
Capítulo I 
A Língua é Realidade 

A nossa época é caracterizada pela mania de estatísticas. Tabe
las, curvas e contagens invadem a literatura cientÍfica e paracientíiica 
como prova de sermos uma geração de contadores empenhados 
em levantar um ínventário do mundo. Estão sendo compilados e 
comparados ''dados" para serem co~putados. Somos uma ger~ção 
de contadores que está em vias de transformar-se em uma linha de 

computadores. A meta parece ser um supercére~ro eletrônico que 
devora "dadoS" e excr~ta estatísticas. Falta porém uma estatistica 
básica: qu<l:is os elementos que perfazem a soma dos "dados''? 

Os doadores imediatos dos dados são os sentidos. Locke nos 
ensina que "nada. está no intelecto que não estivesse estado anterior
mente nos sentidos". O intelecto sendo ainda um elo imprescindível 
entre dado e cérebro eletrônico, continuam os sentidos sendo forne
cedores dos da~üS. A estatistica que fulta deverá, portanto, esclarecer 
sobre a proporção na qual os diferentes sentidos participam no for
necimento dos dados. Qual é a porcentagem de dados que devemos, 
por exemplo, ao tato ou ao olfato? Como se modifica esta porcenta
gem no curso da história? Está aumentando ou diminuindo? E no 
curso da vida-individual? Aumenta ou diminui a contribuição do 
olfato com o avanço da idade? Qual a distr.ibuiçáo social do olfato? 
Contribui ele com mais dados (absolutamente e relativamente) ao 
operário ou ao intelectual? E qual é a sua distribuição entre.os sexos? 
E entre os povos? Ó problema se co~eliCa/.P.ela ~Winte ~nsidera
ç!o: os sentidos, além de doadores de dad~j} são,_sles m~mosl. da4~· 
Está:mos, póttânt~, diante de uma série que contém elementos que, 
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por sua vez, contêm a série. Eis um problema de lógie~ formal a ser 
resolvido, futuramente, pelo cérebro eletrônico, já que supera, apa
rentemente, a capacidade do cérebro humano. 

Na falta dessa estarísóca básica proponho a seguinte hipótese: 
devemos a grande maioria dos dados dos quais dispomos ao ouvi
do e à vista, já que a grande maioria desses dados consiste em palavras 
ouvidas ou lidas. ~grande maioria daquilo que _forma e informa o 
nosso inrelecro, a grande maioria das informações ao nosso dispor, 
consiste em palavras. Aquilo com que contamos, o que compila
mos e comparamos, e o que computamos, enfim, a, matéria-prima 
do nosso pensamentO, consiste, em sua maioria, de palavras. 

Além de palavras, os sentidos for~cem outros dados. Estes se 
distinguem das palavras ~alitativamente. São dados inarricuJados, 
isto é, imecLatos. Para serem computados, precisam ser articulados, 
isto é, transfo~ados em palavras. Há, portanto, aparentemente, 
uma instância entre MJ]fido e intelecto, que transforma dado em 
palavra. O intelecto s/nsu ffri'do é uma tecelagem que usa palavras 
como fios. O intelecto"~~ tem uma ante-sala na qual fun
ciona uma fiação que cransforma algodão bruto (dados dos sentidos} 
em fios (palavras). A maioria dJ'matéri:l:.primt, porém, já v~m em 
forma de fios. 

Se definimos realidade como "conjunto dos dados", podemos 

.j" dizer que vivemos c~ real_idade due_k ;~ realidad~ das palavras e 
(, A na realidade dos dados "brutos" ou "imediatos". Como os dados 

~ <i, ~7 .J~çãm o intelecto propri~ente_4J~S>~xi fon~a de pa
) '~ lavras, podemos ain~ dizer que a .rc:alidade C.Q.!lSÍSte c!e palavras e de ... -
1

..... Rala~as in stattt nmcendi. Com esta afirmativa terem_os assumido 
' uma osi -o ontoló ica. O presente trabalho é uma tentativa de 
<: verificar té onde essa posição poderá ser mantida. 

1. A língua percebida externamente 
As palavras que chegam até nós através dos sentidos vêm organi

zadas. São agrupadas em obediência a regras preestabelecidas, formando 
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r rases. Quando percebemos palavras, percebemos uma realidade or
denada, um cosmos. 9 conjunto de frases percebidas e perce_Rtiveis 
d1amamos de llngua. A lín~ é o co~unro de todas as palavras per

cebidas e perceptívei!> guando li~das ~si de acordo com regras 
preestabelecidas. Palavras soltas, ou palavras amontoadas sem regra, o 
balbuciar e a "salada de palavras", formam a borda, a margem da 
língua. São os extremos caóticos do cosmos da ICngua. O escudo da 
língua tal como é percebida equivale à pesquisa de um cosmos. Dada 
a nossa definição da realidade como conjunto de palavras e de pala
vras in stattt nascr.o. i, é o estudo da língua possivelmente a única 

o l ' . d , - bí 1 ?> rk,~ ~f e::- ~ P:lj~ ·~ pesquiSa egttlma o umco · smos-con:ce ve. . dJ. (W2woflc..A 

Os elementos do cosmos da língua são as palavras. i:t 
Corres pondero aos átomos dentro do cosmos democrltiano, ou às .;.~ 
mônadas dentto do cosmos leibnitziano. São percebidas como aglo-

1 
merados de sons (quando ouvidas) ou de formas (quando lidas). , 
São, portanto,- divisíveis, tal como os átomos da física. Além de ~ ~ ~ 
percebidas, são as palavras apreendidas. Como tais, são indjvis!Yeis. :f> ~ 'i 

As palavFaS são apreendidas e compreendidas como símbolos, '" 1 ~ 
isto é, como tendo significado. Substituem a!~ponram para ·, 
algo, são procuradores de algo. O que substituem, o que aponram, ;~ 
o que procuram? A resposta ingênua seria: "em última análise, a ~ 
realidade". A resposta mais sofisticada dos existencialistas e dos 
logicistas seria provavelmente: "nada". A resposta deste trabalho será: 

"lá que apontam para algo, substituem ~o c procuram algo além 
da líng~a_, não é possível falar-se deste '!!go". Não obstante, o fato 
persiste: as palavras são apreendidas e con~p!_eendidas como símbo-
los, e, em consegüência, o cosmos da língua é simbólico e tem 
significado. 

Símbolos são resultados de acordo entre vários contratantes. 
Os cristãos primitivos puseram-se de acordo sobre o significado do 
sinal do peixe: será o símbolo do Cristo. O serviço de trânsito e os 
motoristas puseram-se de acordo (mais ou menos precário) sobre o 
significado do sinal: será o símbolo da proibi?o de estacionar. 

' 
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Doravante o sinal em questão poderá ser apreendido e compreen
dido pelo iniciado. Qual foi o acordo ou os acordos que antecederam 
e resultaram no sistema de símbolos que é a língua? Esta pergunta 
ainda é mais ingênua que a opinião dos setecentistas quanto ao 
contrato social com base da sociedade humana. As origens da Lín
gua e de seu caráter simbólico perdem-se nas brumas de um passado 
impenetrável. Trata-se, aparentemente, de um típico 
_eseudoproble,ma: um acordo sobre o significado da língua pressu

põe sua existência como -;~fcu!~~s~o!.4~·. ~omos forçad_?s a 
aceitar a língua e seu caráter si mbóUco_~ p~ria condição do 
pensamento, e a frase "origem da língua" carece, portanto, de signi
ficado neste contexto. 

Classicamente são distinguidos diversos tipos de palavras, ten
do em vista seu significado. Há substantivos que significam 
"substâncias", há adjetivos que significam "qualidades", há preposi
ções e conjunções que significam "relações entre substâncias" e há 
verbos que significam "processos modificando substâncias". No 
entanto, é evidente que essa divisão clássica é absurda e não pode ser 
mantida. Pressupõe ela a existência de uma realidade absoluta, cuja 
estrutura está sendo espelhada pela estrutul".t da língua, aproxima
damente como para Platão o mundo fenomenal espdha a estrutura 
do mundo das idéias. Que esta pressuposição é insustentável, pro
vam-no as línguas como o chinês, cuja estrutura torna impossível a 
distinção entre substantivos, verbos etc. Ou o chinês, e com ele 
todas as ünguas silábicas e aglutinativas, estão "errados" ou a divisão 
clássica está errada. Mas no próprio campo da língua portuguesa a 
divisão clássica não funciona. Na frase: Isto ! uma caixa grand~, 
caixa significaria substância, egrantk, qualidade. Na frase Isto é um 
caixão, a qualidade ficaria engoli da pela substância numa espécie de 
milagre metafísico que superaria todos os feitos dos profetas. Isto 
para não falar da substantivação de ad jecivos e verbos, da adjetivação 
de substantivos e verbos etc, coisas corriqueiras dentro da língua 
portuguesa, mas malabarismos inconcebíveis dentro da "realidade 
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.1hsolura" pressuposta pela divisão clássica. Portanto, é necessário 

.•handonarmos esse tipo de platonismo mal aplicado. Somos, afi
n:tl, demasiadamente céticos para podermos aceitar, sem mais nem 
menos, uma realidade de "substâncias", "qualidades", "relações", "pro
\.cssos" etc, somente para podermos classificar palavras. 

Entretanto, algo da divisão clássica das palavras precisa ser sal
vo. Mesmo que errada, não é inteiramente gratuita e arbitrária. 
Substantivos, adjetivos etc realmente existem na língua portugue
sa. Devemos, portanto, dizer o seguinte: a língua, como sistema de 
símbolos apontando para algo, significando algo, procurando algo, 
niio consiste de símbolos equivalentes, mas de símbolos hierarqui
camente diferenciados. O significado de cada símbolo torna-se 
w mpreensívd somente dentro do conjunto do sistema inteiro. No 
G ISO da língua portuguesa (que é um subsistema dentro do sistema 
geral da lfngua), e no caso de línguas mais ou menos aparentadas, 
essa hierarquia toma a forma de substantivos, adjetivos etc. Porém 
a J??Sição hierárquica de cada palavra é fluida c se modifica de acor
do com as exigências das regras que ordenam o sistema. 

As palavras vêm organizadas em &ases. A divisão clássica, sempre 
presa a platonismo extremado, e conhecendo exclusivamente línguas 
flexionais, distingue na frase o sujeito, do qual trata o processo que a 
frase significa; o predicado, isto é, o próprio processo; o objeto, a 
meta do processo; o atributo, que qualifica o sujeito ou objeto; o 
advét'bio, que qualifica o processo etc. A idéia básica desta divisão é a 
seguinte: a realidade absoluta consiste de substâncias que se modifi
cam, transferindo qualidades de si para outras. Estas transferências 

são as situações da realidade. A frase espelha, em sua estrutura, essa 
realidade, se verdadeira, e deixa de espelhar essa realidade, se falsa. 
Essa divisão clássica deve ser recusada pelas mesmas razões expostas 
durante a discussão da classificação de palavras. Longe de ser uma 
análise da frase, é ela resultado do dorninio descontrolado da frase 
portuguesa (e de línguas aparentadas) sobre a men~ do suposto 
analisador. Com o abandono da divisão clássica da frase, teremos 
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t~pém _<!-_~~'ltde..o conceito clássico da verdade como corres
P.Q11~@ci~ entre frases e realid~e. Deveremos, porranto, chegar a 
um novo conceito da verdade no curso deste trabalho. 

Que a divisão clássica não pode ser mantida, é ilustrado pela 
existência, por exemplo, das línguas aglutinantes. Essas línguas 
formam frases colando palavras umas sobre as outras, de forma 
que estas.perdem a sua individualidade e se fundem num todo. 
Quer~r dist~nguir nelas sujeito, predicado etc, seria querer falsifi
car o seu significado. Ou as frases dessas Unguas não são nem 
verdadeiras nem falsas, não passando de meros ruídos, ou a análi
se d~sica da frase está errada. É, engetanto, extremamente penoso 
abandonar os preconceitos da análise clássica da frase. Abando
nando essa análise, estaremos restringindo radicalmente o território 
da lógica . .Análise lógica e análise clássica de f!Es.s são, fitndafl.len
talmente, a mesma cois_a.: Dizendo, como estamos, que a análise 
clássica não é aplicável a línguas a não ser flexionais, e que, mes
mo no caso das línguas flexionais, ela é aplicável com reservas, 
estamos negando a validade universal da lógica. Longe de ser uma 
disciplina d.o espírito humano, ela aparece como disciplina do 
espírito regido por línguas flexionais, e mais especialmente por 
línguas indo-euro péias do ramo kentum. Se considerarmos que a 
lógica é a .base da matemática e da ciência, para as quais reclama
mos validade universal, compreenderemos quão difícil é abandonar 
a análise clássica da frase. É verdade gue -ª..IJ.9SSa ma,temáti~ a 
nossa ciência continuarão válidas, .mas num sentido epistemológicÓ 
restrito. Nada mais afirmarão da "realidade em si", somente ae 
realidades tais como a eorwguesa. - - -

Contudo, somos forçados a tomar este audacioso passo. Ele nos 
compele para uma análise radicalmente nova da frase. De acordo com 
ela,_ é a fras~_ ~a or~ção de palavras, e da é certa quando obede
cear~ lfngua à qual as palavras pertencem, e errada qüãii'do 
não as obedece. Quando ~ or~çã(;d~ palavras se processa den
tro do meu intdeC!o, ch3!f1a-se p_qzsam!!'-to. Frase é o nome do aspecto 
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objetivo, e .Pensamento é o n_ome do asl;!_ecto subjetivo dessa or~i-
1~\ção ~palavras. Há frases e pensamentos certos (quando obedecem 
~s regras da respectiva língua), e há frases e pensamentos errados ( q uan
do não as obedecem). No caso da língua portuguesa e de certas outras 
línguas, como o chinês e o esquimó, as regras são inteiramente dife
rentes. No caso do português, podemos realmente distinguir o sujeito 
do predicado, do objeto etc., não porque uma r~isfade absoluta o 
\:Xija, mas porque as regras da l6gica o mandam . .J(Jiemsempre po
demos fazer ,~ssa distinção, ou somente muito artificialmente a 
podemos fazer, como ilustram os exemplos: Chove ou Há gente em 
casa. Estes exemplos, por não serem logicamente analisáveis, não dei
xam de ser significativos. 

Há, portantq, frases e pensamentos cercos e errados. E quanto 
às frases e aos pen,saín,entos verdadeiros? Este problema envolve a 
rela_cá9 entre frases. A língua dispõe de regras que governam as rela
ções entre frases. Uma fra~e (ou um pensamento) é verdadeira, em 
relação a outra frase, quando obedece a essas regras, e falsa quando 
não as obede~. No caso do português e de línguas aparentadas, 
~sas regras são lógicas, e chamam-se silcgi.smo, por exemplo. Em 
caso de outr;l.S línguas, as regr~.~~o qiferentes. A verdade; relativa é, 
portanto, uma gu;Uidade puJ<llllente formal e lingüística das fEJ.SÇS, 
resultado das regras da língua. E a verdade absoluta,. aquela verdade 
clássica da correspondência entre frases e realidade? Aquela que ve
rifico quando digo chove e olho pela janela? A correspondência entre 
a minha frase chove e o dado bruto "chove", que percebo pela jane
la, é de análise difícil. Ela será tentasfa, de maneira esboçada, no 
parágrafo seguinte. En~.reta,nto, j;í. aqui posso dizer que compreen
do o dado "chove" somente na forma da frase chove, e que, portanto, 
a famosa correspondência entre frase~ e realidade não p~sa de u·ma 
correspondência entre duas frases idênticas. A verdade absoluta, se 
existe, não é articulável, portanto, não é compreensível. 

Resumo o caminho até aqui percorrido: 3f matéria-prima do 
intelecto, a r;ealidade, portanto, consiste de palélvras e de dados bru-

1 
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tos a serem transformados em palavras para serem apreendidos e 
compreendidos. As palavras são símbolos significando algo 
inarticulável, possivelmente "nada". O conjunto das palavras forma 
o cosmos da língua. Esse cosmos é regido por regras que variam de 
língua a língua. É ocioso, por ultrapassar o limite da língua, falar-se 
na origem da língua, portanto, na origem do significado das pala
vras e na origem das regras. A língua, com seu significado e suas 
regras, é o "dado" por excelência. As palavras observam uma ordem 

hierárquica, que varia de língua para língua. As frases, ou pensa
mentos, são organizações de palavras obedecendo regras que·, no 
caso do português, são aproximadamente lógicas. A verdade é uma 
correspondência entre frases ou pensamentos, res~ltad; ~rEgras 
,da língua. A verdade absoluta, essa correspondência entre a língua e 
o "algo" que ela significa, é tão inarticulável quanto esse "algo'. 

2. A língua percebida inte.rn~ente 
O intelecto, com ~':13. i~~~t.r~~~· os sentidos, e s~ SUJ?eres

~tur<!z_~pírito (Q!!_q!Jad9.!!~Lº-l!!@..l?.~.avr..<04. formam o .!Ju. O 
Eu é, portanto, uma árvore cujas raíZes, os sentidos; estão ancorà
das no 'chão da realidade, cujo tronco, o intelecto, transporta a 
seiva colhida pelas raízes, transformada até a copa, o espírito, para 
produzir, folhas, flores e frutos. Tal qual a árvore consiste inteira
mente de seiva modificada; não passando, do ponto de vista da 
seiva, de um canal através do qual a seiva evapora do chão em dire

ção à nuvem, também o Eu é inteiramente feito da realidade colhida 
pelos sentidos, não passando de um canal através do qual a realida
dé se derrama em direção ao futuro. Todavia sabemos que a árvore 

'-.... é algo mai~ que seiva.. 1 

-.....e Areahdade, dentro da qual as raizes do Eu, os sentidos, chu
pam avidamente, transforma-se, ao cli.egar ao tronco, ao intelecto, 
em palavras. Nesta transformação, neste salto abrupto e primordi
al, neste Ursprung, reside o milagre e o segredo do Eu. Há um 

a.Qismo intransponfve~-ao _i~~l_ec~. eE._~ ~ da~_o bruto e a ~a. 
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Ele pode mergulhar introspectivamente dentro das suas próprias 
profundezas na ânsia de alcançar as raízes; entretanto, lá onde acaba 
(ou começa) a palavra, ele pára. Ele sabe dos sentidos e dos dados 
brutos que colhe, mas sabe deles em forma de palavras. Quando 
estende a mão para: apreendê-los, transformam-se em palavras. Isto J 
justamente caracteriza o intelecto: ;:le consiste de palavras, compre- ] 

cnde L'alavras, modifica L'alavras, reorganiza palavras, e as transL'ortaj 
ao e§pfrito,_Q_gual, possivet!,nente, as ultrapassa. O intelecto é, por
tamo, produto e prodütor.da língua, "pensa". 

No entanto, de maneira curios~, o intelecto sente a diferença 
entre palavra e dado bruto. Quando os sentidos lhe fornecem pala
vras já feitas, isto é, quando eu ouço ou leio palavras, a reação do 
intelecto difere.de sua reação em face de dados brutos. Em face do 
dado bruto, inalcançável, mas i~timamente próximo, o intelecto se 
precipita sobre uma palavra, ele articula. Em face da palavra, ele com
preende e coma contato imediato, ele conversa. Já que o intelecto só 
consiste de palavras, e nada conhece, a não ser palavras, como pois 
distinguir; na porta de entrada, dados brutos de palàvias feitas? A 
distinção é feita à base de ~ critétio: estético: os dados brutas 'são 
formados como pasta caótica, as palavras vêm organizadas em frases. 
Os dados brutos vêm, por exemplo, na forma das seguintes palavras: 
dói, duro, marrom, quatro pernas, igual a: bati contra a mesa. As pala
vras feitas, chegando já organizadas, são prova, a única prova aceitável 
i nrelectualmente, da existência de outros intelectos. Se os sentidos 
não fornecessem ao inteÍecco palavras organizadas em fra5es, ele esta

ria condenado ao caos solipsista. ~e transforma o caos em cosmos 
Ç ~possibilidade de conversação, é o vem e o vai da lín~. 

Se os sentidos não fornecessem ao imele<;to palavras organita
d.as em frases, o intelecto propriamente dito não existiria. O intelecto 
se forma aprendendo palavras. A criança recém-nascida é, do ponto 
de vista lingüístico, um lugar "geométrico", onde o intelecto, aque
le nó de palavras, pode realizar-se. A criança ~ecém-nascida é uma 
organização de sentidos e de aparelhos destinados a manter os sen-, 
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tidos. Essa organização está jogada dentro de um caos de dados 
brutos sem significado. Os sentidos sorvem os dados brutos e rea
gem a eles fisiologicamente. A correnteza dos dados brutos que 
entram pelos sentidos traz consigo palavras pronunciadas pela mãe, 
pelo ambiente "humano", isto é, lingüístico, que envolve a criança 
recém-nascida como capa protetora contra o caos. A essas palavras a 
criança reage não só fisiologicamente, mas ainda intelectualmente; 
ela as apreende. Apreender palavras é formar in~lecto. As palaYraJ 
apreendidas começam a formar uma superestrutura sobre os sen_ii
dos, começa a surgir um Eu no sentido es~rito. As palavras 
apreendidas têm significado. Por sobre o caos dos dados brutos 
sem significado, dentro do qual vivem os sentidos, surge o cosmos 
simbólico das palavras, dentro do qual vive o intelecto. 

À medida que as patavr;15 apreendidas aumentam em número, 
isto é, à medida que o intelecto cresce, começa a funcionar o. jogo 
das regras que governam a organização das palavras. As ealavras 
apreendidas começam a ser,compreendidas. Çome~_a_a~ivi4,~~ 
intelecto, começa a inteligência. Do passivo "entrelido" (intelecto), 
surge o ativo "entreler" (inteligência). Doravante desenvolvem-se, 
dentro do intelecto, pois pro~essos. Ele recebe, continuamente, in
formações dos sentidos, palavras e dados brutos. As palavras, ele as 
apreen.cJ.e. Os dados brutos, de os traduz em palavras, p~ a"pree~ê
los. E as palavras apree_ndid_~ são r~pa~,_ são ~mprc:endi~. 
O intelecto pensa. . 

A estes dois processos logo se junta um terceiro. As palavras 
organizadas, as frases, os p~nsan::entos, começam a ser expelidos 
(em alemão: ausgedrueckt), expressos pelo intelecto na direção dos 
~s. As frases, os pensamentos tendem a "fe;omenalizar-se". 
O salto primordial ontológico, do dado bruto em direção à pala
vra, repete-se em direção contrária. O intelecto artícttla. Doravante 
participa da conversação da qual Heidegger diz que "a somos". 

Uma palavra de cautela. Tudo que foi dito neste parágrafo refe
re-se àquela região ontologicamente problemática que se situa entre 
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,cntido e intelecto. Não é, portanto, realmente alcançável pelo in- ~~ 
tdecro e não pode ser autenticamente formulado em palavras. Deve ~ 
,cr, portanto, lido, não como reportagem, mas como alegoria. É { 
uma tentativa desesperada, mas nem por isso menos necessária, do ~ 
intelecto de compreender-se a si mesmo. A alegoria (o _kr S 
substitutivo) é o único método disponível ao intelecto na sua ten
tativa de ultrapassar-se. Mas a alegoria é sempre equívoca, nunca 
unívoca como o símbolo ideal. Recorrerei, pois, para diminuir o 
risco do equívoco, ao testemunho de alguns filósofos que penetra~ 
ram, com seus pensamen tos, nessas regiões confusas. . 

Aquilo que chamei de "caos do dado bruto", que tende a trans
fo rmar-se em palavras, não tem, ontologica'J:!lente falando, a 
dignidade do ser, mas do poder ser. ~ o mundo como vontade de 
Sch;;penhauer, que tende a transformar-se em mundo como repre
sentação. É 'a vontade de Nietische que tende para o poder. É o elan 
vital de Bergson, que tende a intelectualizar-se. É o Vorhandensein 
= estar adiante à mão de Heidegger, que tende a ser recolhido e 
transformado (ueberho!t) pela existência (Dasein). Cada um destes 
pensadores interpreta de màne'ira diferente este abismo entre poder 
ser e ser intelectualmente intransponível, ~ _efetiva.q1ente trans
e~sto num salto. Quando o intelecto se dirige a esta região, ele 
pensa o que Nietzsche chama de den Schwersten Gedanken = o 
pensamento mais difícil (ou pesado). É um peso que o intelecto 
não suporta. É que ele está querendo mudar aquilo que Hartmann 
chama de camada, está querendo mudar de peso, tarefa impossível. 
Entretanto, todos estes recursos dos pensadores mencionados são 
viciados, a priori, pelo seu cativeiro inconsciente dentro da língua. 
Suas filosofias são análises inconscientes da língua. Isto torna suas 
tentativas duplamente desesperadas. Faz com que o "pensamento 
mais difícil" seja ainda mais difícil do que o n;ecessário. 

Retomo o fi? ~o argumento. O incel:cto/ partic!~ando da a.m
versas:!o, se "real1za . Jor!l.~!: real no senudo ae Earg~ar do tectdo 
da coriversaªo ·gl:le é o çorte hori7_qnta)j.~~~.!~E! da l!._ngu~. Se 
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considerarmos a Jíngua (como agora já somos obrigados a fazer) 
como conjunto de palavr~s, isto é, dados brutos rcali1~1dos, como o 
cosmos do ur surgido do caos do poda su-, c se considerarmos que 
estas palavras aparecem em nós, chamados intelectos, c em 6os en
tre os nós, chamados conversação, somos obrigados a dizer que um 
intelecto em conversaç.:to está realizado. A língua como um todo é 
a soma das conversações e dos intelectos em conversaç.:to através das 
idades. O intelecto em conversações enriquece a língua em dois 
sentidos. Propaga-a em difeção ao futuro. E estende-a em di.!_c,:ção 
horizontal, aumenta-lhe o número de ~lavras e de combinações 
de palavras. Cria palavras e cria pensamentos (frases). O intelecto 
em conversação conserva e aumenta o território da realidade. Reali
zando-se, realiza. 

~este o significado ontológico da expressão do homem como 
zoon po/itikon. A sociedade é real como conversação, e o homem é 
real como intelecco participando dessa conversação. Neste sentido, 
podemos dizer que a sociedade é a base da realidade, e que o ho
mem é real somente como membro da sociedade. No encanto, 
nesta perspectiva, a llngua se revela como sendo a essência (e não o 
instrumento) da sociedade. " 

Contudo, a atividade do intelecto não se limita à apreensão, 
compreensão, reformulação e criação de palavras e frases (pensa
mento), e à articulação dessas frases (pensamenros). O intelecto 

carrega sobre os ombros, como Atlas, um mundo de silêncio, para 
dentro do qual os pensamentos (as frases) desembocam e dentro 
do qual evaporam. Falar-se dessa superest(utura do intelecto é ain
da mais diflcil do que fàlar-se de sua infraestrutura. Todas as palavras 
procurando significá-la são fàlhas, por serem intelectuais. Esse mun
do do "espírito", da "intuição", da "visão imediata", forma a ~a 
da árvore do Ett. Nada mais se pode dizer sobt:c; de, a não ~r que 
ele é o sentido, isto é, a direção na qual os pensamentos do in_!el~c
co correm e que representa um Ümite superior da língua. Sen<Jo 
supra-lingüístico, é supra-real, e neste sentido: i~~al , d_<? ponto de 
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vista do intelecro. U ltrapassa o escopo deste trabalho c deve ser 
<:onsiderado neste contexto somente como dando sentido, isto é, 
direção, aos processos da ICngua. A lingua aparece, deste ângulo, 
~.:o mo um processo procurando superar-se a si mesmo. 

3. Multiplicidade de línguas 
Suponhamos, por um instante, que exista uma única língua. 

Neste caso, as considerações expostas nos parágrafos 1 e 2 hão teri
am ocorrido. O problema ontológico da língua estaria mascarado a 
ponto de nunca poder ser descoberto pelo intelectó. O problema 
epistemológico da língua não existiria. Neste caso, não poderia ter 
sido descoberto o problema de uma realidade extralingüíscica e não 
haveria problema de conhecer a realiPa.de. Haveria uma correspon
dência aparente perfeita e unívoca entre dado bruto e palavra.~ 
ealavra e o dado bruto §r~iam_um único conjunto,_sendo o 
dado bruto o aspecto externp-' e a palavra _ o ~~to interno desse 
c.:onjuntQ.. A língua única seria o aspecto interno da realidade, e a 
realidade seria o aspecto externo da llngua única. As regras da llngua 
única seriam o aspecto interno das leis que regem a realidade, e essas 
leis cientificas seriam o aspecto externo das leis gramaticais, que 
regem a língua única. A distinção entre "ciências da natureza". 
(Narurwissenschaften) e "ciências do espírito'' (Geisteswissenschaften) 

seria uma distinção entre duas ~ireções de ~squisa do mesmo con: 

junto: as ciências_ naturais aV:lnçar~ de d~~ para fora, as ciências 
do espírito L de fora para dentro. A língua única seria idêntica ao 
espírito humano, ou, pelo menos, àquilo que Kant chama de razão 
pura. Com efeito, se existisse uma única língua, seríamos todos, 
muito naturalmente, kantianos (isto é, se essa única língua fosse o 
alemão ou üngua aparentada). As regras da llngua única seriam as 
"categorias da razão pura" e representariam o aspecto interno, o as
pecto do "conhecimento" das leis da natureza, as quais seriam as 
"categorias da realidade". A análise da língua úniê::a seria a verdadeira 
"crítica da razão pura". O problema no qu~ c:ulryina a epistemologia 
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~tian_a -há julz:os ~intlticos a priori?- adquiriria, nessa situação 
htporéoca, o seu stgnificado pleno: Há combinaçóe! tk palavras tais 
q~ ob~tkçam às r~gras da /lngua única ~ ~sp~lhem, simultan~amm
t~. r~laçõ~s mtr~ dados brutos? Há, portanto, conhuimmto? A 
resposta, nesta situação hipotética, seria indubitavelmente afirma
~!~. lnf~z~ente, essa situação hipotética e paradisíaca da língua 
umca nao e o caso. A harmonia preestabelecida (no sentido de 
~!b~tz) entre língua e realidade não é o caso. A razão pura não é 
tdenuca à língua tout court, mas a "uma ou mais línguas". Em con
seqüência, são as "categorias do conhecimento", as "categorias da 
razão pura", longe de terem validade universal e humana, contradi
tórias e aplicáveis alternadamente. Darei, por enquanto, um único 
exemplo. Terei oportunidade, mais tarde, de ampliar o tema. Kant 
disti~~e.três ca!egorias da qu~tidade, a sab~r: unidade (medich), 
~ul~p_!!ctdade (tamanho) e totalidade (tudo). Entretanto, quando 
a razão pura pensa em checo, ela distingue categoricamente as se
guio~ ~u:"'tidades: ~idade, dualidade, multiplicidade até quatro 
(mult~p~c~dade organtzada), multiplicidade de mais de quatro 

17'-(multtpltctdade amor&), totalidade em plural e totalidade em sin-

L guiar. ~ categorias kantianas, longe de serem "categorias do 
conhectme~t~ P_" si", são, no fundo, as c;ategorias da língua alemã. 

A.mulo~ltctdad; das lfn~ revçla a relatividade das "ca~ori;: 
as~ conhectmen_to . O problema ontológico e epistemológico da 
língua toma-se evtdente. Há tantos sistemas categoriais, e, ponan
co: ~tos tipos de conhecimento, quantas línguas existem ou podem 
extsttr. A tênue relação entre a razão e a coisa em si que a filosofia 
kantiana estabelece é, portanto, no melhor dos casos, um aglome
rado de fios substitufveis entre si arbitrariamenre. A imagem que se 
gferece é_! ~egyinre: a realidade, estç ~!:ljunt~ ~<:_dados brutos, está 
~á, dada e ~ru~, róxima do intel_~<:_to, mas inatingível. Esret o · 
Intelecto, dtspoe de uma ~o de óculo~!..4as diversas línguas, 
P~ -~.b.se~r:y,k~. -r:oda vez que troca de óculos, a realidade "parece 
ser dtferenre. A dificuldade ~essa imagem reside na expressão "pa-
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rece ser". Para ser, a realidade precisa parecer. Portanto, toda vez que 
o intelecto troca de língua, a realidade é diferente. Mas uma 
ontologia que opera com uma infinidade de sistemas de realidade 
substiruíveis é intolerável. É preferível abandonar o conceito da 
realidade como conjunto de dados brutos. É preferível dizer, como 
o fiz nos parágrafos anteriores, que os dados brutos se realizam 
somente guando articulados em palavras. Não são realidade, mas 
potencialidade. A realidade será, em conseqüência, o conjunto 
das línguas. Esta defmição da realidade contorna a se~nda difi
culdade implícita na imagem acima esboçada. 'f;) ~e é esse 
intelecto que troca de óculos? Qual é sua realidade? Dentro da 
nova definição, a dificuldade desaparece: o intelecto não é real, a 
não ser que pense em alguma língua. A dualidade nefasta entre 
razão e coisa ~m si, entre matbia e idéia, entre~.Ql.Qs 
da realidade consagrados pela tradição fil2s.ófiça. desa~m 
a identificação da r~alidatk e da /lngua. Sempre rodos os pensa
dores sentiram que se tratava de uma dualidade falsa, de um 
pseudo problema. Os idealismos e materialismos de todas as épo
cas o testemunham. Vista pelo prisma da língua, a dicotomia 
desaparece. A imagem retificada é, agora, a seguinte: o intelecto e 
os dados brutos podem realizar-se de diversas formas, isto é, em 
línguas diferentes. Cada língua por si é o lugar onde dados brutos 
e intelectos se realizam. Ou, descrevendo a mesma situação de 
maneira diferente: toda língua tem dois horizontes, a ! l!_be!) os 
dados brutos que tendem a realizar-se nela, e os intelectos que 
nela pensam. Entretant<2_ dado bruto e inu/~cto não são reais, não 
estão realizas!_<?§, senã~slentro d~ al~ma .!_Cngu~. 

Surge, com insistência não mais suprimfvel, o problema das 
ciências naturais, esse método do intelecto de pesquisar a "realida
de", os dados brutos, aparentemente sem recorrer a alguma lfngua 
específica. Os resultados das pesquisas científicas ~ão, aparente
mente, válidos em todas as lfnguas. Entretanto, uma observação 
desses resultados apóia o argumento aqui desenvo'lvido, ao invés 

' 
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de enfraquecê-lo. A ~ência smsu stricto, tal qual a conhecemos !!O 
Qcidente desde o R~nasc;_im~n.!_9, eguivale, deste ponto de vista, 
ao a asc:cimento de uma nova língua. Nela, os dados brutos se 
realizam em símbolos matemáticos. Os intdectos nela pensam 
em símbolos matemáticos. Por ser uma língua recente, ela ilustra 
admiravelmente como a língua em geral funciona. O símbolo m 
significa a massa, o símbolo sec significa o segundo, o símbolo 
gm significa o portador da hereditariedade, sem respeito à "reali
dade" desses significados. Por ser a ciên_f~a uma língua recents_ a 

sua independência da coisa em si se rormun .. ais evidemc de que no 
caso das línguas antigas. É esta a razão daquela sensação de 
irrealidade que nos invade quando penetramos no território das 
ciências exatas. A explicação dessa sensação é a seguinte: ~ciência, 
longe: dE ser vj)id~ para todas as Hng~a!>J ela própria uma língua 
a ser traduzida para as demais~ fi112 de r.~ izar-se nelas. Mas, sen
do uma língua recente, é ainda incompleta. O intelecto consegue, 
em teoria e prática, pensar em português ou inglês continuamen
te. Mas o intelecto não consegue pensar continuamente em "termos 
de ciência", não consegue pensar sempre cientificamente. Ele está, 
portanto, na necessidade de continuamente traduzir do "científi
co" para o português. Tendo de abandonar_ continuamente o 
território da língua da ciência, tendo de fazer continuamente o 
~rço da traduçã~. o~~ percebe mais claramente a distân
cia c;_ntre p~vra c dado bruto é tomado pela sensação de irreal idade. 
A tradução c a scns;çáo de irrealidacle q~e a acompanha serão, 
cntrctanco, o tema do parágrafo seguince. 

Mas, dirão alguns, a ciência funciona independentemente de 
qualquer tradução. Os aviões voam, os toca-discos tocam, e as bom
bas explodem matando todos, inclusive aqueles que não sabem fàlar 
em termos de ciência. Este argumento formidável do senso co
mum contra a tese aqui exposta pode ser aplicado a todas as línguas, 
não somente à ciência. O alemão que aprendeu a fazer sapatos em 
alemão pode perfeitamente vendê-los para um chinês que nunca 
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aprendeu a falar alemão. A língua alemã, tal qual a cienúfica, funci
ona independentemente de tradução. Pelo menos assim parece à 
primeira vista. Sob análise, o argumento torna-se circular e perde, 
portanto, a sua validade. A bomba que me mata, o saparo que 
compro, são para mim dados brutos que apreendo em formas de 
palavras portuguesas. Para o cientista e para o sapateiro, são igual
mente dados brutos, realizados em forma de símbolos científicos e 
palavras alemãs. É verdade que a posição do cientista e do sapateiro 
em face da bomba e do sapato é diferente da minha. O cientiSta e o 
sapateiro são os produtores (em grego, podas) das palavras esta bomba 
e este sapato, e, neste sentido, são também os artífices do dado bru
to que estas palavras significam. Porém, para mim, Q.~oifica.do 
dessas palavras conrinuará inacessível até gue apreenda "científico" 
ou alemão. Para mim existem os dados brutos somente com o 
sigci6c:ado das roiohas palauas. Como, graças a conversação e à 
possibilidade de tradução, posso apreender também o significado 
cienófico e alemão da bomba e do sapato, identifica, a posteriori, a 
minha bomba com a bomba do cientista, e digo, numa espécie de 
metaHsica ingênua, que se trata do "mesmo" dado bruto. O argu
mento deve ser, a rigor, formulado da maneira seguinte: dentro do 
sistema de minha llngua a ciência funciona ind~ndenremente_de 
.qualquer tradução. Trata-se, como se vê, de um argumento inócuo. 
Entretanto, no decorrer da discussão surgiram os problemas da pro
dução e da poesia. Por razões de ordem sistemática, devo adiar esse 

tema até o terceiro capítulo deste trabalho. 
Recapitulando e resumindo a ordem de idéias deste parágrafo: 

a multiplicidade de línguas Üustra e ilumina a posição assumida 
nos parágrafos anteriores e a torna mais consistente. Essa 
multiplicidade torna evidente que é ocioso fàlar-se em "realidade 
extralingüística" e demonstra a relatividade do "conhecimento", o 

qual esc;& por defmiçâ..2J JlmiC!.do _20 Ga_!n...P2 de um~ única llng!!.<l..t-j;í 
que conhecim~nt.,e_é um_ll f?nção das_?~orias 'daCU'eJa línro!a. 
Durante a discussão ficou a ciência revelada co.nio uma dentre as 
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línguas, e o conhecimento científico como válido, isto é, significa-
tivo, somente. e~ retação a essa lfugua. ~ -- -

4. Da tradução 
::r_gda língua éLp_ortanto, um sistema completo, um cosmos. 

Não é,_ no en_Ento, 'H.~~ist~E?--~ fed~~49..: Há possibilidades de ligar 
diversas línguas, há possibilidades de passar-se de um cosmos para 
outro. Existe a possibilidade da tradução. E existem intelectos po
liglotflS. Estamos, em face dessas duas possibilidades, novamente 
tentados a recorrer a uma metafísica surda e muda. A possibilidade 
da tradução parece dizer: uma frase no original e na tradução signi
ficam a "mesma coisá', portanto, "a coisa em si". A possibilidade 
do poliglotismo parece dizer: posso pensar em duas línguas dife
rentes, ponanto sou independente da língua na qual penso. O 
monstro da coisa em si e do Eu absoluto reergue sua cabeça dupla. 
É preciso, para enfrentar esse monstro, analisar com paciência o 
processo aparentemente simples que resulta na tradução de uma 
frase portuguesa, por exemplo, para uma frase inglesa. Q..p,E~ 
t~}P.- d(?is. aspectos distin_tos. Está sendo feita u~a liga_?o en~s 
frases, uma inglesa e. uma portuguesa. E o intelecto transporta-se, 

transl~~-:~~.{t~sla%JJ.l.sJ.ubersetzf) do CQ~mos portug!l~ara 
o cosmos inglês. Embora sejam dois aspectos do mesmo processo, 
será bom distinguir que um parece referir-se à coisa em si e o outro 
ao Eu absoluto. 

Tomemos como exemplo a tradução da frase vou por I go. O 
que me autoriza a dizer que uma frase·é tradução da outra? Ares
posta seria a seguinte: existe um conjunto chamado língua portuguesa, 
outro conjunto chamado língua inglesa, e um terceiro conjunt0 
chamado realidade dos dados·brutos. Os primeiros dois conjuntos 
consistem de símbolos significando os dados do terceiro conjunto. 
A cada dado bruto corresponde um palavra portuguesa e uma pala
vra inglesa. Ao dado bruto vou correspondem a palavra portugueSa 
V(tu e a palavra inglesa I go. Portanto, a tradução é legítima. Como 
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1~.:mos abandonado, a cu~preci!vel, o concei~ ~ reali~~<!_e dos 
"da~.QL_brutos", a resposta clássica não nos satisfaz. Devemos 
rcformulá-la, e dizer o seguinte: existe um conjunto chamado lin
gua portuguesa e outro chamado lingua inglesa. Ambos consistem 
de palavras hierarquicamente organizadas e são governados porre
gras de combinação de palavras. As hierarquias e as regras dos dois 
conjuntos são parecidas. O lugar hierárquico da frase vou e as regras 
que lhe estipulam a forma são semelhantes ao lugar hierárquico da 
Frase I go e às regras que lhe estipulam a forma. O papel, isto é, o 
significado, da frase vou dentro do sistema português, é, ponanto, 
semelhante ao papel, ao significado da frase I go dentro do sistema 
inglês. A tradução é, pois, aproximadamente legítima. 

Nossa resposta é mais laboriosa, mas tem a vantagem de ser mais 
certa. É fácil demonstrar que a resposta clássica é falsa. Basta ampliar 
a frase. Wlu estudar não pode ser traduzido por I go learn. O significa
do de vou não é, portanto, idêntico ao significado de I go. Em 
ponuguês, vou tem um significado de verbo auxiliar, que o inglês I 
go não tem, ou, se o tem, é em grau muito mais fraco. A tradução de · 
vou para o inglês é, a rigor, impossíveL Não existe, dentro da hierar
quia e dentro das regras do sistema inglês, um lugar que corresponda 
ao português vou. A "realidade" inglesa não comporta vou. Dada, 
entretanto, a semelhança, o parentesco, entre as duas línguas, posso 
traduzir, aproximadamente, como proposto. O dado bruto gue vou . 

. 'fi l . -1\..:e ~ .... .:.e ........ ;..,. 
c I g~pressupostamente s1gm 1cam ceve ou-se um mlt~. ~ ~'(' ("'""''" ' 

Querendo traduzir a frase vou para uma lfngua um pouco me~ 

nos semelhante, por exemplo, o tcheco, a dificuldade da tradução 
aumenta. Diversas alternativas igualmente legítimas se oferecem. 
]du, chodim, chodívám, até püjdu podem ser escolhidos. Todas es
sas frases correspondem ao português vou, mas, dentro do sistema 
tcheco, tem, cada uma, um lugar, um signifieado distinto. A tradu
ç.ão, e, portanto, a conversação torna:.se duvidosa. A realidade tcheca 
distingue (1) vou agora= jdu, (2) costumo ir d chodím, (3) vou raras 
vezes = chodivám e (4) vou, no sentido de futuro de ir= pujdu, e 

, P .-r ., ,_ : ~J , ~"' '. ;:, .~_ ,h &,..~ tv-.. <» :fr.tr.Cv..& )~.oc,, .• t 
1.:>.~>-JF,.t ,.,.,.,., t. "''r~ "'''N' ,.,.. v'<'fl'<1 ~ !" 
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assim por diante. Notem que as traduções aqui oferecidas são, elas 
também , muito aproximadas. A realidade tcheca e a portuguesa 
são demasiadamente diferentes para permitir uma tradução 
satisfatória da frase vou. O m ito d_o dado bruto evaporou-se. 

Mais um rápido exemplo de uma língua ainda um pouco mais 
distante. Querendo traduzir vou para o hebraico, terei de recorrer.. a 
ani holech. Formalmente a frase hebraica diz: Eu andante do sexo 

masculino. Este exemplo, por si só, ilustra a profunda divergência 
entre a ontologia por tuguesa e a hebraica, a qual não dispõe de 
verbos no presente. Para ela, uma atividade no presente não tem 
significado. Não preciso recorrer a línguas mais distantes para ilus~ 
trar o que já ficou demonstrado: .a legitimidade da traduçã~ é uma 
função de Q_arentesco entre as línguas. É importante, entretanto, 
notar de que tipo de parentesco se trata. Não de um parentesco. 
etimológica, mas de um parentesco ontológico. Embora os dois 
estejam, geralmente, ligados entre si, não é sempre o caso. Existe>-. 
por exemplo! um curioso parentesco ontológico entre o grego clás,.. 
si~o e o alemão moderno, inexplicável etimologicamente, porém 
perceptível especialmente na especulação filosófica. 

Antes de tirar uma conclusão dess;t ordem de idéias, quero con
siderar o segundo aspecto da tradução, a aparente p~sagçQ!_go 
intelecto de um~g.~,!l_J?.~~: Em outras palavras: o que 
aconcec~ comigo quando passo do vou para o I go? Enquanto penso. 
vou, estou firmemente ancorado dentro da realidade portuguesa. 
V0u, que é meu pensamento, tem um significado determinado. 
M;;;"d7r~~~7t~çfo:-&~~s~in~ta~te on_tologi~e 
inconcebível da suspensão do pensamento, .~!!~ so!?re o abi§!!_lo 
sio nada. "Sou'' durante essa transição somente no sentido de poder 
ser. Sob o prisma da tradução o "cogito sum" cartesiano adquire 
um significado existencial imediato. Até agora os pensadores exis
tenciais parecem não ter percebido que o nada, esse horizonte do 
ser, se manifesta "nadificante" durante o processo de toda tradução. 
Toda tradução é um aniquilamento. O fato existencialmente im-
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1 >orrante nesse processo é a circunstância de esse aniquilamento poder 
'l"~' ueberholt, ultrapassado e superado pela tradução realizada. Não 
,c trata, porventura, de uma miniatura de morte e ressurreição? 
( ~ue uma análise fenomenolqgica da tradução e um estudo mais 
1 >rofundo pelos pensadores existenciais. iluminem melhor, .num 
futuro próximo, esse problema. 

O salto de língua a língua, atravessando o abismo do nada~a 

11 0 intelecto aquela sensação de. irrealidade, tão aparenr.adaàangús;. 
1 ia existencial, que foi mencionada no parágrafo anteri01;, quando 
i(> i discutida a ciência. A possibilidade da tradução representa, para 
o i ntelecço, a vivência da relatividade. da realidade. Vóu está situado 
dentro de uma realidade, I go, dentro de outra, ·e entre amb?S o 
abismo do nada, do aniquilamento do pensamento. Tradu~indo, o 
intelecto ultrapássa o horizonte da língua, aniquilando-se nesse pro
cesso. Sem recurso a qualquer visão mística ou religiosa, o intelecto 
"vive" ( erl~bt} a dissoluçãq da realidade e do Eu. A recusa instintiva 
do monoglota (com permis!ião da palavra) de aceitar como equiva
lente o significado de uina outra :~íngua é sinal de,uma repulsa sadia 
w ntra o relativismq .ontológico que o poliglota traz consigo. Aquele 
que não fala a "língua da gente", ou fala mais de uma língua, é. 
mspeito. Com razão, pois perdeu o fundamento firme da realida
de, que é justamente a ''língua da gente". 

Esta consideração é mitigada pelo conceito inconsciente que te
mos da língua materna. A despeito de todos os argumentos em 
contrário, s~timos ser ela que encerra a "verdadeirà' realidade. Todas 
as línguas são tentatiya.S mais ou menos Coroadas de êxito de aproxi
mação da realidade contida na lí:ngua materna. E o Eu não somente 
pensa nela, mas a ama. Esse amor é o último refi,ígio ante a relativida
de da realidade e explica, em grande parte, conforme creio, o poder 
i r racional que o nacionalismo exerce sobre as fuentes. 

A tradução nos proporciona uma distância da língua, a única 
praticamente alcançável. El:i. nos proporcio~a a possibilidade de 
comparar línguas. É principalmente graças' a ela que as ciências 



60 Vilém Flusser 

filológicas funcionam. Podem ser descobertas leis, à semelhança 
das leis das ciências naturais, que regem a transformação de pala
vras, a cransformação de regras, e a passagem gradativa de um esrágio 
para oucro da língua até a formação de uma língua nova. Entrecan
co, as línguas não são seres vivos. O paralelo com a biologia é 
perigoso. O português não descende do latim como o pinco da 
galinha. Línguas são sistemas abercos que se cruzam com grande 
facilidade e promiscuidade. O japonês é um belo exemplo. É um 
cruzamenco de tantas Hnguas incongruentes que a sua classificação 
dencro de uma "árvore genealógica" se torna absurda. Ávida, toda 

língua absorve elementos de qualquer outra, assimila e digere aque
les que pode, e deixa, como corpos estranhos, porém integrados, 
aqueles elementos que é incapaz de assimilar. A hierarquia de suas 
palavras c, em grau menos intenso, as regras que a governam, estão 
em fluxo conc{nuo. O conceito llngua ~sp~dfica não pode ser, por
tanto , bem definido. Em muitos casos, a passagem de uma língua 
para outra é gradativa, como encre o português e o castelhano, e 
encre o tcheco e o eslovaco. Mas a possibilidade de cradução r~la 

qu~g!::l~ à sua capacidade ontológica, graças à realidade que a 
~a p_roporciona ao intelecto, que as llnguas adquirem a sua fn
divid.u.alidade. Com uma ilustração dessa personalidade implfcica 
em roda llngua quero encerrar esce parágrafo. 

Há dois tipos de tradução: a significativa e a léxica. A frase 
portuguesa Estou com m~do da consulta qu~ vou faur ao dtmtista 
amanhá terá a tradução aproximada significativa para o alemão 
como segue: ich fouchu mich vor der morgigm Untersuchung beim 
Zahnarzt. A tradução léxica seria: dabin mit Furcht du Anftag~ 
was ich geh~ machen dem Zahnu morgen. A tradução léxica do 
alemão para o português seria: eu receio-me dianu da amanhanesca 
pesquisa perto do dentomldico. A recradução léxica da frase portu
guesa para o português seria: existência da primeira p~ssoa do singular 
pr~senu junto com medo pertencente à consulta o qzu eu ~stou an
dando fozn" para o dentista amanhã. Este tipo de tmdução é grotesco. 
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l'or quê? Revela a personalidade de uma lín~a nos trajes de ~utra. 
;\ \Cnsação do grotesco, do impossível e do mcal, a qual senumos, 
<·m grau menos acentuado, quando ouvimos falar uma lfngua por 
quem não rem 0 seu governo, é prova da força ontológica, enfim, 
d :t autenticidade de roda língua. Quando tivermos de tratar das 
línguas artificiais, este tema será abordado mais de perto. 

Resumo este parágrafo: a possibilidade da tradução é uma das 
poucas possibilidades, talvez a única p rati_cáy_el, de q in~lecco _su~e
rar os horizontes da líng!!a. Ourant~ esse processo, ele se antq~ ~a 
provisor_i3E!~nte. Evapora-se ao _9eixar_g território da língua on~
n:tl, para condensar-se de novo ao alcançar_ a língua ~ craduçao. 
Cada lfngua tem uma personalidade própna, proporciOnando ao 
intelecto um clima específico de realidade. A tradução é, portanto, 
" rigor, imposs(vd. Ela é possCvd aproximadamente, gra~ às se
melhanças existentes encre as línguas, semelhanças on tológtcas. A 
possibilidade da cradução diminui com a diminuição das seme
lhanças. Todo esse complexo revela, com força redobrada, ~ que 
ficou assentado no parágrafo anterior: a relacividade ont~ógtca de 

c.:adaHn~ 

5. Distribuição atlA!L das línguas . 
Vt]a mapa anexo (pág. - · O número das lfnguas poss(v~ts 

ou imagináveis é ilimitado, encretant~ o número _das Hnguas extS

rcnres é pequeno. Por s i só, esta ctrcunstâncta nada rem de 

surpreendente. É de esperar que, dada a relati_va j~ventude da língua 
(portanto da humanidade), relativa em relaça~ à tdade da_Terra, por 
exemplo, poucas possibilidades de língua se ttvessem realizado. Isto 
falando "classicamente". Se considerarmos, en tretanto, a pobreza 
das variações realizadas, ressurgem as dúvidas e as esperanças quan
to a uma ligação entre lfngua e realidade dos dados brutos .. Co~ 
efeito, existem_b~icamente aP-Çnas três 9pos de 1fngu~: as flouo~ats, 
as aglutinantes Ç_jlS i~es. Existem, portanto, a~enas crês upos 
de mundo, dencro dos quais o intelecto humano vtve. 
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O mundo das línguas flexionais consiste de elementos (pala
vras) agrupados em situações (frases= pensamentos). Dentro da 
situação, o elemento conserva a sua identidade c entra em relação 
com outros elementos. Há regras que governam as modificações 
dos elementos em situações diferentes, e há regras que governam a 
estrutura das siruaçõcs. Os elemenros c as regras variam de Üngua 
para língua, mas o caráter básico deste mundo é o mesmo: elemen
tos entram em relação entre si, modificando-se mas conservando 
sua identidade. O mundo está em fluxo, é dinâmico, as situações se 

seguem umas às outras, mas os elementos, as "substâncias", os "atri
butos", os "processos" etc são relativamente constantes. Cada situação 
é constituída de cal maneira que podemos discinguü nela um cen
tro (o sujeito), um processo que o centro irradia (o predicado), e 
um horizonte em direção ao qual o processo é irradiado (o objeto). 
Existem situações de análise difícil e que parecem querer esconder o 
sujeito, o objeto ou o predicado. Elas representam problemas 
episremol6gicos e onrol6gicos, a serem resolvidos de acordo com 
as regras da respectiva lfngua. Essas regras podem ser codificadas e 
groggadas de contradições. Assim codificadas, valerão como pror6-

ripo do sistema de regras de ~ucr !Ing~ flexionai e chamar-i.e-ão 
"lógica". Nenhuma língua flexionai_ é, pqr si,l6gi_ca . mas roda lín
gua flexionai É r! dudvel à lógica. Em resumo: o mundo das línguas 
flexionais é um mundo dinâmico, consistente de elementos plásti
cos mas constantes, c obedecendo a regras redudveis à lógica. f 
uma cadeia de situações organizadas. 

O mundo das l(nguas aglutinantes consiste de superpalavras 
(pensamentos). O espfrito l6gico, aquele que sai do terreno das 
línguas flexionais para investigar o rerrit6rio das lfnguas aglutinantes, 
põe-se a analisar essas superpalavras. Descobre que elas representam 
um conglomerado de palavras e meias palavras {erroneamente 
idencificadas com os prefixos, sufixos e in fixos das lfnguas flexionais), 
e que correspondem, vagamente, às nossas frases. A superpalavra 
significa, vagamente, "aquilo" que é a situação no mundo das lfn-
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guas flexionais e que é significado pela frase. Porém, no território 
das línguas aglutinantes não há situação de elementos, há o hic et 
nunc não analisável. Como este significado é impenetrável para nosso 
~.:s pfriro, darei um exemplo, a superpalavra esquim6 
igdlarsruatsialiorfigualiarqugamiuk. Nessa superpalavra o analisador 
descobre o seguinte: ig= casa; dúJr= sufixo; ssu =grande; a= suftxo; 

rsia = intraduzível; li o= construir; r= suftxo;fi = lugar; gn= futuro ; 
tt =sufixo; lia= andar; r= sufixo; qu = mandar fazer; gam = quando 
ele para ele; iuk = fim da superpalavra. A tentativa da tradução para 
uma língua flexionai resulta, conforme aresta Kaj Birker Srnith em 
acon~uu que ek pediu que vá ao lugar da construção jütt1ra da casa 
relativamente graruk. Mas esse autor conseguiu a tradução, con
forme confessa, não tanto pela análise da superpalavra, mas pela 
observação do efeito sobre o interlocutor. Mais um exemplo, mais 
simples, porém revelador: a palavra ett é traduzida para o esquim6 
por uvanga. Analisando esta pequena superpalavra, descobrimos 
uva= aqui, e nga = suftxo, significando vagamente quanto a mim. 
Sob análise, a palavra eu esquim6 revela-se como sendo circular, 
contendo-se a si mesma. Creio, em vista dos exemplos dados, que 
o mundo das línguas aglutinantes é, para nós, impenetrável. O 
máximo que podemos dizer é que se trata de um mundo compac
w, consistence de blocos de sig.niftcado. Para n6s, é um mundo 

ca6cico e sem significado. 
O mundo das Unguas isolantes consiste de uns poucos elemen

tos (sílabas) sem significado determinado, que são usadas como 
pedras de um mosaico para formar conjuntos de significado (pen
samentos). Asrlaba chih em cantonês pode adquirir, por exemplo, 
os seguintes significados, entre muitos outros, em determinados 
conjuntos: história, empregar, cadáver, merendo, exército, leão, con
fiar, servir alguim, poesia, tempo, saber, dar de prem1~, ser, sólido, 
perder, proclamar, olhar para, dez, levantar, pedra, geração, comer 
casa, clã. começo, soltar, experimentar, negócio, potência, oficia4 ju
rar, morrer. acontecer etc. Do conjunto formado pelas sílabas, 
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daquilo; portánco, que corresponde vagâtnente às nossas frases, 
emana uma aura de significado, decerto unívoca para o cantonês, 
mas equívoca a nossos olhos. Por exemplo, o mesmo conjunto 
pode ser igualmente traduzido para o português como significando 
poucos vêem muita coisa estranha, e como significando quanto mais 
tem visto um homem, tanto menos se admira. Os conjuntos são 
formados, aparentemente, sem qualquer regra. As süabas não so
frem modificação, e não são ligadas entre si, continuam isoladas 
dentro do conjunto. Toda çom.h.i.naª'o de sü~bas produz significa
do. O conjunto forma um todo estético, cuja vivência (aisthecon) 
é a aura de significado. Essa aura, por não ser unívoca logicamente, 
não pode ser captada nas línguas flexionais. O mundo das línguas 
isolantes é, portanto, impenetrável para nós, e o máximo que po
demos dizer é·o seguinte: _ço_n_siste de uns poucos. elementos duros e 
Mn.Y~veM,.o~Jtuais, ni\o tendo .§.!gnificado, nãQ.~em çanc9 parte, 
conio são condição dé!guele mundo (_como, por exemplo, os áto
mos não sãc; patte dá matétia, mas condição das moléculas deles 
formadas). Estes elementos formam conjuntos estéticos, sem re
gras formais (a não ser, talvez, regras estéticas), dos quais emana 
uma aura de significado. Se o ideal da frase flexionai é a verdade, 
então o ideal do conjunto silábico é a beleza. Naturalmente estare
mos falsificando todo este problema, ao formulá-lo em português, 
em língua flexionai, portanto. 

Estes são, grosso modo, os três tipos de línguas existentes. Con
form e foi dito no parágrafo anterior, não é possível definir 
exatamente uma língua individual. Toda língua é um sistema aber
to, aceitando elementos de fora, inclusive de línguas de tipo diferente. 
A sílaba tao, por exemplo, entrou para as nossas línguas, conservan
do nelas parte de sua ambigüidade original, significando para nós 
algo entre caminho, centro e deus. Por outro lado, o próprio caráter 
de toda língua é um problema em si, e não pode ser rigorosamente 
classificado. Línguas flexionais como o alemão e o sânscrito evi
denciam tendências agluciriantes, o que testemunham palavras como 
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I )onaudampfichiffahrtgesellschaft e satchitananda. A primeira signi
fica sociedade de navegação a vapor no Danúbio e a segunda 
Ser-saber-felicidade = iluminação. Uma língua flexionai como o in
glês evidencia tendências isolantes, o que testemunham palavras como 
gete put, as quais adquirem significado somente dentro de uma fra
~c. Não obstante, podemos dizer de um modo geral o seguinte: as 
línguas flexionais prevalecem nas penínsulas européia e indiana do 
<.:ontinente eurasiano e nos territórios entre as duas penínsulas, salvo a 
' l urquia. As línguas isolantes prevalecem no sudeste e este do mesmo 
continente. As línguas aglutinantes prevalecem no norte e nordeste 
do mesmo continente. Os demais continentes e arquipélagos são 
dominados por grupos de línguas que tendem para o tipo aglutinante 
ou flexional . .Não tendo, porém, produzido "civilizações" no sentido 
de resultarem em "sistemas de filosofia", serão omitidas neste craba-
1 h o. TI-ata-se de um terreno fecundo, cuja exploração ontológica trará, 
certamente, interessantíssimos resultados no futuro. 

As línguas flexionais tiveram como conseqüência a civilização 
ocidental, inclusive a islâmica e a indiana. As línguas isolantes tive
ram como resultado a civilização oriental, inclusive a japonesa, cuja 
lfngua, a despeito de basicamente aglutinante, ficou saturada de 
d ementos chineses a pon to de petder a sua personalidade. As lín
guas aglutinantes formaram, no curso da história, o pano de fundo 
das duas civilizações, um pano de fundo que periodicamente ame
açava engolir as duas civilizações no <;rgt A situação atual aproximada 
está ilustrada no mapa anexo (pág .• ). Nele se vêem os u ês tron
cos principais em sua distribuição geográfica aproximada. Visto 
horizontalmente, o mapa represenra a situação atual da distribui
ção das línguas. Visto verticalmente, ele representa, muito 
esquematicamente, uma teoria da h istória das línguas. Para preser
var uma relativa clareza, foram sacrificadas, no map;t, muitas línguas, 

I 

c foi omitida a ramificação moderna das línguas indo-européias. 
Existem; portanto, três e somente três tipos ~e línguás dentro 

da infinidade de línguas possíveis. O intelecto &umano se realiza 
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somente de três maneiras diferentes. Os dados brutos são apreendi
dos e compreendidos somente em três formas básicas. E, embora, 
não seja possível traduzir autenticamente de uma dessas formas para 
outra, a conversação entre elas não é de todo impossível. Há trans
posições e tentativas de traduções que captam um resíduo do 
significado original, embora certamente distorcido e deturpado. 

HáLportant?~_fi~.:.dam~~to quase inarriculad9 coml!_~os 
três sistemas. ~te fundam_ento com~ é .2... esp<:ctro d~~a 
única hipoté~ica da_~~ ~das as lín~~~-~!_~rgido. De acor
do com esta o rdem de idéias, devemos imaginar um estágio 
paradisíaco da língua "antes da construção da torre de Babel", 
durante o qual teria prevalecido a situação esboçada no parágrafo 
3. No entanto, não creio que necessitamos recorrer a este tipo de 
fal_so historicismo para explicar a tênue ligação entre os diversos 
tipos de língua. Nada sabemos nem jamais saberemos dessa lín
gua original hipotética, não somente porque nos falcam os meios 
de investigação, mas principalmente porque ela seria algo desu
mano, e portanto incompreensíveL A Hngua original única seria, 
conforme já ficou discutido, idêntica ao conhecimento absoluto, 
e deve ser abandonada juntamente com o conceito de paraíso. 
Sc:>mos forçados a aceitar, sem possibilidade de explicação, a 
multiplicidade de línguas em seus. três tipos, e a precária possibi

lidade de comunicação entre elas. Querer ultrapassar os limites 
dessa multiplicidade que nos é imposta seria querer ultrapassar os 
limites da Hngua. Essa tentativa, como qualquer tentativa de ul
trapassar a Hngua, nos condena ao silêncio. 

O intelecto humano se realiza de três formas, e duas delas, a 
flexionai e a isolante, criaram este tipo curioso de conversação cha
mado "çiviÜzação". Duas conversações criadoras se desenvolvem no 
globo terrestre, e toda tentativa de uma comunicação autêntica en:
tre ambas está de tal maneira mergulhada em equívocos a ponto de 
ser virtualmente impossível. "East is East and West is West and 
never the twain shall meet". As incursões pacíficas e violentas de 
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uma para dentro da outra serão julgadas, no seu aspecto ontológico, 
110 terceiro capítulo deste trabalho. 

Resumo o que foi discutido neste parágrafo como segue: den
II'O da infin idade de línguas possíveis, realizaram-se somente três 
, ipos: o flexionai, o aglutinante e o isolante. O flexionai é o mun
do das situações organizadas Logicamente. O aglutinante é o mundo 
dos blocos sólidos e amorfos do hic et nunc. O isolante é o mundo 
dos mosaicos, dos conjuntos estéticos. O mundo flexionai deu ori
gem à conversação chamada "civilização ocidental", e o mundo 
isolante deu origem à conversação chamada "civilização oriental". 
São duas realidades distintas com valores diferentes. O mundo 
:tglutinante é, do ponto de vista dessa$ civilizações, o caos do bal
buciar, é bárbaro, no sentiqQJZg~~· 

< 

6. Línguas universais 
A grande conversação que é a civilização ocidental tem, por

tanto, como origem, uma ontologia implícita, fornecida pela 
estrutura comum a todas as línguas flexionais. Ela tem um precon
ceito da realidade, do qual nenhum de nós pode escapar. É 
teoricamente possível virar-se contra essa ontologia, querer livrar-se 
ti esse preconceito. A história da filosofia o prova. Entretanto, como 
rodos os nossos pensamentos se organizam de acordo com as regras 
das línguas flexionais, sob pena de carecerem de significado e se 
rransformarem em saladas de palavras, todos os nossos argumentos 
contra a nossa ontologia básica já a presumem como válida. A es
trutura da realidade é, portanto, categoricamente imposta pela língua 
flexionai sobre nosso intelecto. Os problemas do pensamento oci
dental são fundamentalmente problemas formais da língua. A 
fi losofia ocidental pode ser, pois, encarada como pesquisa mais ou 
menos inconsciente da estrutura das línguas fld.ionais. A ciência 
pode ser encarada como tentativa de redescobrir a estrutura das lín
guas flexionais na "natureza". Não nos pode, pot)tanto, surpreender 
que a filosofia oriental, se é que compreendenros algo dela, nada 
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pareça ter em comum com a nossa, que pareça ser uma disciplina 
totalmente diversa. Muito menos nos pode surpreender o fato de 
que a ciência no sentido....9_çide.ntal dª-_R.ªl.avra, isto é, a cadeia de 
observasj.Q, ind~-ªotSI.edução e generalizaç!ç_, somente tenha po
dido surgir e existir no Ocidente. A colonização cultural que o 
Ocidente está efetuando atualmente, transplantando a sua filosofia 
e ciência para territórios não flexionais, surtirá, certamente, resulta
dos inesperados. A fllosofia e a ciência caracterizam a civilização 
ocidental melhor que quaisquer outros de seus produtos. Embo
ra inconscientemente, essas disciplinas põem a nu a estrutura da 
língua. A filosofia desvenda o ª mecto im~rno da lfn~.!l· ç a ciên
cia o seu aspecco externo. Ambas o fazem pdo mesmo -~étodo: 
abstraindo. A estrutura das línguas flexionais é convidativa a abs
trações, ela as provoca. As situações que compõem nosso mundo 
não são únicas e incomparáveis, como o devem ser os blocos 
aglutinantes ou os conjuntos isolantes. S~o comparáveis pela sua 
estruçura. A situação José tem uma maçã e a situação João ama 
Maria são comparáveis pela sua estrutura. É portanto possível 
abstrair da situação concreta o seu aspecto concreto e ficar com o 
que é comum às duas situações comparáveis. O que fica é a estru
tura da situação na forma ArB. Esta fórmula arbitrariamente 
composta seria uma frase de uma língua abstrata, língua essa que 
teria validade universal para todas as l!nguas flexionais que conhe
cem situações concretas como José tem uma maçã. A filosofia e a 
ciência são tentativas de estabelecer tais línguas artificiais abstra
tas. Se esras tentativas forem coroadas de êxito, a conversação 
ocidental será grandemente facil itada, já que todas as línguas oci
dentais poderão ser traduzidas para a nova língua. 

Entretanto, a tarefa é muito mais difkil do que parece. As lín
guas flexionais, embora tendo o mesmo tipo de estrutura, não têm 
estruturas idênticas. A situação José tem uma maçã não tem ames
ma estrutura em russo, onde assume a forma Perto tÚ José maçã. A 
fórmula ArB não se aplica à situação russa, já que José não é mais 
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·.n jeito, isto é, centro da situação, mas objeto indireto. As situações 
fo,,·rt tem uma maçã e João ama Maria não são diretamente compará
\Tis em russo. Em conseqüência, devem as tentativas da fuosofiá c 
da ciência tornar-se sempre mais abstratas, para abranger o máximo 
dl' estruturas concretas. Neste processo, tornam-se sempre menos 
, ignificativas. As fil9.~Q[!3§ formais, tais como o sj.m.!2.gl is~o lógi
t'n, têm uma validade muito mais üniversal do çtue as fliosof}.ª-s 
{·xistenciais ou as chamadas "da vida". As filosofias existenciais e "da 
vida" ~êm vali4ad~..P.eticanien~restrit:!l;)S· U~1;!.aS nas quais são 
f(>rmuladas, como me esforçarei pOr demonstrar mais nu:de. O sim
holismo !§gico v~e erovavelmente para todas as lín~s fl~ionais, 
porém ganhou esta vastidão ~reço da perda do ~igni"fica4o. 
l·:xatamen te a mesma aftrmaciva pode ser feita em relação à ciência. 
C~uapto mais exata, isto é, abstrata, ela se torna, tanto maior o se4. 
~:ampo de validade e tanto menor o seu significado. A física, que 
w nsegue formular atualmente suas frases em pouquíssimos sím
bolos matemáticos, representa provavelmente o cóniulo do 
alcançável na tentativa de form ular a estrutura implícita nas línguas 
fl exionais. Neste sentido esdrúxulo; a física realmente "explica" a 
realidade. N o entanto, o seu significado tornou-se tão restrito que 
a física toda se aproxima, perigosamente, da tautologia. A filosofia 
J e Wirtgenstein atravessou o mesmo caminho no sentido oposto e 
alcançou conscientemente o mesmo cúmulo de peifeição. A língua 
universal aitificial válida para todo o Ocidente será, quando 
alcançada, tautológica e isenta de significado. Uma palavra de cau
tela: neste parágrafo usei a palavra significado no sentido de a língua 
artificial abstrata significar frases das línguas naturais flexionais, isto 

é, situações concretas. 
A especulação filosófica, com seu simbolismo lógico, e a pes

quisa científica, com seu simbolismo matemátko, não são as 
únicas tentativas para o estabelecimento de línguas universais do 
Ocidente. São, entretanto, as únicas tentativas, com alguma pro
babilidade de êxito. É preciso notar, todavia, q~e a tentativa pode 
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ser feüa em direção contrária. Ao invés de :~b~t r;tir o .• ~pecto con
creto da situação, é possível condensar esse aspecto t: c.:hcgar, desta 
maneira, a formular uma língua universal do O cidente que seria 
oposta à língua do simbolismo lógico e da marem~h ica. Trata-se 
de uma tenraciva de construir uma língua de tal maneira concreta 
que sua estrutura, embora sempre tipicamente flexional, seria 
simplfssima. O mundo de uma língua assim representaria o de
nominador comum mais baixo das línguas ocidentais. Seria a 
redução da conversação do Ocidente a uma base comum de 
infanttilismo ou crecinismo. A esperança esta ria no faro de que é 
possível um entendimento perfeiro entre os ocidentais na camada 
mais baixa. Essa tentativa foi feita na forma do basic English. Uma 
língua natural flexional foi escolhida como ponto de partida, a 
saber, o inglês. A estrutura foi reduzida a situações simplíssimas, 
consistindo de sujeitos e objetos e pouquíssimas relações entre 
eles. 70% das palavras do basic English são substantivos, 18% são 
adjecivos e 2% são verbos. No total a llngua consiste de 850 pa
lavras. Estamos, portan to, num mu ndo que consiste de 
aproximadamente 600 substâncias com aproximadamente 150 
atributos que estão relacionados entre si de aproximadameme 15 
diferentes maneiras. As 600 substâncias do mundo trocam entre 
si (são objetos e sujeitos de) 150 propriedades de 15 maneiras. g 
significativo, entretanto, e prova a limitação das possibilidades 
dessa tentativa, que 1 Oo/o das palavras do basic English são pala

vras gramaticais, portanto perrencentes à estrutura pura. A tentativa 
de infantilizar e cretinizar a conversação ocidental parece estar, 

pois, fadada ao malogro. Somente aquele que fala inglês pode 
realmente captar o significado dos 1 Oo/o das palavras gramaticais 
do basic English. O resultado esrécico da tentaciva é digno de nora. 
Revela a qualidade estética das línguas autênticas, da qual tratarei 
no terceiro capítulo deste trabalho. Darei, como exemplo, e sem 
comentário, uma frase que não é excepcionalmente bela no origi
nal inglês, porque assim a diferença resultará mais: uma sopa muito 
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comum na Inglaterra é feira de rabo de boi e chama-se "ox rail 
soup". Em basic English teríamos: "warer of end of male cow" 

(água do fim da vaca masculina). 
O basic English é uma tentativa filosófica e cienúfica de cons

truir uma língua universal, embora em direção oposta. t portanto, 
sumamente interessante notar que a mesma iofantilização c 
cretinização do mundo flexional se deu espontaneamente, quando 
este invadiu o mundo isolante, a China. Refiro-me ao Pidgin 
English. Este é a tentativa espontânea do iotelecro isolante para cap

tar o significado do nosso mundo. Existe uma semelhança mais 
que acidental entre as duas línguas. O Pidgin English consiste de 
65% de substantivos, 13% de adjetivos e 10% de verbos. Os 12% 
remanescentes são palavras provenientes de lfnguas nativas, portan
to impossíveis de serem classificadas logicamente. O Pidgin English 
tem aproximadamente 600 palavras. Pode pois ser considerado como 
uma tentativa de maior êxito que o basic English cienúfico. A partir 
da China espalhou-se pelo Pacífico e é falado por muitos m ilhões 
de pessoas. Para ilustrar o resultado, dou como exemplo um trecho 
do Salmo 23: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me 
faz em verdes pastos; guia-me mansamente a águas tranqüilas". Em 
Pidgin English: "Bignamewatchen sheepysheep, watchum blackfella, 
no more belJy cry fdla hab. Bigname makum carnp alonga grass; 
rakum blackfella walkabout longa, no flghtem no more hurry wata." 

O leitor que sabe falar inglês poderá julgar, deste exemplo, até que 
ponto o Pidgin English consegue transmitir o significado do salmo 
para a menre de um chinês que conseguiu o feito, certamente mui

to difícil, de aprender essa língua. 
As inúmeras tentativas de lfnguas universais artificiais, como 

esperamo, ido, volapuque etc situam-se a meio caminho entre o 
simbolismo lógico c o basic English. Por tentarem simultaneamen
te em duas direções opostas, parecem estar fadadas, ab initio, ao 
malogro. Se tivermos em mira fins utilitários,. como intercâmbio 
comercial e social, e não fins ontológicos, como intercâmbio de 
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idéias básicas, creio que alguma lfngua flexional autêmica poderá 
servir com maior proveito. Para as camadas educadas do Extremo 
Ocidente, o latim servia de língua franca durante a Idade Média, o 
italiano durante o Renascimento, o francês durante o Iluminismo 
e, recentemente, até cerco ponto, o inglês. O exemplo mais perfei
cameme realizado de uma ICngua universal autêntica, nesse sentido, 
é o grego, que servia de koin! para quase todas as camadas sociais 
durante a época clássica. Essa koin!é a língua do Novo Testamento, 
portanto tornou-se língua sagrada para uma parte apreciável do 
Ocidente. 

A grande conversação que é a civilização ocidental gira, em dr
culos sempre mais amplos, em redor de umas poucas situações 
primordiais. Dilrhey as chama de Urworte (palavras originais). São 
situações que revelam e encobrem o fundamento ontológico de 
nosso mundo. Revelam-no, porque são articuladas. Encobrem-no, 
porque são condensadas a ponto de fundir e confundir o significa
do numa situação compacta e de análise muito difícil. Quanto mais 
anaJjsadas, tanto mais aspectos revelam. A civilização ocidental não 
passa, desse ponto de vista, de uma análise progressiva das situações 
primordiais que nos foram impostas. Toda a nossa religião c arte, 
roda a nossa filosofia e ciêncja, c todos os instrumentos e institui
ções delas decorrentes são resultado dessa análise. Dentre essas 
situações sobressaem três. A primeira vem do mundo das línguas 
semitas e é a frase hebraica: jehovd ekhad (Deus-nome um). A se

gunda vem do mundo das línguas sarem e é a frase em sânscrito: 
Tat roam asi {tu és isto). A terceira vem do mundo das lfnguas 
kentum e é a frase grega Gnoti seauton (conhece-re a ti mesmo). É 
desnecessário dizer que as três traduções propostas para o porruguês 
são falhas. À luz do argumento desenvolvido neste rrabalho, a pri
meira frase s ignifica , muito superficialm ente analisada, 0 

fundamenro inaniculável e inacessfvel da lfngu:~ (do "nome san
to"). A segunda frase significa a identidade do espfrico com o mundo, 

a qual reside justamente na llngua. Tu é o aspccw interno e isto é o 
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.1specro externo da Hngua. Os sábios hindus afirmam-no quase ex
pressamcme quando postulam nama-rnpa (nome-forma) como base 
<.: origem do mundo. A te rceira frase significa a indicação do cami
nho, da direção, do método de todo conhecimento. Conhecendo-se 
a si mesmo, isto é, conhecendo dentro de si a estrutura da língua, 
descobrirá o intelecto o encoberto (aletheia = verdade). A estrutura 
da ICngua (ÚJgos = primitivamente, talvez, frase) é idêntica à estrutu
ra do mundo. Esta ordem de idéias, implfcita na frase primordial, 
torna-se explfcita em Heráclito. Logos, e a lógica que dele emana, é 
o próprio fundamento da língua e da realidade. Logosé o deus (em 
forma de Hermes e Orfeu no orfismo, em forma de Aténé no 
olimpismo) que torna o mundo significativo. Mais tarde, mais 
explicitamente ainda, ÚJgor é o Deus da Stoa. Logos é, para os cris
tãos, a segunda pessoa de Deus, sendo a primeira o 110m e santo, e a 
terceira pneuma = hálito, a fala. O Novo Testamenco afirma: "No 
princípio era o logos (o verbo)". 

As três situações primordiais são, portanto, suplementares. 
Afirmam, de três maneiras difi:rentes, a ontologia que nos é impos
ta pela estrutura da lfngua flexjonal. Mostram os três caminhos 
abertos para dencro da lrngua e sua realidade: a fé, a medüação e a 
pesquisa lógica. O avanço por esses caminhos, inicialmente separa
dos, mais tarde interligados, é a história da civilização ocidental. 

As línguas nas quais as três frases primordiais são formuladas 
são consideradas "santas". Conrudo trata-se, evidentemente, de três 
"santidades" distintas. O hebraico é "santo" por ser a língua da fé, a 
lf ngua na qual o nome-sttmo fala aos homens. É a língua da conver
sação entre a humanidade e aquilo que a transcende. A reza tem 
valor para o judeu somente quando pronunciada em hebraico. Para 
o crisr..ío católico e ortodoxo o hebraico é substituído pelo grego, 
lacim e eslavônico em subsricuição direta. As traduções do hebraico 
para essas !Cnguas mais novas são consideradas como " inspiradas" , 
trata-se de segundas edições do hebraico. Para os protestantes a si
ruação é um pouco mais complexa. Entretanco, também para eles a 
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língua conserva seu caráter de santidade proveniente do hebraico. 
O alemão de Lutero e o inglês de KingJames Bible o provam. Esta 
qualidade de "santidade", que emana do hebraico e que este derra
ma sobre as línguas sucessoras, faz com que as línguas assim 
inundadas sejam línguas •~'universais" da fé. Trata-se de uma univer
salidade totalmente diferente daquela entendida pela ciência e 
fi losofia, ou pelas línguas artificiais. É resultado de uma qualidade 
mágica. Um caso especial e extremo dessas línguas da fé sucessoras 
do hebraico é o árabe. Nele não é somente a estrutura da frase e a 
forma da palavra que emanam magia, mas ainda a própria estrutura 
da palavra. Cada letra tem seu poder mágico e invocativo, e a pró
pria forma da letra escrita, o arabesco, assiste à conversação com o 
transcendente. A análise e a discussão dessa qualidade mágica, "san
ta", da língua fica reservada para o terceiro capítulo deste trabalho. 

O sânscrito é "santo'' por ser a língua da meditação:, a líqgua na 
qual o intelecto se dissolve no isto. Conforme afirmam os yoguin, 
não é possível alcançar a iluminação e quebrar as algemas da ilusão, 
sem pronunciar certas palavras sânscritas, por exemplo Om (Aum). 
Essa palavra tem, conforme dizem, uma qualidade redonda, fechada 
e prenhe de significado, que invoca o isto absoluto, o Brahman. O 
próprio nome brahman, quando pronunciado com respiração disci
plinada, tem este poder in vocativo. Aliás o eu, tanto no sentido relativo 
de intelecto, como no sentido absoluto de cosmos vivo (o último está
gio a ser abandonado no progresso para o Brahman), é uma espécie 
de respiração, é atman. Esta qualidade mística do sânscrito é mais 
difícil de captar que a qualidade mágica do hebraico para o intelecto 
europeu. Todavia, os místicos europeus não a desconhecem. Nossa 
palavra amém, descendente do om, o prova. O pali, língua suceksora 
do sânscrito, é o veículo místico do budismo. O zende, língua gêmea 
do sânscrito, na qual foi escrita a avesta, era o veículo místico do 
zoroastrismo. A qualidade mágico-mística do árabe deve, certamen
te, muito ao páhlevi, sucessor do zende e língua da Pérsia ocupada 
pelos maometanos logo no início de sua conquista do mundo. Tam-
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hém este aspecto místico da "santidade" da língua será analisado e 
discutido no terceiro capítulo deste trabalho. 

A "santidade" da Hngua grega é menos misteriosa. Uso a pala
vra "santidade" neste contexto principalmente para conservar o 
paralelo. Entretanto, como tentarei provar, ela não está sendo 
abusiva. As palavras gregas têm em nossas especulações fuosóficas 

um sjgDificado todo ~H_~eci4 ontologiÇ;.a.El~-~!e fundamen~al, e 
são, gort~to1 insubstituíveis por outr~ E~~ in.Q_~~c::!!l
plos ~síveist_sito alg'!DE idéia ili!!.~$~m do seiJ..l.Pl:zgjn01JJ.!Jl.º!l 
(aq~ilo que ae<l!.~~ tr~~~_:.;~pl~<!_e_:e), aietheia (~x;co
berto a descobrir), hyie (substância sem forma), fogos (palavra, 
frase), on, onta {ser, seres), poiesis (fabr~oh_~usiké (? que é_ 
ins12irado ao homem eela boca dos deuses), physis (o mundo vivo), 
theo..!:Ja (via~ de recr~io)_. Todos sabemos que estes exemplos, 
tirados a esmo dentre a vastidão das palavras de significado 
ontológico, estão sendo traduzidos para o português de maneira 
muito inadequada. A qualidade evocativa da realidade que delas 
emana em grego se perde. Todos aqueles que já se interessaram 
pela filosofia sabem que as palavras gregas são insubstituíveis. 
Duran te a Idade Mégja, o latim substituía<?. grego. Por exe.!:!!p.lo, 
substantia significava hy_ie e natura sig!lifiqJ.va,P-,~sis~ Sabemos que 
o resultado dessa substituição foi um empobrecimento do pensa
mento filosófico. Uma dimensão desse pensamento evaporou-se 
na tradução. Com efeito, grande parte da especulação filosófica 
de filósofos como Heidegger consiste em análises fenomenológicas 
de palavras. gregas. Eles estão à procura daquela qualidade de "san
tidade" que tenho em mente. Ela também será objeto de discussão 
e análise no terceiro capítulo deste trabalho. 

Passo a resumir o argumento desenvolvido neste parágrafo 
como segue: a conversação no território das língyas flexionais re
sultou na civilização ocidencal. A desReito de terem todas o mesmo 
tipo de estrutura1 diferem es§as líQgU.-ªLCõ.fH~j-S.i, C'l<ia uma tem 

estru~~.eróe_ria:f.. J:!J.<?.~9_§~_c~_sa ~.ns~r_~i~_l.!:fE~_lí_f!.g~~Y~!,versal 
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que seja comum a t~das, a língua do simbolismo lógico. 
Wittgenstein e os logicistas se aproximaram mais dessa língua. En
tretanto, da amea~_<!utológ!_ca. A ciência, com sua língua 
matemática, é o outro aspecto da mesma tentativa. A física avan
çou mais nesta direção, ameaçando, ela também, perder todo o 
significado no esforço de ser traduzível para as línguas autênticas. A 
outra possibilidade para a construção de uma língua universal é o 
menor denominador comum entre todas as línguas flexionais. Essa 

possibilidade foi realizada aproximadamente pelo basic English, e 
resultou no infantilismo e cretinismo inautêntico, o que é provado 
poç sua qualidade estética repulsiva. Contudo, existem lín~w.as uni

versaiS...!.lJJful!i~~.-~mb.ora...enLs~tido._difia:eJ.l~. São as línguas 
"santas". O hebraico e seus descendentes são as línguas universais da 
fé. O sânscrito e seus descendentes são as línguas universais da mís
tica. O grego e, em grau muito rneno,r, o latim, são as línguas da 
poesia lógica. A conversação ocidental gira em redor de urnas pou
cas frases de significado ontológico impostas pelo tipo de estrutura 
comum a todas as línguas flexionais. As línguas universais "s~tas" 
mantem essa conversaç.~o e a propagam. 

7. Limite da tradução 
A civilização do Extremo Oriente é resultado da conversação 

no território das linguas isolantes. É uma conversação da qual não 
participamos. Ela é, para nós, um dado bruto. Como tal é apreen
dida e compreendida por nós em forma de palavras e frases de línguas 
flexionais, e é nessa forma que participa de nossa conversação, da 
civilização do Ocidente. A civilização oriental tem, portanto, para 
nós, urna realidade diferente da civilização ocidental. Ternos acesso 
imediato à civilização ocidental porque a somos. A civilização ori
ental em si faz parte, para nós, do mundo dos dados brutos, faz 
parte da coisa em si, e é acessível somente pela nossa língua. Neste 
sentido é a civilização oriental parte da civilização ocidental. Urna 
discussão do Oriente é portanto legítima somente neste sentido. 
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Não obstante, essa discussão pode ser frutífera, não tanto para a 
1 ompreensão do Oriente, corno, por paralelismo, d~ Ocident~. 
I >igo isto porque se trata possivelmente de um paraleltsmo gratm

lo e sem significado para o Oriente. 
No curso do parágrafo anterior, tornou-se sempre mais aparente 

11 ue a história da civilização ocidental pode ser encarada como a pro
l.,, ra de uma língua universal. Essa procura concede à nossa civilização 
o caráter de dinamismo e progressividade. A nossa civilização tem 
um ideal, possivelmente inalcançável, em direção do qual ela corre. 
l )ada a tríplice qualidade de "santidade" das línguas universais, este 

ideal é triplo: ético no c3.sõ das línguas da fé, estético no caso das 
l r nguas místicas; lógico no ,caso das línguas especulativas. No Orien

l<: essa procura de uma língua universal não existe.? Oriente dis~~e 
dessa língua: a escrita dos ideogramas. Palra-lhe po1s o aspecto dma
rn i co e progressivo que caracteriza o Ocidente. O ideal em direção ao 
qual o Ocidente se desenvolve está na fonte do Oriente. A escrita 
oriental, os ideogramas (nome tipicamente ocidental), deve, portan
ro, revelar algo do caráter e do ideal do Oriente, pelo menos para o 

espírito ocidental. 
Os caracteres chineses, usados em todo o Extremo Oriente, e 

chamados no japão de kanji, consistem de pinceladas organizadas 
rigorosamente em retângulos. A impressão que nos causam é a de 
um caos vigorosamente reprimido. Podem ser classificados, gro~so 
modo, em três grupos: os que têm urna semelhança, embora multO 

aproximada, com objetos, os pictogtamas. Os que evocam, por 
associação, uma süaba da língua falada, os fonogramas. Isto aconte
ce, por exemplo, se o mesmo caráter é usado para designar fong, o 

quadrado, e fang, aromático. Finalmente, os que não lembram ne~ 
objetos nem sílabas, os ideogramas. Esta classificaÇão, além de arti
ficial, é falha, porque grande número dos caracteres é representado 
por composições de caracteres mais simples de tipos diferentes. O 
mandarim consiste de.aproximadamente 420 síl~bas. A língua es
crita universal consiste de centenas de milhares de caracteres. Esta 
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simples comparação basta para demonstrar que o oriental não pen
sa em sfiabas, mas em caracteres escritos. A tentativa de classificar 
os caracteres equivale, pois, à tentativa de classificar palavras portu
guesas de acordo com a imagem que evocam. Em tal classificação a 
palavra bico, por exemplo, seria pictográfica, porque o ic sugere algo 
pontudo. A palavra bico, como "emprego secundário" seria 
fonográfica. A palavra homem, por não sugerir nada, seria 

ideográfica. É melhor, portanto, abandonar toda tentativa de clas
sificação. Os caracteres chineses são a matéria-prima do intelecto 
oriental, são a forma pela qual os dados brutos são apreendidos e 
compreendidos. O analfabetismo deve ter, na China, um aspecto 
epistemológico desconhecido no Ocidente. A língua falada deve ser, 
no Oriente, um primeiro estágio, ainda imperfeito, da língua escrita. 
Somente o "letrado" possui realmente um intelecto desenvolvido. 
Os caracteres s.'io apreendidos de manei.ra um ramo paralela àquela 
segundo a qual encaramos pinturas figurativas. A "mensagem" e a 
qualidade estética do caráter são apreendidas e compreendidas simul
taneamenre. O caráter significa paz não somente porque consiste de 
dois caracteres significando telhado e mulher, mas também pela q ua
lidade estética que emana. O mesmo caráter pode ser escrito de diversas 
maneiras, salientando esta ou aquela pincelada. O significado "pacífi
co" do caráter se modifica de acordo. A caligrafia tem, pois, no Oriente, 
uma importância comparável tanto com .a nossa filosofia como com 
a nossa poesia. O caHgrafo formula os pensamentos. A conjunção de 
dois ou mais caracteres produz aquela aura de significado que foi 
discutida no parágrafo 5. Por exemplo: o caráter significando negócio, 
seguido pelo caráter significando antigo e pelo caráter significando 
causa, cria uma aura de significado que pode ser expressa em portu
guês aproximadamente: "Por que devemos seguir os antepassados?" 
ou "O método antigo não se aplica a este negócio". Existem diversos 
estilos da escrita chinesa. Estes representam diversas mentalidades em 
grau muito mais acentuado que os estilos de arte representam menta
lidades diversas no Ocidente. 
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Tentemos imaginar o mundo no qual vive o orien tal. Ele apre-
• t tJ e e compreende os dados brutos em forma de caracteres. O mundo 
,, m para ele, portanto, uma qualidade estética visual que nos escapa. 
'I~· o paralelo for permitido, direi que ele pensa em pinturas abstratas. 
\quilo que passa por "religião", no Oriente, pode ser melhor caracce-

t it.ado por "tentativa de urna organização estética de todos os 
,dcogramas". O símbolo conjunto yan e yin, que traduzimos, sepa
r.1damente, como elemento masculino e elemento feminino, e 

~ onjuntamente como Deus ou mundo, representa a tentativa de for
' '1 ular um ideograma que abranja todos os ideogramas. Os ideogramas 
td() e te, para citar mais dois exemplos, e que formam a base daquilo 

IJllt: é chamado taoísmo no Ocidente, representam, se contemplados, 
10Ja uma gama de vivências que em seu conjunto podem ser chama
das, muito vagamente, de religiosas. É interessante observar o que 
.1conteceu com o budismo, portanto com uma religião proveniente 
de.: um campo flexionai, quando penetrou no Oriente. A meditação 
111 ística dos indi.anos transformou-se em contemplação estética e deu 
, origem ao Ch'an (no Japão, Zen),logo, em algo cocalmence diferen-
1e.:. A meditação ocidental, inclusive a indiana, procura a união mística 
~om o i.sta, a união entre sujeito e objeto. A contemplação oriental 
Jl;trece ser a vivência imediata do todo estético inarticulável, de um 
,uperideograma. A introdução do budismo no Oriente parece ter 
re.:sultado numa "tradução errada", embora aparentemente muito fru
' ílcra. A introdução da nossa ciência certamente trará resultados tão 
111csperados quanto o é o Zen. A receptividade que o Zen e outraS 
" fi losofias" orientais estão tendo atualmente no Ocidente, 
n.:ccptividade com certeza baseada sobre uma série de más traduções, 
e.: que deve ser avaliada em conjunto com outros fenômenos aparen-
1cmente "oriencalizantes", como o são a pintura abstrata e a filosofia 
e.:x istencial, pode ser ~nsiderada como uma tentativa, frustrada ab 
initio, de ultrapassar os limites que nos são impostos pela estrutura 
das nossas línguas. Este tema será discutido mais' amplamente no 
1e.:rceiro capítulo. ' 
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Emretanto é a arte, e mais especialmente a pintura oriental, 
que parece poder comunicar-nos algo desse mundo. O pintor ori
~ntal é um caligrafo que ultrapassou as ümitações impostas pelo 
tdeograma. Quando contemplamos suas obras, algo da qualjdade 

estética do ideograma abandonado penetra o nosso espírito. Con
tudo, esse algo é de todo ioarciculávd. Quando tentamos an:iculá-lo, 
já o estamos fàlsificando. Nessa contemplação reside, cal vez, a úni
ca possibilidade de uma comunicação aucêncica com o Oriente. Ela 
é, todavia, passiva e muda. Para o nosso intelecto o mundo oriental 
das llnguas isolantes é im penerrável. 

As línguas agJucinantes não resultaram em civilizações no sen
tido que damos a esta palavra. Os mongóis, os tártaros, os turcos, 
os hunos, todos estes grupos lingüísticos mal definidos que 
irrompiam, periorucamence, no território das duas civilizações para 
semear terror e destruição, representam para nós, o caos. É-nos com

pletamente impossível imaginar como pensam. Seus pensamenros, 
esses pedaços de palavras e quase-palavras coladas umas às outras 
por detritos de palavras, são para nós sem significado. A psicologia 
G~rtalt procura analisar o mundo dos arumais, dos "não articula
dos". Ela nos diz que o animal se encontra num mundo difuso e 

ru:norfo, no q~al aparecem dados sem regra, que adquirem um sig
nificado erráoco, na medida em que afetam diretamente o animal, 
enrrarn em sua G~stalt {são bons para comer, servem para copular, 
são perigosos etc). O mundo dos homens é, em comraste, organi
zado, tem um significado em si. 

Receio que a teoria G~stalté influenciada, inconsciencemence, 
pela esrrutum das línguas flexionais, e que os psicólogos confun
dem a esrrurura dessas lfnguas com a Gestaltdo mundo. Entretanto, 
se formos dar créruro a essa psicologia, enrão os que falam llnguas 
aglutinantes vivem no mundo amorfo e rufuso dos animais. Essa 
conclusão é, evidentemente, absurda. A existência da língua 
aglutinanre por si só prova que por ela o mundo está sendo apreen
dido e compreenrudo, que existe uma Gestalt, embora impenetrável 
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ao nosso intelecto. As superpalavras, que para nós são blocos do hic 
et mmc, tentativas frustradas de articulação, são, para quem as com
preende, significacivas. Revelam, para ele, a estrutura e o significado 
da "rcaJjdade". Trata-se, enuetanto, de uma realidade que nos é ve
dada. E vedada de um modo mais radical do que o da realidade do 
mundo das llnguas isolantes. Embora não compreendamos a reali
dade oriental, estamos em simpatia com ela. As nossas categorias 
de pensamento deixam de funcionar nela, mas seus efeitos podem 
ser incorporados em nossa realidade. A realidade das lfnguas 
aglutinantes simplesmente não existe para nós. O mundo das lín
guas agJucinantes nos é dado brutalmente, não como significando 
algo, como é o mundo das Hoguas isolantes, mas como algo a ser 
significado. Tudo o que podemos dizer a respeito dele vem, pois, 
de fora, e não cem função neste trabalho. 

R...t:a~mo Q..3fg\W'lenco deste parágrafo como segue: os dois tron
cos deJ.ínguas dos_q~ffiãQ.particip.A!!!Q.U?rOduzem realidades earl! 
nós inacessíveis. Percebemos, encretanco, que a realidade das ICn
guas isolantes se compõe não tanto de elementos falados, mas 
escritos. O ideograma é o elemento do pensamento no campo das 
ICnguas isolantes. A aparente conversação entre nós e esse campo, 
entre palavras siotácicas e desenhos isolados, é, portamo, basica
mente impossível. Há, entretanto, uma simpacia possível entre os 
dois mundos, simpatia essa que pode ser experimentada durante a 
contemplação de obras de arte. O mundo das línguas aglutinantes 
é, para nós, caótico, difuso e amorfo. Não há possibilidade de con
tato espiritual com de. Ficou, pois, estabelecido, que a nossa ~q_uisa 
da IIngua e da realidade deve, necessariamente restringir-se ao~
RO das Hngua~ flexj_on~trição......se.r.á,_portaru.Q, 
C~..!_emente !lEI !fada duran~Q C\:!.[SO deg _e trabalho. 

Conclusão 
A posição ontológica que este trabalho se proeõe investigar é a 

de gue a r~a!Jdade dos dad~s brutos é apreendjda e com2_reendida 
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P-Qr !19~ 9.!1 foLma de língua._ Essa posição é radical, já que, se for 
aceitª' a realidade rol si dos dados bruros se rorna inacessível c, nesre 
~tido, v:~zia. No primeiro parágrafo ficou esclarecida a ociosidade 
de se querer falar nessa realidade rol si. A Hngua deve ser aceita como 
o dado bruto por excelência, e suas regras devem ser aceitas como a 

estrurura da realidade. O conhecimento é resultado da observ:Jção 
dessas regras. A verdade absoluta, isto é! a correspondência entre lrn
gua e realidade mz si, é tão inarticulável quanto o é essa realidade rol 

si. No segundo parágrafo, foi discutido o problema do pomo de 
vista do conhecedor, ao invés do ponto de vista do conhecido. O Eu 
foi demonstrado como sendo um produto e um produtor da lingua, 
realizado pela língua c realizando-se na conversa. Foram, entretanto, 
deixadas em aberto, como ultrapassando o escopo deste trabalho, as 
regiões in:miculadas do Eu, tanto as vegetativas dos semidos, como 
as intuitivas do espfriro. No terceiro parágrafo, foi discutida a 
multiplicidade das l1nguas, e, portanto, a relatividade das (cal idades 
da língua. Foi ilustrado como cada Hngua representa rodo um cos
mos. O conhecimento é válido, rigorosamente, somente no campo 
de uma única língua. No quarto parágrafo foi investigada a ligação 
possível entre as diversas línguas. A tradução foi interpretada como 
uma destruição e um renascimento do intelecto. O poüglotismo 
apareceu como uma espécie de vida múltipla do intelecto. A tradu
ção e o poüglotismo foram reconhecidos como o único método 
intelectual de ultrapassar os limites da língua. No quinto parágrafo, 
foi constatada a existência de três tipos de língua, representando três 
tipos de realidade. No sexto parágrafo, foi discutida a realidade das 
línguas do tipo Aexional à qual pertencemos e foram apresentadas as 
tentativas de articular artificialmente essa realidade. Foi considerada, 
ainda, a articulação autêntica pelas línguas "santas". No sétimo pará
grafo, foi feira a tenta ti v:~ de discutir a realidade dos demais tipos de 
línguas, tentativa reconhecida como sendo impossível. 

A investigação da língua, ou melhor, das linguas, equivale, de 
acordo com o argumenco aré aqui desenvolvido, à investigação da 
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realidade, ou melhor, das realidades. Não é, por certo, a única in
vestigação da realidade possíveL Entretanto, é a mais imediata. 
Necessariamente da se restringe ao campo das línguas flexionais. A 
investigação ftlosófica e científica não é, em última análise, outra 
wisa a não ser uma investigação mais ou menos inconsciente da 
csrrurura das L1nguas flexionais. I:. esta afirmativ:J que proponho 
analisar no capírulo seguinte. 


