto é, empírica.

23 Se a existência desta necessária linguagem quiser ter uma explicação biológica,
melhor, biologista, terá de ser imputada àquilo que constitui a matriz patrimonial on-
tológica do novo ser biológico humano, isto é, terá de ser veiculado por um qualquer
código genético. Ora, será que o ADN também carrega a informação de linguagem
para que a linguagem adveniente possa ser integrada interiormente? Como? Quais
são as bases azotadas que o fazem e como? E como varia de língua para língua? E
como é que sabe que este preciso indivíduo vai falaz russo ou português? Ou basta a
parte tecidular e orgânica para que tal aconteça? É meramente dependente do modo
de formação do cérebro humano? Se sim, como? Diz respeito ao tipo de estrutura
interna dos neurónios, da sua constituição química?; diz respeito ao modo como os
neurónios se relacionam? Como é geneticamente determinado no seu mais ínfimo
pormenor? Qual ou quais as equações completas que descrevem o seu exacto funcio-
namento? Por exemplo, como é que a noção de linguagem ligada à ideia de cosmos é
recebida e enquadrada pela estrutura de linguagem material do cérebro? E como é que
isto se relaciona funda e precisamente com o património genético? A sua passagem
intergeracional é de tipo darwiniano? Há possibilidade de uma qualquer interioriza-
ção de tipo lamarckiano? Como é que isso que é não material na linguagem passa
à codificação material do ADN? Nos computadores, é o técnico informático quem o
faz; e, na biologia, como acontece? Etc.
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uma qualquer linguagem a receber pode ser tratada por meio de algo
não-linguagem? Como é se relacionam? A linguagem pode relacionar-
se com algo que seja não-linguagem? Como?

Já vimos anteriormente que todo o nosso universo ou é semântico,
precisando para isso de uma qualquer linguagem que sirva de meio
para essa mesma semântica, ou não é coisa alguma. Assim sendo,
como é que algo de linguagem se pode relacionar com algo de não-
linguagem? Nós nem sequer sabemos o que seja algo absolutamente
de não-linguagem, dado que na nossa experiência em seu sentido mais
lato nada há que escape ou possa escapar a uma qualquer, ainda que
mínima, formalização em linguagem.

Deste modo, não é possível que se tenha constituído a linguagem
como a conhecemos sem que tenha havido um pré-enquadramento trans-
cendental interior já na forma de linguagem. O modo da sua presença,
esse é misterioso. E este mistério é impossível de penetrar dado que,
para ser penetrado, precisa de linguagem; ora, o que se quer perceber
é precisamente como é que a linguagem surgiu no homem, o que im-
plica um qualquer para além da linguagem. Estamos num ciclo lógico
sem possibilidade de fuga. A resposta óbvia, que pouco adianta, con-
siste em dizer que o homem é na forma da linguagem, que, quando
surge um qualquer homem, surge, nele e com ele, já um modo possível
de linguagem, sendo, assim, a linguagem estrutural ao homem e dele
indiscernível enquanto potencialidade de construção semântica.

Tal parece óbvio, mas nada diz de preciso acerca do pormenor do
aparecimento da linguagem no homem. Mas, se o círculo lógico de
que falávamos acima é verdadeiro, tal pormenor nunca poderá ser ad-
quirido. Vejamos, num exemplo, porquê: suponhamos que se afirma a
hipótese de a linguagem ser interiorizada a partir da experiência sen-
sível comum (ou que se supõe comum, não vamos aqui discutir este
aspecto epistemológico), que se segue?

Segue-se que não é possível prescindir da óbvia questão de como é
que se interioriza uma linguagem que vem de fora. Tal hipótese implica
a não existência de uma linguagem transcendental matriz interior, sem
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o que não faria sentido. Há, então, que explicar como é que se passa
dos dados brutos empíricos, isto é, das radiações electromagnéticas das
cores ou ausência delas, das vibrações do ar, dos contactos moleculares
no caso do sabor e do cheiro e do tacto, às formas da chamada represen-
tação”, formas que óbvia e inegavelmente já são de tipo de linguagem.
Como? Não vale dizer que é por meio de quadros transcendentais inte-
riores, que é exactamente aquilo de que prescindimos ao querer que a
linguagem viesse apenas do exterior.

Como, então, transformar, metamorfosear o dado empírico bruto
em linguagem? Todas as respostas que prescidam de estruturas lógico-
ontologicamente anteriores caem necessariamente em formas mais ou
menos manifestas de magia, em que se tenta explicar sem mediações o
aparecimento, desde o nada, de algo. Tal não é obviamente cientifica-
mente aceitável. É mesmo insultuoso em termos epistemológicos, pois
não é ciência, mas também não é certamente poesia, que consegue, no
seu rigor de linguagem, uma preciosíssima precisão ontológica no di-
zer do real. As magias ou seus sucedâneos pseudo-científicos nunca
dizem a realidade, pervertem-na sempre como forma de conquista de
um qualquer poder.

A recepção dos dados brutos da empeiria implica, pois, necessa-
riamente uma qualquer forma receptora já na forma de linguagem. É
esta linguagem matricial que transforma a tal empeiria bruta em lingua-
gem, linguagem que é o veículo do sentido do ser, não havendo outro.
Como se pode perceber, esta evidência é lógica, não histórica, dado
que a história se constitui já no âmbito da e como linguagem. Toda a
experiência do homem é, também ela, na forma da linguagem: e tanto
mais rigorosa é quanto mais rigorosa for a linguagem que usa, isto é, a
transformação matricial que fizer da bruta empeiria em sentido.
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