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Nota a esta edição

Esta edição constitui uma versão revisada do livro A vertente grega da gramática tradicional, de 1987, esgotado já há muitos
anos, título ao qual se acrescenta agora o subtítulo Uma visão do pensamento grego sobre a linguagem , que torna mais
transparente o conteúdo da obra.

Este livro, que foi um dos empreendimentos que mais me fizeram sentir o valor de buscar um objetivo desafiador, marcou uma
direção de estudo que já me chamava desde a Graduação em Letras – Grego e desde o meu trabalho com Língua Portuguesa
nas escolas de ensino fundamental e médio. O apelo para descobrir que entidade é essa a que se chama gramática, mal
entendida nas fases escolares iniciais e médias, mal avaliada no senso comum e tão polemicamente discutida nas pesquisas
mais avançadas, me levou, inicialmente, a essa busca de origens, ponto de apoio de tudo quanto desenvolvi mais tarde, num
interesse ininterrupto pela investigação gramatical.

No livro examinei as obras filosóficas de preparação da gramática e as principais obras da codificação gramatical inicial da
língua grega, buscando construir uma linha de reflexão sobre as condições de nascimento que deram à gramática ocidental
tradicional muitas de suas características, fazendo-a, por exemplo (legitimamente), normativa. A esse interesse pela história
da gramática acoplei um interesse particular pelo estudo de teorias de sustentação da análise gramatical, pesquisando
especialmente o funcionalismo e nele me baseando para preparar uma gramática de usos do português e, posteriormente, um
guia de uso do português, baseado no confronto entre o uso e a norma, além de três dicionários de usos, estes em coautoria. O
tratamento da disciplina gramática na escola foi outro centro de interesse para minhas investigações (dois livros e muitos
artigos), especialmente levando em conta que a crítica que se faz à gramática apresentada na escola, pelo menos até agora, é a
sua marca de tradicionalidade.

Esta reedição surge num momento de efervescência da discussão sobre as bases do ensino de gramática, discussão
essencialmente centrada nas críticas à gramática tradicional, que muitas vezes remontam à emergência da disciplina gramatical
na Grécia, e que, em geral, são nascidas de um desconhecimento das condições em que a disciplina surgiu. Dessas condições
trata esta obra.

Maria Helena de Moura Neves



Introdução

Examinando o quadro da gramática, encontramos uma codificação aparentemente simples que representa, porém, um processo
complexo de organização.

A gramática tradicional constitui uma exposição de fatos que tem sido examinada sempre como obra acabada, sem
consideração para o que tenha representado de esforço de pensamento. Citá-la apenas como dogmática, normativa,
especulativa, não científica significa não compreender o processo de sua instituição.

O exame da gramática ocidental tradicional necessariamente remonta à gramática grega. E é analisando a marcha da instituição
da gramática grega que vamos encontrar a razão para aquelas características, que então se legitimam e se explicam. Acima de
tudo, houve uma situação histórica e cultural que condicionou o surgimento da atividade gramatical entre os gregos. Essa
atividade pôde surgir, porém, porque séculos de vivência intuitiva e mais séculos de desenvolvimento de um pensamento
teórico criaram condições para o exercício de uma atividade prática teoricamente fundamentada.

O aparecimento da gramática é um fato da cultura helenística, e dela é característico. Como fato da cultura helenística,
representa um mecanismo de preservação da cultura helênica. O aspecto criativo desta pôde levar à escalada de teorização
que fundamentou a formação de disciplinas tanto teóricas como práticas. A gramática é uma disciplina que, pelas próprias
condições em que surgiu, aparece com finalidades práticas, mas representa um edifício somente possível sobre a base de uma
disciplinação teórica do pensamento sobre a linguagem.

Se foi a cultura helenística que tornou necessária e oportuna a codificação da gramática, foi a cultura helênica que a tornou
possível, a partir tanto da riqueza da experiência linguística quanto do exercício do pensamento teórico.

Sobre essa base, o processo de instituição da disciplina gramatical representou uma caminhada através da qual os fatos foram
sendo isolados, expostos e classificados. Ele mostra por trás de si, dando-lhe base e condições, o desenvolvimento de um
pensamento teórico pelo qual a linguagem – e, afinal, a língua – se faz objeto de estudo.

O que aqui se tenta é acompanhar o nascimento da disciplina que se chamou gramática, buscando-se avaliar o contexto que
precedeu a sua emergência e o que a cercou. Para isso, percorrer-se-ão as manifestações dos pensadores gregos, reveladoras
de interesse pela linguagem por meio da palavra.

Duas vezes se voltará no tempo e, assim, haverá duas trajetórias:

1 da tradição épica aos primeiros gramáticos;

2 dos filósofos a Apolônio Díscolo.

São dois excursos, em que há, porém, três linhas básicas de exame:

1º excurso – a) da tradição épica à filosofia estoica: busca-se avaliar o significado da vivência e da teorização do lógos,
especialmente a partir da separação da linguagem e de sua colocação como objeto de estudo; b) dos primeiros filósofos aos
primeiros gramáticos: busca-se o filão das dicotomias básicas na consideração da linguagem, as quais serão responsáveis
pela natureza da disciplina gramatical que então surge;

2º excurso – c) dos filósofos clássicos a Apolônio Díscolo: busca-se examinar o isolamento de entidades que, à medida que
se alteram os interesses e as finalidades, passam a constituir fatos de gramática, sistematizados numa gramática.

Em cada uma das três linhas, recua-se menos e avança-se mais no tempo, o que significa que cada uma das pesquisas
corresponde a um estágio posterior no processo de emergência da disciplina gramatical.

A linha b) de pesquisa, correspondente aos princípios diretivos da disciplina, remonta uma faixa final da linha a) e uma faixa
inicial da linha c). Verificar-se-á no exame:

• que esses períodos que aparecem em mais de uma pesquisa, isto é, os que compõem a linha b ) do 1º excurso (as
dicotomias, básicas), se referem – e isso é significativo – à filosofia clássica e ao momento de nascimento da gramática
como disciplina autônoma;



• que neles se mostram as três forças que atuaram nesse nascimento: a preocupação de eficiência da retórica, a acuidade
teórica da filosofia e a atividade pragmática da crítica;

• que eles correspondem a uma época histórica cujas características condicionam a natureza da disciplina gramatical
emergente. Ficarão, naturalmente, em contraste, o período que só à primeira pesquisa diz respeito (simples experiência
da linguagem com encaminhamento para a teorização) e o período que só à terceira pesquisa diz respeito (simples
sistematização de fatos), um contraste que deve ser avaliado. A gramática de Dionísio o Trácio e a de Apolônio Díscolo
estarão exibindo, porém, as marcas de toda a experiência que lhes preparou os fundamentos.



Parte I - A linguagem: da vivência à teorização

1 - A experiência da linguagem entre os gregos e as primeiras reflexões teóricas

Bem cedo se verifica, na história do pensamento grego, uma grande atenção dada à consideração dos fatos de linguagem.
Muito antes de a gramática ser pensada como uma disciplina intelectual e mesmo bem antes de ela emergir dentre a massa do
pensamento filosófico, encontramos uma riqueza muito grande na experiência grega da linguagem. Há um condicionamento
linguístico bastante significativo contrastando com a pequena quantidade de noções teóricas e constituindo o fundo para a
organização dessas noções. E a riqueza desse condicionamento torna transparentes muitos problemas de linguagem, mesmo
sem a existência de um grande esforço teórico. Lógos, designando o que hoje chamamos linguagem, já aparece nos poemas
homéricos; entretanto, é na filosofia que o uso desse termo vai ser importante. Na tradição poética, para significar "palavra",
são mais usados épos e mythos (originariamente, "verdade").1

A evolução do estatuto da linguagem no pensamento grego
Em Homero ainda não se registra nenhuma reflexão sobre a linguagem, embora se perceba que ela já não é considerada uma
força real, material, confundida com a força do corpo e da natureza, como ocorre nas sociedades ditas primitivas. O simples
fato de os gregos entenderem a linguagem como realidade sonora mostra que ela já não é sentida como uma força cósmica:
"Eis que, do meio deles, rápido se ergueu Nestor, de amáveis palavras, o orador de som harmonioso dos pílios, de cuja língua
manava a voz mais doce que o mel" (Ilíada, I, v.247-9). Entretanto, é como vivência que os problemas linguísticos são
importantes nos poemas homéricos, não se destacando, ainda, uma reflexão teórica.

Os poemas homéricos associam o falar e o agir. O herói almeja ser excelente no conselho e na guerra. O ideal do educador
aparece nas palavras de Fênix a Aquiles no Canto IX da Ilíada: "um contador de mitos e um autor de feitos" (v.443). O poder
se liga diretamente à ação, mas a palavra é participante. É nesse sentido que Zeus aparece em uma posição privilegiada. Sua
linguagem é uma linguagem que se identifica com o agir. Conduzido pela palavra persuasiva de Zeus, o Agamenão da Ilíada
(II, v.483) tem a impressão de conduzir um engano, enquanto, na verdade, é conduzido nele. Querendo perder os gregos, Zeus
fala em sonho a Agamenão. Levado por essas palavras, Agamenão age, mas sua ação também consiste em falar. E sua
linguagem enganosa – tal como fora a de Zeus, sem que o herói percebesse – provoca a palavra de Ulisses e a de Nestor, todas
a conduzir a ação dos gregos. Na medida em que persuade e sugere, a palavra se continua na ação. A ação que se manifesta é a
de Zeus – na verdade, o que se manifesta é a palavra de Zeus –, mas ela envolve todo o exército grego; é uma ação articulada
entre o dizer e o fazer, numa continuidade espantosa. A palavra tem força persuasiva na medida em que engana. O engano
aparece como um dos elementos essenciais da atividade da palavra, não, porém, explicitamente, o que já representaria uma
separação de planos, o do engano e o da verdade, e isso ainda não é feito. O ponto de referência é apenas o plano da eficácia.
O ideal humano é a excelência no fazer e no dizer, mas o que ocorre é que essa excelência é repartida: há os excelentes no
falar – como Ulisses – e os excelentes no agir – como Ajax e Diomedes. Zeus, porém, resume a excelência da ação e da
palavra. Lê-se, na Ilíada: "Falou e todos os deuses escutaram" (VIII, v.4). E o que disse ele? Que nenhuma divindade tente
anular suas palavras (v.7), que ele é mais forte que todos os deuses (v.8), que está acima dos deuses e dos homens (v.17).

E todos ficaram em silêncio admirando o seu mŷthos (v.28-9), pois ele falava com muita força (v.29). Assim, no poder de
Zeus, pai dos deuses e dos homens, manifesta-se a complementaridade da ação e da palavra; representando o ideal humano,
Zeus fala forte e age eficientemente. Sua palavra é ação. Os homens o ouvem, e nenhum deus tem a veleidade de enfrentá-lo.

Em Hesíodo, deixa de haver a narrativa de feitos para haver a revelação do aparecimento de uma ordem no mundo. Não se
cantam façanhas, feitos excelentes, mas celebra-se a excelência de Zeus. Há um kósmos que emerge à medida que Zeus afirma
sua vitória sobre o terrível e o informe.

As Musas, nascidas de Zeus e da Memória, são as entidades responsáveis pelo que dizem os poetas e os reis. A estes, dando-
lhes persuasão, elas os fazem apaziguadores; àqueles dão elas o dom de proferir palavras suaves, que adormeçam as
preocupações (Teogonia, v.80-103). Afirmam elas que sabem dizer muitas coisas falsas semelhantes às verídicas, mas sabem
também dizer verdades (v.28-9).

A relação hesiódica entre Zeus e Prometeu traz uma configuração bem diferente da oposição homérica entre Zeus e Agamenão.
Em Hesíodo, a iniciativa parte de Prometeu; em Homero, Agamenão, ao falar enganosamente, está reproduzindo a Zeus. Além



disso, o engano se processa, sobretudo, pelos atos. Hesíodo não se refere, no episódio de Prometeu, à instituição da linguagem
(Os trabalhos e os dias, v.43-89), ao passo que Homero associa a palavra ao engano de Agamenão. Em Hesíodo, a
interioridade aparece relacionada ao silêncio, enquanto em Homero ela se associa à palavra. Em Hesíodo, a ação direta é o
elemento do engano; mas, embora Prometeu nada fale, Zeus conhece o engano e o aceita, mesmo porque por meio dele medita
males para os mortais. Em Hesíodo, não há simplesmente a caracterização do chefe dos deuses pela reunião em si da plenitude
do dizer e do fazer. Há, muito mais acentuadamente do que em Homero (llíada, VIII, v.1-30), a configuração de uma ordem
pela palavra. A dicotomia falso/verdadeiro é própria das Musas, que ditam as verdades que devem ser conhecidas pelos
mortais (Teogonia, 104-15).

Píndaro, poeta lírico, elabora o elogio dos homens que vencem. Ele é, pois, um poeta que relaciona o dizer e o agir bem; não
há simplesmente associação – como havia em Homero – entre o dizer e o fazer, mas, existindo um sentido desse dizer em
relação ao fazer, dir-se-ia que começa uma dissociação, que encaminha para a autonomia do dizer. O lógos é o que é dito dos
heróis; é, portanto, o sentido deles. A excelência sem o lógos nada é. Por sua vez, os poetas podem dar glória indevida aos
mortais, como Homero a Ulisses: o que se diz de Ulisses (seu lógos) é mais do que suas provações (seu páthos) (Nemeias,
VII, v.20-1). Os dispensadores da vida eterna são os poetas, pois, sem a palavra, a ação desaparece no esquecimento. A justa
medida do dizer do poeta, porém, é dispensada pela divindade.

Em Píndaro, portanto, já não se mantém aquela associação entre a bela palavra e a façanha excelente, que existia em Homero.
Estabelece-se um desajuste entre a palavra e a ação; aquela pode dizer mais que esta. Assim, além de praticar belas ações, os
mortais têm de encontrar o poeta que lhes perpetue a glória. Ao poeta cabe fazer crescer ou diminuir as glórias, segundo a
medida da inspiração divina. As façanhas nada são se o canto não as conserva; a palavra completa a obra. É pela palavra que
a glória se instala e se defende da queda no nada. A palavra do poeta inspirado pelo deus é um lógos vivo que vem em
socorro dos mortos (Nemeias, VII, v.31-3).

Na visão trágica, o nome é o lugar da verdade enquanto a percepção é o lugar do engano. Em Agamenão, em Prometeu,
Ésquilo mostra sua crença numa veracidade dos nomes próprios, em contraposição à percepção que engana; o nome do herói é
a verdade do seu destino. Índice certo de contradição, essa justeza (orthótes) cria o trágico.

A época dos primeiros trágicos é também a de Heráclito e Parmênides, época em que outro tipo de consideração do lógos
começa a existir. Temos em Heráclito (c. 540-470 a. C.) e Parmênides (c. 530-460 a. C.) que, se há um desajuste entre o dizer
e o agir, se há um lógos que pode ser maior que a ação, é possível que haja uma palavra que não corresponda à ação, uma
palavra vazia, sem sentido, um dizer que não é nada. Já não importa simplesmente o dizer ou o fazer, mas importa o sentido
desse dizer e desse fazer. Outro elemento interfere, sobrepondo-se mesmo: é o noûs, a interioridade, a inteligência do que se
diz e do que se faz: "não se deve agir nem falar com os que dormem" (Heráclito, – frag. 73).2 Há uma profundidade que
caracteriza o lógos (frag. 45). Evolui, assim, o esquema dizer/fazer que vem desde Homero.3

Desde Homero, também, verdade e engano acompanham a elaboração desse esquema; Homero não separara a verdade do
engano, e Hesíodo apenas enunciara, pelas Musas divinas, a contraposição entre verdade e inverdade. No esquema
heraclítico, ser sábio é falar verdade e agir segundo a natureza (frag. 112). E Heráclito censura Homero e Hesíodo pela falta
de inteligência: Homero merecia ser expulso dos certames e açoitado (frag. 42), ele que chegava a ser enganado por meninos
(frag. 58); a Hesíodo a muita instrução não ensinou a ter inteligência (frag. 40) e ele não soube compreender que a natureza de
cada dia é uma e a mesma (frag. 106).

O aparecimento do discurso filosófico
À medida que se formava a pólis grega, ao lado da linguagem poética se criava, pois, uma outra tradição de linguagem, a
linguagem dos oradores, a linguagem retórica.4 Essa linguagem, que já aparecia nos heróis de Homero que falavam nas
assembleias, vai-se disciplinando numa téchne: cria-se a arte retórica, formal e normativa.

Assim, pois, dois polos se apresentam no mundo cultural da pólis grega, duas linguagens, ambas muito ricas, ambas
significando as coisas da cidade:

• a linguagem poética, inspiração das Musas, que falam por meio do poeta;

• a linguagem retórica, em que o homem fala por si, pessoal por definição.



É nesse mundo que surge o discurso filosófico, um discurso que busca articular o todo das coisas. É pelo problema da relação
entre as coisas e seu princípio, entre as coisas e o que as governa, entre as coisas e sua natureza, que se especifica o discurso
filosófico na Grécia.

Para Tales (c. 625/4-548/6 a. C.), o princípio de todas as coisas é a água. Ele concebe, assim, uma totalidade, e um princípio
para essa totalidade. A água é o começo (arché) das coisas, enquanto princípio que as governa (arché) (Aristóteles in Dielz-
Kranz, 1956, p.11A-12). Anaximandro (c. 610-547 a. C.), por sua vez, exige a noção de phýsis. O princípio das coisas
existentes não é a água nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, o ápeiron (Simplício in
Souza, 1973, p.21).

Heráclito não põe em relevo arché nem phýsis; ele fala do lógos como articulação das coisas (tà ónta).

As interpretações do conceito heraclítico do lógos são muito variadas. Há uma multiplicidade de aspectos intrínseca ao termo,
pois os fragmentos deixam ver diferentes valores.5 Assim, o lógos de Heráclito tem sido entendido às vezes unilateralmente,
apenas com valor ontológico ("Razão", "inteligência universal", "norma universal do Espírito") ou cosmológico ("lei
cósmica", "fórmula do devir") ou lógico ("lei do pensamento", "lei lógica") ou linguístico ("discurso", "palavra"). Outras
vezes tem sido entendido como conexão desses aspectos e superação dos limites da unilateralidade.6 Percorram-se os estudos
de que esse lógos se fez objeto, e desfilarão, entre outros, os sentidos de "significado da doutrina", "palavra cheia de
significado", "discurso que revela a phýsis", "palavra que expressa a realidade cósmica", "lei das coisas", "fórmula
unificadora das coisas".7

Alguns fragmentos de Heráclito se referem a ónoma, que vai aparecer, mais tarde, em Platão, como parte do discurso oposta e
complementar a rhêma. O fragmento 32 mostra um sophón ("aquilo que é sábio") que tem o poder de disposição em relação a
ónoma, o que não significa que ónoma seja algo secundário. No fragmento 67, o paralelismo entre se alterna e se denomina,
opostos à unidade do deus, não significa a interioridade do alternar-se, de que se acompanha o denominar. Ambos
representam um momento daquela unidade (frag. 32 e 67). Por esses fragmentos, vê-se que ónoma não se simplifica a ponto de
dizermos que Heráclito vê no nome a imagem da coisa, algo secundário e externo a ela, assim como a palavra não é simples
imagem da obra (frag. 48). Na verdade, tanto as coisas como os nomes são momentos do lógos.

A filosofia de Parmênides, por sua vez, representa o pensamento do ser, o pensamento do que há de mais despojado. Fora do
ser, o não ser nada é: só o ser é.8 Ao invés de designar um elemento, ele designa o ser. Sua doutrina, representada na
articulação em três partes do Sobre a natureza,9 afirma que o ser é um, imóvel e ilimitado.10

O discurso do ser é possível a partir da apresentação de dois caminhos: o que é e o que não é. O fragmento 2 indica os
caminhos de inquérito: o primeiro caminho diz que é e, portanto, que não é não ser; o outro diz que não é e, portanto, que é
preciso não ser. "É e não é" são duas vias, uma delas interditada (frag. 7, v.1-2; frag. 8, v.1-2); contrapõem-se o ser e o nada.
A partir daí, o não ser não pode ser dito (frag. 6 e 9), e o ser é dito uno, eterno, imóvel, compacto, pleno, contínuo. A
multiplicidade, o movimento, interdita o falar.

Para Parmênides, ser e pensar são o mesmo.11 Seu discurso afirma a unidade do ser e, ao fazê-lo, afirma a unidade do ser e do
pensamento (frag. 8, v.34-8; frag. 3). As próprias formulações linguísticas em que ele põe seu pensamento fazem coincidir a
linguagem com o ser.12

O que era princípio, para os outros, para Parmênides é simplesmente o ser (frag. 8, v.11). As características do ser estão no
fragmento 8: o ser é ingênito (v.3) e imperecível (v.3) porque é todo inteiro (v.4), inabalável (v.4), sem fim (v.4), todo junto
(v.5), um (v.6), contínuo (v.6); nem divisível é (v.22), pois é todo idêntico (v.22) nem algo em uma parte mais (v.23), nem
também algo menos (v.24); por isso, é todo contínuo (v.25); é imóvel sem limites de grandes liames (v.26), é sem princípio
(v.27).

Concebido desse modo o ser, estão interditados geração e perecimento (frag. 8, v.2-3; 12-4; 19-21; 26-30), e já não é
possível, a partir de Parmênides, invocar um princípio único na explicação do mundo. Empédocles afirma que há quatro seres
(fogo, ar, terra e água), em si eternos – como o ser de Parmênides – , e que o que os homens chamaram de gênese não é senão
mistura e combinação (frag. 6 e 8). Para Anaxágoras, os seres são em número infinito e absolutamente misturados; o que
discerne as coisas é o noûs, e ele é a causa do movimento (frag. 12 e 13).

Assim, o pensamento de Empédocles (c. 490-435 a. C.) e o de Anaxágoras (c. 500-428 a. C.), afetados pelo rigor do discurso
de Parmênides, colocam geração e morte como apenas maneiras de o homem falar: o ser é dito de diferente maneira pelos



homens. Está aí o marco da dissociação entre o ser e a linguagem, dissociação que tem sua origem na própria linguagem de
Parmênides, a qual se articulava tendo em vista tanto a unidade do ser como a unidade do ser e do lógos. O texto de
Parmênides, enquanto afirma necessariamente essa unidade, tem como consequência, por outro lado, chamar a atenção para o
lógos, uma razão que está subjacente ao discurso, e que só pode ter por objeto o ser, único e imutável. Pensamento e realidade
sensível se desvinculam; toma partida uma separação entre o lógos e a coisa.

A problemática do nome: phýsei ou nómoi?13

Há uma dicotomia que está subjacente às considerações que concernem aos componentes da linguagem. É a disputa phýsei/
nómoi, que remonta aos primeiros filósofos, representando a culminância de um processo que abrange um campo muito mais
amplo do que o da linguagem.

Essa disputa envolveu de tal modo os pensadores antigos que os escólios trazem classificações desses pensadores segundo
sua concepção da natureza do nome. Uma distribuição tripartida assim apresenta essas concepções:14

a) o nome segundo a natureza das coisas;

b) o nome segundo o arbítrio de cada um;

c) o nome estabelecido por um legislador que conhece a natureza das coisas.

Outra distribuição apresenta quatro classes:15

a) o nome phýsei, como imagem natural da coisa;

b) o nome phýsei, como reprodução resultante de uma arte;

c) o nome thései, segundo o arbítrio de cada um;

d) o nome thései, por meio de um impositor de nomes que conhece a natureza das coisas.

Tanto o termo nómos (corrente entre os sofistas) como thésis (usado em tempo posterior, corrente especialmente entre os
céticos) se referem à arbitrariedade individual. Enquanto considerar a linguagem phýsei significa julgá-la apropriada às
coisas, considerá-la nómoi ou thései significa acreditar na subjetividade arbritrária na imposição dos nomes.

Seguir o curso da evolução dessa controvérsia não interessa, propriamente, aqui. O que se tentaria, de algum modo, verificar
seria como esses conceitos se aliaram à consideração da linguagem.16

A opinião de Pitágoras (c. 580/78-497/6 a. C.) pode ser investigada, mas tem de ser examinada com reservas, pois sabemos
como é problemática a configuração do pensamento pitagórico original. Na interpretação de sua doutrina, invocam-se escólios
tardios, comprometidos com distinções posteriores. Na questão específica da posição de Pitágoras na controvérsia
phýsei/nómoi, a interpretação varia segundo o crédito que se dê aos escólios de Proclo sobre o Crátilo (ver Lersch, 1838,
p.26-8). Nesse texto, a linguagem é considerada obra da natureza. Os nomes são puras imagens das coisas, e o ato de nomear
não é obra do acaso, mas de alguém que entende o noûs e a natureza das coisas; daí resulta que as palavras existem phýsei.
Entretanto, é evidente que essa concepção contamina com o neoplatonismo a doutrina pitagórica. Outras fontes também
indiretas e tardias do pensamento de Pitágoras trariam a ideia de um ser primeiro que deu nome a todas as coisas. Pitágoras,
tendo suposto um impositor de nomes, teria imaginado, pois, a linguagem thései e não phýsei, e teria aceitado a convenção
(synthéke kaí homología). De qualquer modo, as reservas que esses escólios tardios impõem não permitem que se chegue a
Pitágoras na busca dos fundamentos da disciplina gramatical.

Em Heráclito, já podemos encontrar uma aplicação geral desse tipo de consideração. Para ele, a lei "do fluxo – convergência
recíproca dos contrários – domina a realidade das coisas (frag. 53 e 80) e, assim, a da linguagem. E existe uma justeza natural
dos nomes, a qual reflete essa harmonia de contrários. O mesmo nome encerra mais de um sentido (frag. 48) ou uma mesma
realidade tem mais de um nome (frag. 59, 60, 67 e 105).17

Assim, os nomes múltiplos, por isso mesmo signos de oposição, são verdadeiros. Se a essência da realidade é a luta interna



de contrários e a união de tensões opostas, a justeza dos nomes consiste na correspondência com essa realidade; desse modo,
o nome bios, "vida" e "arco" (instrumento de morte), revela a própria natureza do arco, o qual, como a lira, é união de tensões
opostas (frag. 48 e 51). O lógos é o discurso que revela a phýsis.

Quanto a Parmênides, um de seus fragmentos poderia sugerir opinião favorável ao convencionalismo: "um nome lhes
atribuíram os homens, distintivo de cada:" (frag. 19).

Rejeitando origem e perecimento, Empédocles rejeitaria o próprio nome phýsis, "formação natural". Para ele não há "gênese",
não há "tornar-se", e somente pelo uso se pode falar em phýsis. Segundo Empédocles, nada do que é mortal tem origem, mas
tudo é mistura (frag. 8). E é em Empédocles que se costuma ver o que seria a primeira aplicação do conceito de lei a um fato
linguístico: "segundo o costume falo também eu" (frag. 9).

Demócrito (c. 460-370 a. C.) também não acredita em origem a não ser por mistura e combinação. O que há são só átomos e o
vazio onde eles se movem (Sexto Empírico, Pyrrónai hypotyposeis, v.I, 214). A mistura dos átomos é a origem das coisas,
sua dissolução é o perecimento; a mudança na ordem e na disposição dos átomos é a modificação das coisas. As qualidades
não pertencem à essência original das coisas, mas adquirem valor segundo a opinião subjetiva, provindo das sensações: por
convenção existe o doce, o amargo, o quente, o frio e o colorido (Sexto Empírico, Prós logikoús, v.I, 135).

Assim, Demócrito acreditava na linguagem como instituição humana, já que tudo se institui pela opinião geral. Segundo
Proclo18 (apud Lersch, 1838, p.13, e Allen, 1948, p.41), quatro fatos provavam, para Demócrito, que a linguagem é obra da
convenção:

1 a homonímia: diversas coisas são dotadas de um e o mesmo nome;

2 a polionímia: vários nomes são dados a uma e a mesma coisa;

3 a metonímia (a metátese dos nomes): os nomes podem mudar enquanto as coisas conservam a sua identidade;

4 a anonímia (a elipse dos semelhantes): podem faltar formações linguísticas análogas quando existe analogia factual.

No Crátilo, justamente uma investigação sobre a natureza dos nomes,19 Platão apresenta o que considera as opiniões dos
heraclíticos (expressas por Crátilo)20 e as de Demócrito (representado por Hermógenes).

1 Damião Berge (1969, cap. 3) faz um exame do uso dos termos lógos e épos desde Homero até Heráclito. Ambos designam a
palavra humana, a narração, o canto, mas épos é muito mais frequente antes de Heráclito.

2 Para os fragmentos, segue-se, aqui, a edição de Diels-Kranz (1956).

3 Clémence Ramnoux (1968, p.296-7) assim reconstitui a história do esquema dizer/fazer: 1ª fase – o dizer e o fazer são duas
coisas: podem ser opostos os que brilham pelas obras e os que brilham pelas palavras;

2ª fase – o dizer e o fazer se reúnem; opõem-se o sono e a vigília, e há um dizer dos adormecidos e um dizer-e-fazer dos
despertos; se se quer manter uma oposição do fazer e do dizer, a este último cabe a primeira posição, pois os adormecidos
apenas agem, mesmo quando falam, e sua palavra é simples ruído, enquanto os acordados são os que sabem falar;

3ª fase – aparecem expressões (tó phroneîn, euphroneîn, nóon échein ) para significar a palavra que não é apenas ruído e a
obra que por si só diz alguma coisa; o esquema se torna triplo e o terceiro termo (ser sábio ou falar com sentido) toma a
primeira posição;

4ª fase – desaparece o termo do dizer; em primeiro lugar, fica uma sabedoria toda interior, um puro pensar; em segundo, a
obra eficaz; entre os dois, o falar se torna nada mais que falar, não possuindo nem a interioridade do pensamento nem a
eficácia da ação; perde-se o valor da função de falar, e o esquema volta a ser duplo.

A autora coloca Heráclito na segunda e na terceira fases, e diz que é justamente ele que faz o esquema evoluir. Na quarta fase,
põe Demócrito.



4 Jean-Pierre Vernant (1969, cap. 4) mostra que o sistema da pólis implica primordialmente uma preeminência da palavra
sobre todos os outros instrumentos do poder. Entre a política e o lógos há vínculo recíproco, pois todas as questões de
interesse geral são agora submetidas à arte oratória. De um lado, a arte política é, essencialmente, exercício da linguagem; de
outro, é por meio de sua função política que o lógos toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua eficácia.

5 Para compreensão da noção de lógos em Heráclito, examinem-se especialmente os fragmentos 1, 2, 31, 39, 45, 50, 72, 87,
93, 108 e 115, em que essa noção aparece mais especificamente; ainda os fragmentos com ónoma (23, 32, 48 e 67) e os
fragmentos com a noção de sophón e sophía (32, 41, 50, 108, 112 e 129).

6 Aram M. Frenkian (1963, p.125) faz uma resenha dos sentidos filosóficos atribuídos ao lógos heraclítico nos diversos
autores: John Bumet: "Rede"; Eduard Zeller: "Weltvemunft"; Max Heinze: "Vernunftgesetz" ou "vemunftiges Verhãltnis";
Ueberweg-Praechter: "Weltgesetz"; Errst Cassirer: "Gesetz"; "Mass"; Gustav Teichmüller: "Gesetz, Wahrheit, Weisheit und
Vemunft" e "Weltvemunft"; Windelband: "Weltvemunft" e "Die Welt beherrschende Vemunft"; Diels-Kranz: "Lehre Sinn";
outros: "Lehre" e os sentidos aparentados de "Abhandlung" e "Schrift". Considera, entretanto, que a melhor solução foi
encontrada por A. Joja (III, 1, p.24-9), para quem dois aspectos, o subjetivo e o objetivo, coexistem no lógos de Heráclito,
sem se excluírem. De um lado o lógos é a "fala", a "doutrina", o "escrito" de Heráclito, e, de outro, é a "Razão do Universo", a
"Norma", a "Lei do devir cósmico", na qual o ser humano também está contido. O lógos de Heráclito, pois, tanto se refere à
"doutrina", às "palavras" de Heráclito que exprimem a "Lei do Universo" (aspecto subjetivo) como se refere à "Lei do
Universo" expressa pela "doutrina", pelas "palavras" de Heráclito (aspecto objetivo, cósmico). A originalidade do
pensamento de Heráclito está na implicação íntima dos dois aspectos, pois nenhum deles está ausente quando é usado o termo
lógos.

Martin Heidegger (in Souza, 1973, p.117-29) entende que o sentido de lógos é encontrado em légein, que significa "dizer",
mas, originariamente, tem a significação de "deitar e estender diante" (alemão legen). Impera o sentido do latim legere, e
légein significa propriamente "o pensar e apresentar o que recolhe a si e às outras coisas" (ibidem, p.118). Explica Heidegger
como légein chega do sentido de "pousar" (estender) ao de "dizer". Para isso, reflete sobre o que se esconde no légein como
"pousar". A essência do dizer e discorrer articula-se no légein, no sentido de "pousar": "o falar da linguagem se produz a
partir do desvelamento das coisas que se presentam e se determina como o deixar-estendido-conjuntamente-diante, de acordo
com o fato de que aquilo que se presenta está estendido diante de nós" (p.120). "Ho lógos, o pousar: o puro fato do deixar-
estendido-diante-em-seu-conjunto aquilo que por si mesmo está estendido diante em seu estar-aí" (p.121). "Ho lógos é o
pousar que recolhe e mais nada" (ibidem).

7 Clémence Ramnoux (1968, p.316-7), procurando uma palavra francesa para traduzir lógos, resume o bouquet de sentidos
que poderiam ser encontrados entre dois extremos: "le compte arithmétique; et le compte légendaire". Corrigindo – por trazer
um vocabulário moderno demais – o resumo que E. L. Minar propusera, ela apresenta esta lista:

"• Compte arithmétique et Mesure.

• Relation et Proportion (formule pour ranger les signes arithmétiques et formule pour ranger les signes verbaux).

• Discours développé selon une règle (sens parménidien).

• (d'ou par développment ultérleur): raisonnement, Raison.

• Enoncé raccourci: Formule ou Gnome (énoncé oraculaire?)

• Raccourci tout a fait ramassé: Lei Sens de la Formule.

• L'histoire qui commente les oracles: la Légende.

• Le Sens de l'Histoire."

C. Ramnoux considera que leçon não seria má tradução francesa para lógos, mas julga que a melhor solução é adotar o
próprio termo lógos, para conservar "a envergadura" de seus sentidos e a aura de seu mistério" (ibidem, p.317).

8 Aristóteles (Metafísica, I, 5, 986b, 18): "Julgando que fora do ser o não ser nada é, forçosamente admite que só uma coisa é,
a saber, o ser, e nenhuma outra...".



9 Trata-se do fragmento 1. As três partes são o proêmio, a via da verdade e a via da opinião.

10 hé akíneton, ápeiron (Aristóteles in Diels-Kranz, 1956, 28A-25, p.222).

11 Jean-Pierre Vernant (1956, p.311) chama a atenção para o fato de Parmênides não mais exprimir o ser por um plural, tá
ónta, "as coisas que são", como os jônios. Ele exprime o ser por um singular, tó ón, o ser em geral, total e único. Isso
corresponde a uma nova noção de ser: ele já não designa as coisas diversas que a experiência humana apreende, mas o objeto
inteligível do lógos, da razão, exprimindo-se, pela linguagem, conforme suas exigências próprias de não contradição. E essa
abstração de um ser puramente inteligível exclui a pluralidade, a divisão, a mudança e se constitui em oposição ao real
sensível e ao seu perpétuo devir.

12 No fragmento 2, costuma-se introduzir o verbo dizer na tradução (di z que é...; di z que não é...), mas a fórmula de
Parmênides não supõe uma linguagem que diz que é ou que não é. Assim, a proposição de Parmênides corresponde à sua
ambição de fazer coincidir a linguagem com ser: "o primeiro /diz/ que é e portanto que não é não ser" (v.3); "o outro, que não
é e portanto que é preciso não ser" (v.5).

13 Este item e outros que compõem este estudo forneceram material para a comunicação "A problemática do estatuto do nome
no pensamento helênico", apresentada no XX Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, realizado
em Bauru, em outubro de 1978.

14 Leo Magent, no escólio sobre o Da interpretação (apud Lersch, 1838, Parte I, p.28).

15 Amônio no escólio sobre o Da interpretação (ibidem).

16 Examinando o problema da linguagem no século V, Friedrich Solmsen (1971) passa em revista as teorias e experiências de
linguagem. Seu objetivo é verificar quais foram do interesse de Tucídides e que contribuição o historiador trouxe a elas, mas o
autor coloca no centro da questão a teoria da correspondência entre a palavra e o objeto, e vai desde as primeiras tragédias,
em que os nomes eram "coisas verdadeiras" (por exemplo, Prometeu), passando pela filosofia, com a qual os nomes se
tornaram "meros nomes". Apresenta o mesmo ponto de referência em todas as teorias: elas concernem à exatidão das palavras
e à sua relação com os prágmata. Clémence Ramnoux (1968, p.291), examinando a problemática do nome, mostra que o
pensamento grego oscila entre dois extremos: um extremo de confiança, em que o nome diz a verdade, e um extremo de
desconfiança, em que os nomes são nada mais do que nomes, noção que foi claramente formada por Parmênides.

17 Vejam-se, ainda, os fragmentos 8, 10, 51, 62 e 88.

18 Allen (1948) nos dá a conclusão de Demócrito que aparece em Proclo: "os nomes não são por natureza".

19 Ver no Capítulo 3 o item "O Crátilo e o estatuto do nome".

20 Lersch (1838, p.11) registra uma referência de Amônio, que atribui ao próprio Heráclito essa opinião. Por outro lado,
atente-se para as ideias do discípulo de Heráclito, Crátilo. Rodolfo Mondolfo (1966, p.348-50) chama a atenção para a
deformação que a doutrina heraclítica sofre em seus seguidores tardios como Crátilo. A essência da doutrina era a conciliação
e identidade dos opostos pela transmutação recíproca entre eles. Esse intercâmbio dos contrários exigia um incessante fluxo
universal, o pánta rhei. Exatamente por isso essa concepção era acompanhada pela teoria naturalista da linguagem e pela
ideia da justeza dos nomes, os quais ou expressavam juntamente os dois opostos, ou só expressavam um dos opostos incluídos
na mesma realidade e, então, apareciam, ao mesmo tempo, como convenientes e não convenientes a tal realidade.
Posteriormente a escola heraclítica, sob influência da polêmica com a escola eleática (que negava o devir), na preocupação de
enfatizar o pánta rhei, passa a afirmar o fluxo como pura alteração ou mudança, deixando perder-se o conceito heraclítico de
fluxo como transmutação recíproca dos opostos, revelação e prova de identidade dos contrários. E assim a teoria da orthótes
natural dos nomes (que continuava sendo defendida pelos discípulos de Heráclito contra o nominalismo de Parmênides)
divorcia-se da conexão essencial com a teoria da identidade dos opostos.



2 - Os sofistas e a função da linguagem

Na segunda metade do século V a. C. desenvolve-se uma atividade importante, a dos sofistas. O pensamento dos sofistas está
em alguns fragmentos e, indiretamente, se depreende da doxografia tardia, podendo também ser deduzido das críticas de
Platão e Aristóteles. O problema que os preocupava acima de tudo era a formação do homem político. Segundo Platão,
Protágoras define a sua arte como "educar os homens" (Protágoras, 314e, 315e).

O ensino da arte política, que os sofistas pretendem, inclui a formulação de regras de conduta prática. Não se quer ensinar
nenhuma verdade, apenas ensinar a vencer em todas as discussões, a ter sempre razão em todas as questões. Isso constitui a
arte de persuadir, e, assim, a arte de falar. Visando à persuasão, a linguagem apenas conduz a si mesma, sem preocupação de
verdade. Diz Platão que os sofistas não se preocupam em absoluto com obter a solução certa, mas desejam unicamente
conseguir que todos os ouvintes estejam de acordo com eles (Fédon, 91a). Importa a adesão, não o ensinamento do justo ou do
injusto (Górgias, 455a). A arte de persuadir é sobre todas as outras excelente (Filebo, 58a). Guiado pela preocupação da
eficiência prática, o falar humano é um agente poderoso e, por isso, digno de grande atenção. Uma frase de Crátilo nos dá a
medida da crença sofística no poder do discurso: "quem conhece as palavras conhece as coisas" (Crátilo, 435d).

Essa arte de falar eficientemente em qualquer situação inclui necessariamente a possibilidade de falar sobre qualquer assunto
e, portanto, supõe a posse de um saber extensivo a todas as matérias, que é a polimatia (Sofista, 233a-e).

A crítica de Platão e Aristóteles dá a imagem da ambição de versatilidade universal do sofista, imprescindível à atividade
sofística de produção de discursos eficazes.

No Sofista, diz Platão que os sofistas julgam que a propósito de todos os assuntos são os mais sábios do mundo (233b), que,
em virtude de uma arte, sabem fazer absolutamente todas as coisas (233d), e que têm uma aptidão pronta a discutir seja o que
for, a propósito de qualquer assunto (232e). Na verdade, o que eles trazem é uma falsa aparência de ciência universal (233e).
É o caso de pensar que se trata de uma brincadeira (234a), a mimética (234b), pois o homem que se julgasse capaz de, por
uma única arte, tudo produzir apenas fabricaria imitações e homônimos das realidades (234b). Dando a ilusão de que tudo
conhecem melhor do que ninguém (234d), os sofistas apresentam, a propósito de todas as coisas, ficções verbais (234c) que
trazem a ilusão do verdadeiro. Eles chegariam até a provar, pela força da palavra, que as coisas pequenas são grandes e que
as grandes são pequenas, que o novo é velho e que o velho é novo (Fedro, 267a).1

Para Aristóteles, a sofística é uma sabedoria aparente, sem realidade, e o sofista, um homem que tira proveito pecuniário de
uma sabedoria aparente, não real (Refutações sofísticas, 1, 165a, 20; 171b, 27-29). Assim, pois, a marca que caracteriza a
sofística está na intenção, que se resume na busca de proveito, contra a intenção da Filosofia, que se resume na busca da
verdade.

Algumas concepções sofísticas da linguagem
A subjetividade arbitrária

Para Protágoras (480-411), o mais fraco de dois argumentos pode ser tornado o mais forte, porque o fenômeno é enganador, é
somente aparência (Aristóteles, 24, 1402a, 24-6). Os fenômenos são deste ou daquele modo porque deste ou daquele modo
afetam a percepção: "Quais as coisas me parecem ser, tais elas me são, quais elas te parecem, tais elas te são" (Platão,
Crátilo, 38a). Na medida em que afeta a percepção humana, é que o mundo fenomenológico existe. Assim, o que existe são os
valores subjetivos: "Cada um de nós é a medida do que é e do que não é" (Platão, Teeteto, 166d). "Daí resulta que a mesma
coisa é e não é, é mal e é bem ao mesmo tempo" (Aristóteles, Metafísica, K, 6, 1062b, 13).

Desse modo, também a denominação das coisas é subjetiva (portanto, arbitrária), razão por que não há verdade nem falsidade
na denominação. É uma concepção que concede à retórica possibilidades absolutas porque deixa toda argumentação sem
limites, já que ignora a existência de conhecimento verdadeiro, considerando a linguagem como um todo fechado em si.

A incomunicabilidade do discurso

O tratado Do não ser2 de Górgias (483-375?) traz implícita uma concepção da essência da linguagem. Ele afirma que:



• nada existe (nem o ser nem o não ser);

• se algo existisse, não poderia ser conhecido (se o pensado não existe, o existente não pode ser pensado);

• mesmo que pudesse ser conhecido, não poderia ser comunicado a outra pessoa.

A base do último argumento é a incomunicabilidade dos sentidos. As coisas, exteriores a nós, são objeto dos diversos
sentidos, e, assim, o discurso não pode exprimi-las. Ora, o meio pelo qual indicamos é o discurso, e o discurso não são as
coisas reais e existentes. Assim, não são os seres que comunicamos ao interlocutor, mas um discurso que difere das coisas
existentes. Do mesmo modo que o visível não pode tornar-se audível, assim os objetos, sendo exteriores a nós, não podem
tornar-se discurso que seja nosso. E, se não discurso, eles não podem manifestar-se a outra pessoa. Aliás, a linguagem se
forma a partir das coisas que nos impressionam do exterior, isto é, a partir dos objetos sensíveis; assim, por exemplo, do
encontro com o sabor resulta o discurso relativo a essa qualidade, do encontro com a cor resulta o discurso relativo à cor;
portanto, não é a linguagem que traduz o que está fora de nós, mas é o que está fora de nós que se torna revelador do discurso.
O modo de realidade próprio à linguagem difere do modo de realidade próprio dos objetos visíveis porque estes são
percebidos pela vista, e a linguagem faz apelo a um sentido diferente; desse modo, o discurso não revela os objetos reais,
assim como estes não revelam a natureza uns dos outros.

Assim, para Górgias, sendo o discurso uma realidade sensível como as outras, mas diferente delas, também ele é
incomunicável, e só adquire sentido quando o ouvinte o retoma como experiência própria.

Evidentemente o discurso tem um conteúdo, sem o que não existiria a comunicação entre os homens, e essa ideia iria contra a
atividade sofística. A linguagem, porém, não se desdobra para conduzir a uma significação. Ela é apenas o instrumento pelo
qual se exercem a sugestão e a persuasão.

A impredicabilidade

Aristóteles atribui em última análise ao sofista Licofrão, discípulo de Górgias, a tese de Antístenes (c. 440) sobre a
impossibilidade de predicação e de definição. Só há uma palavra que convém a cada coisa; é o nome que a designa ou,
quando muito, uma perífrase (makrós lógos – Física I, 2, 185b, 25 ss.). Essa tese se liga à posição sofística segundo a qual é
impossível a contradição, e o discurso é sempre verdadeiro porque só se pode dizer o que é (Metafísica ∆, 29, 1024b, 35).

Um denominador comum

Os sofistas apresentam divergências entre si, e não é com facilidade e sem perigo de distorções que podem ser agrupados.
Platão mesmo, no Crátilo, dá o testemunho dessas divergências. Entretanto, pode-se apontar um acordo significativo entre eles
quanto à concepção de linguagem. Há uma base comum sobre a qual as diferentes teorias sofísticas repousam: o valor do
discurso é absoluto, a "verdade" é o que ele diz e, portanto, é relativa. Discurso e verdade se identificam, subordinando-se
esta àquele, e, desse modo, está garantida a verdade de tudo o que é dito. A linguagem é o nível único, e o pensamento se
reduz a ela.

Portanto, o discurso sofístico não é um discurso do ser, não é um discurso filosófico. Somente persuade, pois, não significando
algo externo a si, apenas manifesta o que ele próprio é.

Assim, embora tenham dado, por sua própria atividade, um valor extraordinário à palavra, os sofistas não lhe deram o valor
de signo, não vendo na linguagem sua função de representação.

A preeminência da palavra conduziu a duas preocupações principais. A primeira é a explicação dos poetas ( exégesis), pois,
segundo Protágoras, uma parte importante da educação consiste em que cada um seja conhecedor de poesia (Platão,
Protágoras, 338d), saiba reconhecer o bom e o mau poeta, distinguir um poeta de outro, compreender o sentido dos poemas,
julgar do acerto das expressões e das ideias e interpretar as palavras pela comparação de versos (339). A segunda é a
retórica, que, pela atenção dada à força social da palavra, garante um cuidado especial ao dizer e representa uma etapa
importantíssima na evolução das considerações sobre a linguagem. A natureza prática da atividade sofística e, especialmente,
a consideração do discurso como capaz de por si criar uma verdade e uma evidência fizeram chegar à retórica como atividade
sofística por excelência. A habilidade no uso da palavra produz a aparência de grandeza, de verdade, de justiça e de força de
uma causa. Não importa ter razão e defender uma causa justa, mas importa saber fazer ver como justa a causa que o discurso
defende.



As pesquisas dos sofistas
Para dar maior força ao discurso, os sofistas desenvolveram variados procedimentos retóricos. Platão diz, no Fedro (267c),
que Protágoras formulou regras relativas a belos discursos. Foi especialmente a escola da Sicília que cultivou a beleza de
expressão (euépeia), e Górgias usou tropos, metáforas, alegorias, hipálages, catacreses, hipérbatos, anadiploses, epanalepses,
apóstrofes, correspondências de membros da frase (parísosis),3 antíteses, isocolias, rimas (homoiotéleuta) (Diodoro da
Sicília apud Dumont, 1965, p.54).4

Tendo a atenção voltada para a função persuasiva da linguagem, era natural que os sofistas desenvolvessem esforços para
obter o máximo de eficiência linguística e se preocupassem de modo particular com o ensino do uso correto da linguagem.

Especialmente a escola retórica da Grécia se dedicou ao cuidado da orthótes, que aí já não tem o sentido de verdade
metafísica; falar de modo justo (orthós) é usar uma linguagem correta. As palavras devem ser bem compostas, bem soantes e
bem aplicadas. Nesse sentido se desenvolvem as pesquisas de Protágoras e Hípias.

Pródico, preocupado com o problema da justeza dos nomes (Platão, Crátilo, 384b), efetuou pesquisas práticas das quais faz
parte a célebre distinção dos quase sinônimos;5 nessa atividade, a que Platão chama diaíresis dos nomes (Protágoras, 358a),
ele se aplica à exegese dos poetas e examina especialmente Simônides. Protágoras também é citado por seu cuidado especial
com a justeza dos nomes (Platão, Fedro, 267c; Crátilo, 391c). De Hípias diz-se que tratou da justeza dos ritmos, das
harmonias e das letras (Platão, Hípias Menor, 368d; veja-se, ainda, 285b).

Observa-se especialmente o caráter prático dessas pesquisas. A atenção se fixa especialmente nos fatos linguísticos que
sirvam ao pragmatismo dos propósitos sofísticos. Para a missão dos sofistas, é muito importante distinguir minuciosamente as
palavras e assim obter de sua escolha a maior eficiência e força de persuasão; é muito importante examinar os poetas e
verificar os efeitos mais adequados de composição e sonoridade; é fundamental buscar a correção e garantir à linguagem uma
isenção dos defeitos que possam comprometer a máxima realização de seu destino, que é convencer.

Em nenhuma dessas investigações, porém, pode-se já considerar gramatical o tipo de atividade exercida.6 É Protágoras que,
entre as suas preocupações retóricas, mais nos oferece amostras de observações de algum valor gramatical. Ele fala de formas
diferentes de frases, a imprecação (eucholé), a interrogação (erótesis), a resposta (apókrisis) e a ordem (entolé) (Diógenes
Laércio, IX, 53). Mais ainda faz Protágoras quando distingue os gêneros dos nomes (Aristóteles, Retórica III, 5, 1417b, 8-9),
embora tanto o trecho sobre as frases como a passagem referente aos gêneros devam ter pertencido simplesmente àquele
mesmo tipo de preocupação que fez Protágoras censurar Homero (Ilíada, I) por ter usado ménis, "cólera", como feminino e
não como masculino (v.2) (Aristóteles, Refutações sofísticas, 173b, 19) e por ter usado uma fórmula imperativa para fazer
uma súplica (v.1) (Aristóteles, Poética, 19, 1456b, 15-8).

Na verdade, tanto a atividade retórica como a exegese dos poetas constituíam uma prática que necessariamente encaminharia
para preocupações gramaticais. A exégesis tôn poietôn seria considerada mesmo, na época alexandrina, uma das partes da
gramática.

A questão da orthótes e a dicotomia phýsei/nómoi
Preocupados com a funcionalidade da linguagem, os sofistas fixaram, pois, sua atenção em uma justeza dos nomes. Viu-se,
anteriormente, como Pródico,7 Protágoras8 e Hípias9 deixam ver esse tipo de considerações. Embora se possa afirmar que o
orthós lógos dos sofistas tem primordialmente uma dimensão de eficiência prática, não ficam nesse terreno as observações
sobre justeza.10

Na verdade, a disputa naturalismo/convencionalismo, em última análise, está sempre implicada nas atividades dos sofistas e
constitui a base de que partem as investigações subsequentes. Por isso, é particularmente importante.

Na sua atividade prático-retórica, os sofistas, cuidando especialmente da linguagem, chamam a atenção para ela. Em
decorrência de uma atividade prática, tem início, porém, pode-se dizer, uma teorização. À força de valorizar a sua atividade,
que se exerce pela palavra, os sofistas criam a ideia da preeminência do lógos. O que é dito é o que é pensado, e o
pensamento se reduz à linguagem. Não se sente uma relação de distância entre a linguagem e seu objeto e, assim, não se
investiga, para além da palavra, uma verdade; por isso, é impossível falar falso.



Há, pois, condições para o desenvolvimento das duas teses opostas sobre a origem da linguagem: a naturalista e a
convencionalista. Afirma-se que entre a palavra e a coisa ou há uma coincidência (teoria naturalista), ou uma identificação
convencional (teoria convencionalista). Para os naturalistas, o nome substitui a evidência da coisa; para os convencionalistas,
o discurso é um ser entre os seres, e ele por si não exprime nada, porque os seres não revelam a natureza uns dos outros; a
relação existente entre um nome e uma coisa é uma relação convencional, o que significa que o discurso não revela as coisas.
Desse modo, para os naturalistas, o nome é justo porque é natural; para os convencionalistas, o uso do nome é que leva à
consideração de sua justeza.

A consideração da exatidão das palavras é, pois, uma prática sofística que lentamente vai sendo teorizada. Sobre a base de um
lógos entendido como realidade acabada, verifica-se a condição natural ou convencional, problemática que, por si, põe em
perigo a própria ideia de unidade entre o real e a linguagem. Afinal, a afirmação da preeminência e, portanto, da autonomia do
lógos, fundamental na atividade sofística, representa a constituição de uma base para a afirmação, que virá em contraponto, da
precedência da coisa em relação à linguagem, ponto básico para a separação entre a linguagem e o real, que a filosofia
posterior há de empreender.

Os sofistas têm na linguagem um elemento de ação. Envolvidos na tarefa de ensinar, é por meio dela que eles agem. Tornada
autônoma, a linguagem faz unidade com o que exprime e é instrumento de persuasão; não conduz a nada fora de si e não é o
lugar das relações significativas. Fica disponível a ideia da coisa, que será fundamental no pensamento platônico e que vai
tornar possível a noção de signo.

O que se valoriza é a prática da linguagem, e, por isso, a atenção se volta para as formas linguísticas, que se tornam objeto de
curiosidade. Desenvolve-se um interesse linguístico que há de ter significação na história da gramática. O simples fato de
aplicar atenção especial à forma linguística exterior representa um importante passo, embora nada haja ainda de gramatical no
interesse sofístico pelo correto uso das palavras. Nada há de propriamente gramatical nem na sinonímia de Pródico nem nas
observações de Górgias sobre a construção de frases. Entretanto, a distinção de Protágoras das quatro espécies de frases e,
mais ainda, a distinção do gênero dos nomes são dados que ficam disponíveis para uma futura sistematização gramatical,
embora as investigações que os fizeram isolar-se tivessem apenas servido para fins retóricos ou exegéticos.

O interesse ou se dirige ao discurso em bloco, objeto da retórica (os modos de torná-lo eficiente e embelezá-lo), ou se dirige
aos elementos sonoros, ou aos nomes (a verificação do correto uso). Não fazem os sofistas nenhuma distinção do lógos em sua
organização, e não há atenção a uma análise da frase, à consideração dos seus membros ou da relação entre eles. Lógos e
ónoma se confundem, e o interesse pelo discurso se ilustra com nomes. Essa investigação centrada no nível dos onómata
reflete-se nas teorias do naturalismo e do convencionalismo, pois elas são especificamente concernentes ao estabelecimento
de nomes.

É em Platão que se vai encontrar uma busca das partes do lógos.

1 Ver Sofista, 234d.

2 Referido em Sexto Empírico (Pròs logikoús, 65-87). Ver, ainda, Adversus mathematicus, VII, 84-6, que orienta a
apresentação que aqui se faz.

3 No Léxico de Suídas (apud Dumont, 1965, p.57).

4 John Edwin Sandys (1915, p.15) assim classifica as figuras usadas por Górgias:

• antíthesis (contraste de sentido)

• parísosis (paralelismo de estrutura)

5 Discussões sobre as distinções entre os quase sinônimos encontram-se em: Platão (Protágoras, 337a-c, 340a, b; Eutidemo,
277e; Laques, 197b, d; Cármide, 163d; Mênão, 75e) e Aristóteles (Tópicos, III, 6, 112b, 22).



6 Steinthal (1891, v.I, p.135) cita Licínio e Polo que teriam dividido as palavras em kýria, sýntheta, adelphá, epítheta e
outras. Aí já haveria maior aproximação de um cuidado especificamente linguístico do que os esforços que, em geral, se
encontram nos sofistas e que dizem respeito, simplesmente, à explicação dos poetas ou à retórica.

7 Platão (Crátilo, 384b; Eutidemo, 277e; Cármide, 163d).

8 Platão (Fedro, 267c; Crátilo, 391e).

9 Platão (Hípias Menor, 368d).

10 Julga Lersch (1838, v.I, p.16-7) que, se Platão atribui a Pródico um estudo perì onomáton orthótetos, "sobre a justeza dos
nomes", é porque ele acredita que o sofista tratou da questão da fundamentação da linguagem: ou natural ou baseada num
acordo geral, pois perì onomáton orthótetos é justamente a frase-título do Crátilo, que é um tratado sobre a linguagem
segundo sua fundamentação. E, diz Lersch, Pródico seria pela tese naturalista; teria acreditado que a linguagem formou, pela
sua própria natureza, para cada coisa e até para cada modificação de uma coisa um nome justo, sendo necessária a observação
conveniente das mais finas distinções. Outros estudiosos (Allen, 1948, p.41, Dixon, 1965, p.26), porém, não acreditam que se
possa concluir pelo naturalismo de Pródico, Protágoras e Hípias, pois julgam que o fato de esses sofistas terem escrito
tratados "sobre a justeza dos nomes" não significa que eles acreditassem nessa "justeza" como reflexo da natureza essencial
dos objetos. O título dessas obras se referiria apenas ao uso correto da linguagem, fosse ela originariamente natural ou
convencional. Especialmente quanto a Protágoras, lembre-se, aqui, porém, de que a crença no homem como a medida de todas
as coisas pode significar a ideia da linguagem originada por convenção, na medida em que cabe ao homem, que interpreta as
coisas, fixar sua denominação.



3 - O problema da linguagem nos diálogos de Platão

Em contraste com a concepção sofística segundo a qual a linguagem só conduz a si mesma e, assim, basta falar para dizer
verdade, Platão apresenta uma concepção filosófica segundo a qual a linguagem conduz a alguma coisa que não ela mesma e,
portanto, o discurso pode dizer ou não dizer verdade.1 Isso leva ao uso dialético do discurso, em oposição ao uso retórico dos
sofistas. A palavra deixa de ser entendida como instrumento de persuasão para ser vista na sua função de palavra de verdade,
que é uma condição da dialética.

Posta a verdade na relação entre a linguagem e as coisas, fica implicada uma dissociação que permitirá que seja colocada a
linguagem como objeto de investigação. Pode-se dizer que Platão abre um novo caminho nas investigações sobre linguagem.
Levando em conta posições anteriores, de que não restam senão fragmentos, ele apresenta pela primeira vez a linguagem como
objeto de estudo, verdadeiramente.2

Especialmente no Crátilo e no Sofista, está a linguagem posta em questão. Em ambos os diálogos se examina a adequação do
que se diz com a coisa dita, o que, por si, é um marco fundamental para as reflexões sobre a linguagem. No Teeteto e no
Fédon, é mais indiretamente que transparece uma problemática linguística. No Teeteto, Platão está preocupado com a
interpretação do que é dito. Assim, cada uma das definições de conhecimento que se sucedem no texto é comentada para que
se verifique o que "quer dizer" aquilo que se disse. Procura-se um sentido por trás de tudo o que é dito, e assim se investigam
as formulações de Protágoras e de Heráclito.3 No Fédon, Platão critica a misologia,4 porque, se falta o discurso, faltam
também a ciência e a verdade (90d).

O Crátilo e o estatuto do nome
É o Crátilo a obra platônica mais diretamente ligada aos problemas de linguagem. Nela Platão trata da questão da justeza dos
nomes,5 confrontando as duas teses opostas, a que defende a origem natural e a que defende a origem convencional da
linguagem. Na verdade, o problema central do diálogo, que é o dessa relação nómos/phýsis, assenta-se em um terreno mais
amplo que o da linguagem. No fundo, é o problema da essência do homem, sua relação com a natureza. A natureza (phýsis) e o
que o homem faz (nómos) não são entidades absolutas, configurações fixas e estanques.

A primeira argumentação vai concluir pelo naturalismo.

Contrariamente à tese de Protágoras, as coisas existem por si mesmas, de acordo com sua essência natural; há nas coisas em si
mesmas uma certa firmeza, uma essência permanente (386d), que não depende de nós e de nosso modo de vê-las. Há, pois, um
eîdos, uma "ideia" das coisas. E, se isso ocorre com as coisas, assim também com as ações. Estas são igualmente uma maneira
de ser.6 Logo, as ações se realizam segundo sua própria natureza, não conforme nossa opinião (387a). Assim, as ações também
têm seu eîdos. Ora, falar é uma ação e, assim, tem também seu eîdos: falará justamente quem disser as coisas como elas devem
ser ditas (387c). E, se o nomear é uma parte do falar, também há um eîdos do nome (387d).

Isso significa que a justeza requer sempre uma téchne; também a justeza do nome, portanto, a requer.

Assim, sendo definida como natural, a linguagem é definida como arte, porque a téchne é o fazer conforme a natureza, é o
fazer de acordo com o eîdos; isto é, a linguagem implica uma téchne que, como toda arte, é natural porque sabe o eîdos de
cada coisa e opera segundo ele. O nome é o instrumento, o órganon (388a) dessa arte, e, semelhantemente aos instrumentos
das outras artes, como as de cortar, tecer e furar, ele está a serviço da essência e tem dupla função: instruir e distinguir (388b,
c). Também como o instrumento das outras artes, o nome implica o artista (388c, d, e) e o usuário, isto é, o que se serve do
instrumento. No caso do nome, o que possui a arte, o criador de nomes (onomatourgós, 389a), é o legislador (nomothétes,
388e), o mais raro de todos os artistas (demiourgós, 389a). Ainda como ocorre com as outras artes, aquele que tem a arte de
produzir nomes opera de acordo com o eîdos do objeto que é nomeado, pois toda competência técnica depende de uma phýsis,
e o artífice deve operar segundo os imperativos da natureza, não segundo sua fantasia. Ao invés de ser antinômica em relação
à natureza, a arte do legislador encerra, como toda arte, uma referência à phýsis. O "onomaturgo", quando estabelece os
nomes, tem os olhos fixos no que o nome é em si (389e), mas contempla o próprio modelo, que é o eîdos da coisa (389a, d).7
O que deve ser reproduzido é a ideia do nome (390a). Desse modo, há uma relação entre a unidade do nome e a unidade da
ideia, não importando a pluralidade das coisas. A denominação é das ideias, e, assim, a justeza do nome é uma justeza que se
refere à ideia em si, ao autó. A ideia é exatamente a phýsis, é o que é, e a linguagem, sendo natural, é uma estrutura ideal. Por



isso, não interessa o material de que se façam os instrumentos das artes, e, desse modo, não interessa o material fônico que
constitui os nomes, desde que se reproduza a forma conveniente, a ideia fundamental (390b, e). Quanto ao usuário da arte de
denominar – o dialético – (390c), a ele compete dirigir e julgar os trabalhos do legislador, como ocorre em todas as artes. A
produção não pode ser isolada de seu uso, e, assim, é pelo dialético que se comprovam as ideias cuja denominação o
legislador operou.

Nesse ponto do diálogo, a conclusão é que os nomes têm por natureza uma certa justeza e que não é qualquer homem que
possui a arte de denominar.

A argumentação socrática a favor da phýsis vai seguir-se, mais tarde, porém, de uma argumentação no sentido oposto, a partir
da própria admissão de Crátilo de que há uma arte segundo a qual o legislador estabelece o nome e que, como toda arte, opera
de acordo com a natureza.

Concluiu-se pela tese naturalista, mas Crátilo e Sócrates têm posições diferentes. A concepção naturalista de Crátilo está
dissociada da téchne, enquanto a refutação socrática do convencionalismo se fez justamente à custa da associação de arte com
natureza. Para Crátilo, se a linguagem é natural, ela é necessariamente e sempre adequada ao real. Para Sócrates, a arte do
instituidor de nomes, que, como toda arte, é natural, consiste em fazer a imitação (mímesis) do que é. Por definição, o nome é
imagem (430b) e, como tal, não deve nem pode assemelhar-se totalmente à coisa, pois assim seria seu duplo, não sua imagem,
e não se distinguiria dela (432c).

Uma consequência de o nome ser imagem é a existência de uma margem de imperfeição e, daí, a existência de imagens más.
Com a noção da possibilidade de múltiplas imagens surge o problema da falsidade. Este problema se coloca inicialmente no
ato de distribuir os nomes e aplicá-los às coisas (430b-e; 431a). Assim como um retrato pode ser falsamente atribuído a um
modelo, também um nome pode ser falsamente aplicado, donde se conclui que há uma distância entre o nome e a coisa (430a),
assim como entre o retrato e o original. A justeza do nome está na adequada distribuição e atribuição, está na maneira como a
denominação está referida ao que é denominado. Fica, assim, rejeitada a tese sofística segundo a qual, se todas as palavras
são justas, é impossível falar falso; há dois modos de fazer a distribuição dos nomes: um dos modos é falar com verdade e o
outro é falar falso (431b).

Por outro lado, não só os nomes podem ser atribuídos inexatamente mas também os verbos (431b) e a proposição (o lógos),8
que é formada pela reunião de nomes e verbos. Assim como o retrato, também o nome ou a proposição não podem duplicar as
coisas, pois então se confundiriam com elas (432d). A imagem tem a propriedade de oscilar numa escala de semelhança que
unicamente precisa manter um caráter fundamental (týpos, 433a) da coisa, um traço bastante para a caracterização da coisa no
espírito. Quando esse caráter geral da coisa é revelado, ela é nomeada – o nome é o týpos desse caráter geral –, e isso pode
ocorrer em diferentes graus de excelência: o nome pode ser bem ou mal estabelecido, mas ele é o nome da coisa se traz o
týpos dela.

Fica admitida, assim, a existência de nomes inadequados, pois, caso contrário, rejeita-se a tese naturalista, e esta já foi aceita.
Se se concorda na base mimética da nominação e se se toma consciência de que a imagem é por definição imperfeita em
relação à coisa, tem de ser admitido que o nome pode estar estabelecido segundo um grau mais alto ou mais baixo na escala de
semelhança com a coisa. Se se aceita que o nome é a imitação da essência da coisa por meio de letras e sílabas (tese
naturalista), tem de admitir-se a existência de nomes onde não se encontram todos os traços apropriados ao objeto.9 Desse
modo, fica admitido que o costume contribui para a revelação da coisa, pois tanto se consegue representar por meio de
elementos semelhantes como por meio de dessemelhantes. O ideal seria a representação das coisas através dos elementos
apropriados a elas; mas a existência de uma margem de imperfeição força à conclusão de que a convenção (syntéke) e o uso
(éthos) (435b) contribuem para exprimir nosso pensamento quando falamos.

Assim, argumentando que o nome é um instrumento que faz a mimese, Sócrates acentua a conjunção de phýsis e nómos. Se o
nome é instrumento de uma arte, é, portanto, natural. Se ele se estabelece pela mimese – que não é a duplicação da coisa –,
fica implícito que, na medida em que podem haver imagens imperfeitas, ele pode ser mal estabelecido, mas, graças à
convenção e ao acordo, ele representa a coisa.

Na argumentação socrática, o nome como instrumento se liga ao legislador, o que tem a arte – que é natural – de fazer a
mimese. Como imagem, porém, o nome tem de ligar-se ao uso, porque pode haver imagens más. Assim, se conjugam phýsis e
nómos, e, consequentemente, se questiona a validade da colocação do problema em tais termos.

A argumentação que se desenvolve nesse sentido conduz a algumas investigações que aqui se destacam:



1 A verificação de qual seja a justeza dos nomes, logo após a argumentação inicial favorável ao caráter natural da linguagem,
leva ao exame das etimologias. Esse exame se insere na consideração do nome como instrumento de uma arte e, portanto,
natural.

Rejeitado o recurso aos sofistas, já que se rejeitou a tese de Protágoras, a consulta é dirigida a Homero e aos poetas.
Coerentemente com o que foi assentado, Sócrates lembra que o essencial é que o nome manifeste o ser, a essência da coisa
(393d), não importando, pois, que ele seja expresso com tais ou tais sílabas ou que se lhe tire ou acrescente alguma letra.
Assim, as palavras Astiánax, "senhor da cidade", e Héktor, "possuidor" (394b), têm a mesma "força" (dynamis), significam a
mesma coisa (394c).

O exame que se faz é de nomes de heróis. Os gerados segundo a natureza (katà phýsin) têm o nome do pai. Os gerados contra
a natureza (parà phýsin) terão o mesmo nome da espécie; assim é a linhagem dos gregos, pela qual se chega a Zeus, Crono e
Urano.

Esses nomes próprios, entretanto, podem enganar, pois podem não possuir nenhuma relação com os atuais possuidores, já que
ou são tirados dos nomes dos antepassados, ou traduzem a expressão de um desejo. Até certo ponto do diálogo, os nomes
próprios são, pois, examinados como ligados a uma significação, considerados, assim, na sua situação cultural grega de nomes
míticos. Sócrates, entretanto, se dá conta disso e considera conveniente verificar o sentido exato dos nomes referentes às
"coisas que naturalmente sempre são" (397b), pois nesse domínio deve ter havido cuidado no estabelecimento dos nomes.
Nesses nomes é que se pode levar ao extremo a verificação da etimologia. É uma situação em que nem cabe investigar uma
origem natural ou convencional, já que os nomes arcaicos das coisas que perpetuamente são devem encerrar naturalmente uma
verdade (étymos), revelando o lógos da coisa nomeada.10 Nessa situação, o convencional é o natural, e o nome estabelecido
sempre convém à coisa e a define.

Entre as coisas que sempre são, em primeiro lugar estão os deuses, e a questão vai ser examinada a partir do próprio nome
theoí (397a). Considera-se o nome theoí como ligado à faculdade natural que os deuses têm de correr (theîn, 397d). A partir
daí, theîn, como expressão das coisas que sempre são (aeí ónta), é fundamental como critério de sentido: foi da natureza do
correr que os homens denominaram os deuses, porque os antigos concebiam a realidade como movimento. Examinam-se a
seguir os nomes dessas coisas que sempre são, as quais constituem três grupos: o dos deuses, o dos fenômenos naturais (que
são os daímones, os deuses dos antigos) e o das virtudes. Esta última lista – bem mais ampla do que aquela que entenderíamos
hoje sob o rótulo de virtudes, pois compreende todos os nomes que dizem respeito à excelência da vida humana – ocupa um
lugar muito importante nesse exame e claramente se liga a correr, como critério de sentido.

Assim, Platão mostra que, na base das etimologias, está o mobilismo, e, por isso mesmo, não é nas etimologias que convém
fixar-se quem busca as essências. Por trás dos nomes que se examinam há outros nomes que se transformaram, e é neles que se
vai buscar a justeza da denominação.

No exame das etimologias, vê-se a investigação partir do nome, buscar o nome original por trás dele, encontrar nesse nome
original o lógos da coisa – o que só é seguro se o nome se refere às coisas que sempre são – e, por aí, chegar à coisa. A
conclusão do diálogo mostrará, porém, que não é esse o meio seguro de conhecê-la.

2 Se se explica o nome por um lógos, a etimologia não resolve. Faz-se, então, uma importante passagem. Deixada de lado a
investigação etimológica, em que todos os nomes examinados são compostos semanticamente (422a), e que se fez à base de
uma associação de elementos, Platão parte para a questão da exatidão dos nomes simples ou primitivos (421d), nomes que não
têm partes, como os outros, mas que são elementos dos outros, tanto das frases como dos nomes (422a). Mantém-se o
princípio, já estabelecido, de que o nome, para ser justo, deve refletir a essência da coisa. Esses nomes que são elementos de
outros têm o seu sentido ligado diretamente não só ao movimento, como à ausência de movimento, ao repouso. É o jogo dessas
noções que dá sentido aos outros nomes. A partir daí, tem-se outra dimensão. Embora a justeza de tais nomes seja a mesma da
dos outros, a verificação dela tem de ser feita de modo diferente, porque por trás deles não há outros nomes, mas elementos
constituintes. A explicação se liga à mimese. O exame dos nomes compostos não se ligava à imitação; a arte de falar, como as
outras artes, aparecia como um procedimento que deveria corresponder à natureza das ações, as quais têm, cada uma, seu
eîdos. Na primeira parte do diálogo a linguagem era uma ação, uma forma de comportamento. O exame dos nomes primitivos
agora se faz com recurso à noção de mimese, que supõe o original e a cópia. E o original se busca, então, no nível dos
constituintes. Esse exame será de grande funcionalidade, indo desembocar na análise dos elementos fônicos da linguagem
(stoicheîa), que são, então, examinados e classificados, pois são eles o material (phoné) pelo qual a semelhança pode ser
buscada e obtida.



3 A noção de mimese se precisa com a consideração já assentada de que a justeza do nome se vincula ao fato de ele refletir a
essência da coisa. Desse modo, uma primeira definição de nome como simples imitação, pela voz, da coisa que o imitador
imita e nomeia (423b) corrige-se, a seguir, para indicar que o que os nomes imitam é a própria essência das coisas. O que as
coisas são na sua essência não se confunde com o seu som, sua figura, sua cor, os quais, por sua vez, também possuem uma
essência. O que distingue o perito em nomes (onomastikós, 424c) dos outros imitadores é que ele é imitador das essências.
Denominar é imitar a essência das coisas por letras e sílabas (423e).

A linguagem fica definida como o produto de um trabalho de pensamento, que, pelos sons simples e das sílabas, chega à
figuração das essências.

Considerado como instrumento e como imagem, fica assentado que o nome é algo separado da coisa. Convencionalistas e
naturalistas não separavam o nome da coisa, e, por isso, tanto uns como outros consideravam que os nomes são sempre
acertados (Hermógenes, 384d-385d; Crátilo, 429b).

Na medida em que admite o natural e o convencional – e, portanto, nega que se possa decidir por um deles – e na medida em
que reduz o nome a imagem, a análise platônica da linguagem reorganiza a perspectiva daquela controvérsia que empenhava
os sofistas. Não mais cabe investigar a condição natural ou convencional dos nomes, porque não mais cabe fixar-se neles para
atingir o conhecimento. A partir de Platão, quaisquer referências a naturalismo ou convencionalismo têm de ser examinadas
em um contexto mais rico e mais complexo.

A separação entre o nome e a coisa, a qual, ao mesmo tempo que deixa ver a distância, deixa também ver as relações,
encaminha para a consideração de uma função representativa da linguagem. Embora degradando a linguagem – em razão do
estatuto iconográfico que lhe confere –, ou talvez por isso mesmo, Platão torna mais complexa aquela controvérsia que até
então era apreciada como fundamental nas considerações sobre linguagem: a questão não é, simplesmente, decidir por phýsis
ou nómos no exame da linguagem.

Já desde o início do Crátilo, não está em causa simplesmente a natureza da linguagem, mas se desenvolve gradualmente o
problema da sua função. E a última questão do diálogo se desliga do exame da origem da linguagem e passa a buscar definir
as relações entre linguagem e pensamento. Questiona-se, então, o valor da linguagem.

Admitido, de início, que uma das funções da linguagem é instruir e que quem conhece os nomes conhece as coisas, resta o
problema da descoberta original das essências. Quem primeiro estabeleceu os nomes teria de possuir um conhecimento das
coisas cuja constituição fosse possível sem a linguagem. Na verdade, se os nomes são apenas imagens das coisas, não são o
meio seguro de conhecê-las, e, por isso, não se justifica a investigação etimológica. É das próprias coisas que se deve partir
quando se busca o seu conhecimento. O conhecimento é, assim, anterior e superior à imagem e ao lógos, que é a expressão
linguística dessa imagem.11 O denominar é posterior ao conhecer, pois há uma maneira de conhecer as coisas sem os nomes,
por meio das próprias coisas (439b) e da relação entre elas. A linguagem já supõe a existência das coisas, de uma essência
inteligível e imutável, verdadeira, estável e sempre idêntica a si mesma. Essa conclusão é coerente com o estatuto de imagem
que Sócrates deu à palavra, em sua discussão com Crátilo. O conhecimento verdadeiro leva em conta o original, o modelo,
não a cópia, que, por definição, não reproduz perfeitamente a coisa, não podendo estar por ela.12 As palavras são apenas
sinais que representam as ideias e as coisas.

O Sofista e a investigação platônica do lógos
O exame que Platão faz da linguagem não fica, porém, na investigação da relação entre o nome e a coisa, mas, já no próprio
Crátilo, passa à verificação da relação entre o lógos e a ousía. Platão fala da verdade do lógos, não da verdade do ónoma.
Diz Sócrates a Crátilo que, se é possível não atribuir a cada pessoa o nome que lhe é próprio, o mesmo pode ocorrer com os
verbos e que, se isso ocorre com os nomes e os verbos, forçosamente ocorrerá com os discursos (431b), que são formados
pela reunião daqueles elementos (431b). Apesar disso, o Crátilo atenta especialmente o nome como indicador da coisa, e é no
Sofista que a investigação deixa de centralizar-se na nominação, e a função de mimese se atribui ao lógos. Distinguem-se o
dizer (légein) e o denominar (onomázein), e a verdade não é buscada no nome, mas na atribuição de um verbo a um nome,
correspondente à atribuição de uma propriedade a uma coisa. É o lógos que aparece como aquilo que indica as coisas, mas
efetuando uma combinação que entrelaça (262d) verbos e nomes. O lógos é sempre lógos de alguma coisa (262e), isto é, um
de seus elementos é o agente, o qual existe realmente.13 Ele não é, porém, simplesmente expressão de algo, mas também sobre
algo (262e), já que os gêneros estão em conexão mútua. O discurso não enuncia simplesmente uma coisa, mas enuncia, de uma
coisa, algo existente em relação a ela. Unindo um nome e um verbo, o falante liga um agente a uma ação, registrando nos sinais



(o discurso) a comunhão existente nas coisas representadas por esses sinais (262e). Há, pois, uma estrutura básica da
proposição, que é a "primeira combinação" (próte symploké, 262c), o primeiro e mais breve de todos os discursos.

A linguagem é considerada na base da conexão entre os gêneros do ser. São estes um conjunto infinito de objetos do discurso.
São cinco os gêneros do ser: o ser, o repouso, o movimento, o mesmo e o outro. Assim como tudo o que é se resolve entre o
ser, o repouso e o movimento, todo discurso se resolve entre o ser, o mesmo e o outro, pois toda atribuição envolve o mesmo
ou o outro em relação ao ser. É característica, pois, do lógos (com possibilidades de múltiplas formas de dizer) a associação
mútua dos gêneros (que são em número finito). A maneira mais radical de aniquilar todo discurso é isolar cada coisa de todo
o resto, pois é pela mútua combinação das formas que o discurso nasce (259e). Aceitar essa associação mútua é assegurar ao
discurso um lugar no número dos gêneros do ser (260a).

Entre os gêneros do ser tem de ser admitido o não ser, pois, em todos os gêneros, a natureza do outro faz cada um deles outro
que não o ser e, por isso mesmo, não ser (256e). Por isso, cada um dos gêneros pode corretamente ser chamado não ser, e, ao
mesmo tempo, pelo fato de participar do ser, cada um deles pode ser chamado ser. Cada forma encerra, pois, uma
multiplicidade de ser e uma quantidade ilimitada de não ser (256e). Isso não significa que o não ser seja contrário ao ser, mas
apenas que ele é outra coisa qualquer que não o ser (257b). E o não ser não é menos ser que o próprio ser, ele não é inferior
em ser a nenhum outro (258b).

Se o não ser é um gênero determinado entre os demais, distribuído por toda a série de gêneros (260b), também se associa à
opinião e ao discurso, e, por isso, pode haver opinião falsa e discurso falso. Há falsidade e engano quando se representa ou se
enuncia o não ser (260c). Para os sofistas, era impossível conceber ou enunciar o não ser, porque ele não tinha parte no ser;
assim, a falsidade era negada. Entretanto, provada a comunidade da opinião e do discurso com o não ser, surge o problema da
falsidade. Não mais se considera que o que é é aquilo que é dito. Todo discurso é necessariamente discurso sobre alguma
coisa e, por isso, deve ter uma qualidade (262e), isto é, será ou não será conforme ao que é. Assim, ele pode ser verdadeiro
ou falso, sendo verdadeiro o discurso que diz de alguém o que é tal como é, e falso o que diz coisa diferente daquela que é
(263b). Já no Crátilo, Sócrates fala de uma proposição que é verdadeira porque se refere às coisas como elas são, e de uma
proposição falsa, que diz as coisas como elas não são, sendo possível, pois, dizer por meio da palavra o que é e o que não é
(385b).14

Assim, como manifestação da ousía, o discurso deve ser conforme com a verdade do que é.

O problema da significação

Na consideração da linguagem como manifestação da ousía, está a base da concepção platônica do problema semântico.15

Esse é um dos pontos importantes nas observações de Platão sobre a linguagem verbal.

Assim, no Crátilo se diz que o nome é a manifestação do objeto por meio de sílabas e de letras (433b);16 se alguém apreende
o que outro diz é porque recebe dele uma indicação (déloma, 455a).17 Por imitação, o nome (sinal) representa a coisa ou, mais
exatamente, representa a ideia, já que os objetos nada mais são do que uma sombra da esfera ideal. O sinal se reporta, pois, ao
referente ideal que aquele que estabelece os nomes deve contemplar para bem cumprir sua tarefa.

No Teeteto se evidencia a separação e a relação entre o dito e o pensado. Chama-se a atenção para o pensar: a alma formula
uma espécie de diálogo para si mesma, com perguntas e respostas. Quando emite algum julgamento e nele se fixa sem
vacilações, isso é a opinião. Formar opinião é produzir um discurso, não enunciado, porém, de viva voz, para outrem, mas em
silêncio, para si mesmo (140a). A linguagem não é representação imediata da coisa, mas o pensar, ou a opinião, medeia entre
a mimese e a coisa. O lógos é como a imagem do pensamento na palavra (208c), com o emprego de verbos e nomes; na
emissão vocal se reflete, como num espelho ou na água, a imagem da opinião (206d).

No Sofista, a linguagem continua uma manifestação do ser, não mais, porém, como no Crátilo, em unidades isoladas, mas
como comunhão dos gêneros. A propriedade de manifestar a coisa não se preenche com a propriedade de nomeá-la. A palavra
(nome ou verbo) é, como no Crátilo, definida como sinal vocal (262c). Entretanto, a manifestação da natureza das coisas
requer não apenas que elas sejam nomeadas mas que se exprimam suas relações recíprocas, o que se faz pelo entrelaçamento
dos dois tipos diferentes de sinais, o nome e o verbo. Do mesmo modo que, entre as coisas, umas concordam mutuamente e
outras não, assim também, entre os sinais vocais, alguns podem não concordar entre si, ao passo que outros, por seu mútuo
acordo, criam o discurso. Os nomes se limitam a nomear (262d). Nomes enunciados em sequência não formam o discurso, não
exprimem nada, nem ação nem inação, nem o ser de um ser ou de um não ser, pois não há a comunhão mútua que reflete o



acordo existente entre as "ideias" e, consequentemente, entre as coisas.

Assim, é no discurso que, de fato, estão verdade e falsidade, porque é ele que expressa as relações existentes entre as coisas
que as palavras representam: não é no "denominar", mas no "dizer", que se expressa o ser (verdade) ou o não ser (falsidade).
Pode-se, pois, encontrar já aí uma distinção entre o problema da orthótes dos nomes e o problema da expressão da verdade na
linguagem.

A suposição de uma relação de verdade ou erro entre a linguagem e as coisas, existente na semântica de Platão, naturalmente
implica o problema do conhecimento. A linguagem não é considerada a melhor maneira de chegar ao conhecimento das
essências. Ela é apenas uma aproximação, é um fraco auxiliar (Cartas, VII, 342e-343a).18 Nem o nome nem a definição nada
têm de solidamente firme (Cartas, VII, 343a-b). A linguagem tem um sentido na medida em que é uma articulação que
manifesta a articulação das essências.

Supõe-se, pois, um discurso verdadeiro, mas não se trata de uma palavra de verdade, que se ligue a uma eficácia mágica e
religiosa, como nas sociedades ditas primitivas. As palavras não são forças ou potências de realização, mas têm como função
dizer uma verdade que é anterior e superior à sua expressão. O discurso se desenvolve segundo as relações dialéticas que
unem os gêneros. As entidades da linguagem entram em associação, segundo os princípios gramaticais, manifestando a
comunhão que há entre os seres segundo os princípios dialéticos.

Como comunhão, o lógos reflete o não lógos, reflete problematicamente o que é. Há um significado, que é o real e universal, é
o eîdos e é comunhão. Há um referente material, sombra da esfera ideal. E há uma linguagem que diz o ser, uma linguagem
cujos elementos em comunhão, nome e verbo, são destacáveis como significantes.

É o marco da dissociação, de um lado, entre o real e a linguagem que o nomeia, de outro, entre a linguagem e o pensamento.
Situado no plano da ideia, o significado se distingue do referente material. Também distinto do significante, preexiste a ele e o
domina.19

É nesse caminho que Aristóteles se debruçará sobre o lógos, pondo em equação as relações entre a linguagem e a não
linguagem, e examinando mais explicitamente a articulação dos termos no discurso.

1 Henri Joly (1974, p.107) fala na distinção entre filoniquia e filosofia, que são duas concepções e dois usos da linguagem. A
primeira é a concepção sofística, já que os sofistas apenas desejam vencer na argumentação, não se preocupando com o
sentido verdadeiro do que dizem. A segunda é a concepção que aparece com Platão e que se conforma com a aspiração à
sabedoria (philosóphos... philoníkos [Fédon, 91a]).

2 "O primeiro que considerou as potencialidades da gramática" (Diógenes Laércio, III, 25).

3 Sócrates fala em acompanhar o que os sábios dizem (152b), e pergunta a Teeteto se ele não gostaria de ser ajudado a
patentear o sentido oculto do pensamento desses homens famosos. Isso faz Henry Joly (1974, p.153) falar na filologia de
Sócrates no Teeteto, a qual se apresenta como uma paixão pelo discurso, e leva a fazer falar e, em seguida, a comentar e
interpretar.

4 Diz ele que não há pior coisa para um homem do que odiar o lógos (89d).

5 Perìonomáton orthótetos (Diógenes Laércio, III, 79).

6 Em toda essa argumentação, vê-se a identificação de ousía (386d, e) com eîdos (386e), e a de ambos com phýsís.
Dependente da phýsis, a téchne é dependente, pois, do eîdos. É o eidetismo platônico, segundo o qual a conformidade ao
eîdos é a condição de justeza.

7 Platão já coloca aqui, pela concepção do nome como instrumento, a concepção do nome como imagem, tese que vai ser
desenvolvida na segunda discussão, a de Sócrates com Crátilo.

8 Pode-se dizer que em Platão se inicia a consideração do lógos como um todo que se compõe de partes articuladas. Ver
adiante Capítulo 4, nota 4.



9 Sócrates mostra que o que Crátilo defende é verdadeiro em relação aos números; se se acrescentar ou suprimir alguma coisa
a um número, ele se torna outro (432a). No que diz respeito à qualidade ou à representação geral da imagem, porém, não há
necessidade de se reproduzirem todas as particularidades para que a imagem seja obtida (432b). É próprio do ser da imagem,
como é próprio do ser da qualidade, suscetibilidade ao mais e ao menos.

10 Sócrates diz que o nome Zeus vale por um lógos (396a).

11 Na Carta VII (342a-343d), Platão apresenta os cinco elementos que tornam possível o conhecimento:

1 o nome (ónoma);

2 a definição (lógos);

3 a imagem (eídolon): o que se pode traçar e apagar à vontade, ou modelar e quebrar, e que é de ordem diferente da
coisa;

4 a ciência (epistéme), a inteligência (noûs) e a opinião verdadeira (alethès dóxa), que estão na alma, não possuem
modo sensível de existência e, assim, são de natureza diferente da coisa e, também, de seu nome, de sua definição e de
sua imagem;

5 a própria coisa (autó), o objeto verdadeiramente real e conhecível.

A linguagem é um fraco auxiliar; tanto o nome como a definição não têm nenhuma fixidez. Nada impede que o que chamamos
circular seja chamado reto, e vice-versa. A imagem, por sua vez, está sempre repleta do elemento contrário à coisa em si. Só
a própria coisa nada tem de seu contrário.

12 No Sofista, Platão fala do estatuto da imagem, que de nenhum modo é verdadeira (240a), apenas semelhante à coisa
verdadeira; mas também no Sofista Platão diz que sem discurso não há filosofia (260a).

13 Observar que Platão, em seus exemplos, coloca como agente (sujeito da proposição) um nome próprio, Teeteto, porque,
nesse caso, é indiscutível que o indivíduo nomeado existe.

14 No Eutidemo, contra a concepção segundo a qual dizer o que é (283e) é dizer verdade, objeta-se que é possível falar de
coisas que são, mas não como elas são (284c).

15 Poder-se-ia, em outra ordem de estudos, procurar verificar, ainda, as considerações semióticas de Platão.

16 Traduz-se, aqui, grámma literalmente por letra; o significado não é, porém, o de símbolo gráfico, mas o de elemento
sonoro. Ver adiante Capítulo 6, p.111.

17 Observe-se ainda, no Crátilo, o uso de outros termos dessa mesma raiz (423a, b, e; 435b). Ver adiante (Capítulo 4, nota 8)
o registro a respeito do estudo de J. Beaufret sobre a mudança da função do signo desde os gregos até a Época Moderna.

18 Ver nota 11.

19 "A linguagem é sobretudo um significado que tem de ser organizado lógica e gramaticalmente" (Joyaux, 1969, p.116).



4 - A teoria linguística em Aristóteles1

Na vasta obra de Aristóteles há uma variedade muito grande de disciplinas a cujo estudo o vemos aplicado. Descrevendo
desde os corpos físicos até as atividades criadoras (a poíesis) do ser humano, ele se move entre quase todas as ciências, e em
todas elas examina a ousía, vista nas suas várias modalidades, e assim também variadamente expressa. A linguagem é a
expressão de tudo o que é, e Aristóteles a estuda onde quer que apareça, pois é só por meio de seu exame que a "realidade"2

pode ser examinada.

Na descrição dos corpos vivos, ele chega ao homem, animal que se distingue dos outros por suas funções intelectivas. O
exame particular dessas funções – contido nos livros cujo conjunto forma o Órganon – destaca um fato eminentemente
humano, que é o exercício da linguagem. Especialmente importante é o estudo das categorias de pensamento, que se colocam
em relação problemática com as categorias linguísticas, desde que kategoreîn é "dizer as coisas", "expor a realidade pela
linguagem".3

A natureza da linguagem humana
Aristóteles examina o suporte biológico da função linguística quando, estudando os diferentes sentidos e seus órgãos, fala da
voz como um som ouvido. Já registra que não há um órgão da fala, pois a produção da voz põe em ação órgãos já dotados de
funções biológicas determinadas. Não fala ainda, aí, da palavra, mas da voz, que não é atributo exclusivo do homem, mas de
todos os seres animados (Da alma II, 8, 420b 5 ss.). A voz é condição para a linguagem, mas não é a linguagem. A capacidade
de articular sons implica a capacidade de emitir sons, mas a recíproca não é verdadeira.

É na Política (I, 2, 1253a) que vai ser explicada a natureza da linguagem. O animal político (zôon politikón) liga-se
necessariamente à faculdade humana de falar, pois sem linguagem não haveria sociedade política. Diz Aristóteles que o
homem é um animal político mais do que as abelhas ou os outros animais gregários. A natureza não faz nada em vão, e, dentre
os animais, o homem é o único que ela dotou de linguagem. Sem dúvida, a voz (phoné) é uma indicação de prazer ou de dor e
também se encontra nos outros animais; o lógos,4 porém, tem por fim dizer o que é conveniente ou inconveniente e,
consequentemente, o que é justo, ou injusto. Isso é, com efeito, o que é característico do homem em face dos outros animais:
que só ele tenha o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto ou outros valores semelhantes. E é a possessão comum
desses valores que faz uma família e um Estado.

O finalismo explica, pois, a linguagem, como explica o Estado. Se a natureza não faz nada em vão, e se o homem é o único
animal que ela dotou de linguagem, isso significa que a linguagem está no homem suscitada pela sua vocação de animal
político e operada pela sua natureza, a fim de que essa vocação se possa cumprir. A base para as sociedades é a possibilidade
de comunicação. Só a voz articulada, a palavra humana, tem um sentido, o qual é dado pela faculdade exclusivamente humana
de distinguir o bem do mal, o justo do injusto, isto é, pela condição de animal político que é característica do homem. A base
para as sociedades é a possibilidade de comunicação dessas distinções. Elas é que caracterizam os agrupamentos humanos e,
portanto, o Estado.

Essa associação entre a linguagem como característica biologicamente natural do homem e a linguagem como característica
natural humana de animal político organiza-se coerentemente e converge para uma teoria da significação.

A partir da fundamentação biológica, o homem é caracterizado como capaz de, por natureza, articular sons e organizá-los
numa linguagem. A partir das considerações sobre ciência política, o homem é caracterizado como capaz de, por meio da
linguagem, exprimir o conveniente e o inconveniente, o justo e o injusto e, desse modo, organizar uma sociedade política. Na
associação da concepção biológica com a concepção finalista do homem como animal político assentam-se as concepções que
vão ser desenvolvidas nas obras de Aristóteles em que o lógos é posto em questão:

1 a linguagem é natural no homem porque corresponde à sua natureza de animal racional e responde à finalidade de animal
político a que ele é destinado;

2 condição da sociedade política, a linguagem é exatamente um exercício político e, por isso, existe acordo (nómos, synthéke)
na base da linguagem, o que ainda é propiciado pela capacidade intelectiva do ser humano, a qual provê a referência da
linguagem às coisas;



3 assim como existe uma forma acabada de sociedade – o Estado –, em que o homem cumpre seu fim e sua natureza,
distinguindo o bem do mal, o justo do injusto, existe uma forma de linguagem, também acabada, que expressa a verdade e
atinge a phýsis; é esse o discurso que reflete a possessão comum da sociedade política perfeita – a que implica synthéke –,
expressando as distinções que caracterizam a natureza e a finalidade do homem.

O lógos tem, assim, por natureza, um caráter político. Como linguagem própria da cidade, ele é, afinal, o discurso retórico e,
portanto, uma linguagem de exercício político, uma linguagem prática. Há, porém, uma linguagem da ciência, que é o lógos,
em que está a verdade ou a falsidade. No Retórica, Aristóteles o verá em sua função prática. No Da interpretação, ele é visto
em sua função representativa de discurso do ser, discurso que é, por excelência, a proposição, a qual revela as coisas porque
representa a verdade de suas relações.5

O problema da significação
As proposições se compõem de palavras, as quais, porque têm um significado, diferem da simples voz. Qual é esse
significado? Qual é a visão aristotélica da relação entre as palavras e as coisas?

Duas definições, aparentemente soltas no início do livro das Categorias, já apresentam essa visão: são as definições de
homônimos e de sinônimos. Homónyma são as coisas das quais somente o nome é comum, enquanto a noção designada pelo
nome é diversa (1, 1a 1-3). Synónyma são as coisas que têm comunidade de nome e identidade de noção (1, 1a 6-8).

Nas Refutações sofísticas diz Aristóteles que entre os nomes e as coisas não há semelhança completa: os nomes são em
número limitado, enquanto as coisas são infinitas em número. Em consequência, é inevitável que muitas coisas sejam
significadas por um mesmo e único nome (165a 10 ss.). Pouco antes ele dissera não ser possível trazer à discussão as próprias
coisas, sendo necessário que, em lugar delas, nos sirvamos dos nomes como de símbolos (165a 7).6

Assim, os nomes são símbolos das coisas, mas a relação entre o conceito (nóema) e o sinal (semeîon) ou entre a coisa
(prâgma) e o nome (ónoma) não é sempre de congruência. Não se cobrem sempre inteiramente conceito e palavra. O que está
no som é símbolo do que está na alma, mas não necessariamente o conceito que está no som, o significado, é congruente com o
conceito que está na alma, embora só sob as formas de linguagem possam ser apreendidos os conteúdos mentais.

Entre conceito, palavra e objeto há sempre correspondência, mas não necessariamente congruência; a expressão linguística
revela a relação conceitual e, por meio dela, revela a coisa, mas entre a coisa e o nome não há relação de semelhança. A
relação que existe vem explicitada no Da interpretação (16a 3), em que se diz que o que está nos sons emitidos pela voz é
símbolo dos estados de alma (pathémata tês psychês), e as palavras escritas são os símbolos das palavras emitidas pela voz;
e do mesmo modo que a escrita não é a mesma para todos os homens, as palavras faladas não são também as mesmas, se bem
que os estados de alma dos quais essas expressões são signos imediatos sejam idênticos para todos, como são idênticas
também as coisas das quais esses estados são as imagens.

Assim, o mesmo tipo de relação que existe entre a linguagem escrita e a linguagem falada existe também entre a linguagem
falada e os estados de alma: é uma relação simbólica, não natural. A relação entre a linguagem e as coisas é mediata, porque
passa pelos estados de alma. Estes são imagens (homoiómata) das coisas e, portanto, como elas, são idênticos para todos.
Entre as coisas e os estados de alma, a relação é imediata, e ambos são substituíveis entre si. Daí Aristóteles ter feito a
substituição nas suas próprias formulações: nas Refutações sofísticas (165a 17) ele diz que nos servimos dos nomes como
símbolos das coisas, enquanto no Da interpretação diz que os nomes são símbolos dos estados de alma.

As palavras, então, não são as mesmas para todos porque elas não se assemelham às coisas. A relação de semelhança existe
entre os estados de alma e as coisas, mas entre a linguagem e os estados de alma o que há é uma relação de significação.

Definindo o nome, Aristóteles diz, no Da interpretação, que ele possui uma significação "convencional" (katá synthéken) (2,
16a 19). A mesma obra explicita: "significação convencional na medida em que nada é por natureza um nome, mas somente
quando se torna símbolo, porque, mesmo quando sons inarticulados como os dos animais manifestam alguma coisa, nenhum
deles constitui, entretanto, um nome" (2, 16a 26-28). Na verdade, os sons inarticulados dos animais não se referem às coisas,
apenas revelam emoções; as coisas só têm nomes se os homens convencionam os sinais, tornando-os símbolos. Símbolo é,
pois, por definição, katá syntéken. Uma prova disso é que as partes dos nomes não nomeiam as partes das coisas, pois
nenhuma parte da palavra tem significação quando tomada separadamente (2, 16a 19-21).



Ao definir discurso, Artistóteles ainda afirma no Da interpretação que todo discurso tem uma significação, não, entretanto,
como instrumento natural (fórganon), mas por convenção (katá synthéken) (4, 16b 35-17a 1). A oposição órganon/katá
synthéken implica a oposição órganon/sýmbolon: nada é por natureza um símbolo; uma forma sonora só se erige em símbolo
mediante a imposição de sentido efetuada pelo espírito. Isso significa, aliás, que a convenção de que fala Aristóteles não se
opõe a uma phýsis das coisas, mas à natureza do próprio nome, de sua forma convencionada. Uma palavra é símbolo
(portanto, entidade intencional) de um conteúdo mental, e este é semelhante à coisa significada. A teoria da significação
aristotélica prevê, pois, o signo, o conceito e o referente. Este não é simplesmente a coisa individual, pois o intelecto pode
representar Sócrates, por exemplo, como homem, como animal, como bípede, como branco, como uma espécie etc. Por meio
desses conceitos, as palavras se referem a tudo o que existe.

Há, pois, nos nomes significação, algo que resulta de acordo e convenção, algo que está na esfera do simbólico, não, portanto,
no reino da phýsis, em que só se entra quando vem acrescentado ser ou não ser, isto é, na proposição.7 Esta é a apóphansis, a
"manifestação", em que o que há não é apenas significação. Não é apóphansis todo discurso, mas só aquele que é suscetível
do verdadeiro e do falso, aquele, portanto, que faz ver o que as coisas são e o que não são.8

Diz Aristóteles, no Da interpretação (1, 16a 10 ss.), que, assim como existe na alma ora um conceito independente do
verdadeiro e do falso, ora um conceito a que pertence necessariamente um ou outro, assim ocorre também com a palavra,
porque é na composição (sýnthesis) e na divisão (diaíresis) que consistem o verdadeiro e o falso. Em si mesmos, os nomes e
os verbos não são verdadeiros nem falsos; um nome, por exemplo, significa alguma coisa, mas não é ainda nem verdadeiro
nem falso, a menos que se acrescente que ele é ou que ele não é, falando absolutamente ou com referência ao tempo.

Um conceito em si não é verdadeiro nem falso, e somente na composição de um conceito com outro está verdade ou erro. A
afirmação – ligação dos conceitos – é retrato daquilo que é unido na realidade, retrato esse produzido no pensamento; a
negação – separação dos conceitos – é, da mesma forma, retrato daquilo que é separado na realidade, retrato produzido no
pensamento.

Na Metafísica Aristóteles diz que a verdade ou a falsidade dependem, do lado dos objetos, de sua união ou de sua separação,
de sorte que estar na verdade é pensar que o que é separado é separado e o que é unido é unido, e estar na falsidade é pensar
contrariamente à natureza dos objetos (10, 1051b 3). E assim como isso se produz na alma também se produz na linguagem,
pois as palavras são símbolos dos estados de alma. A proposição verdadeira é, pois, a que reproduz a composição das coisas.

Ao definir discurso, no Da interpretação, diz Aristóteles que cada parte, tomada separadamente, apresenta uma significação
como enunciação, não como afirmação ou negação. Assim, a palavra homem significa alguma coisa, não, entretanto, que é ou
que não é, pois não há afirmação ou negação a não ser que se acrescente outra coisa (4, 16b 26-9). Os termos isolados são,
portanto, significativos, mas não são nem verdadeiros nem falsos, enquanto a composição ou a divisão manifestam a relação
entre as coisas porque, julgando-as, constituem o lugar da verdade e da falsidade.

Não é, pois, no símbolo (que é convencional) que se encontra a revelação da coisa; é na composição e na separação dos
símbolos, isto é, na proposição, que a relação de significação se muda em relação de verdade. Desse modo, há significação,
mas "verdade" ou "falsidade" não há nas palavras, e nem mesmo num discurso qualquer, apenas no discurso que é
"apofântico", a proposição.

A separação entre o símbolo e a coisa garante-lhe sua função significativa. A supressão dessa distância se faz, entretanto, pela
proposição, lugar privilegiado onde se obtém a revelação. Não é, pois, a função significativa, mas a função de expressão dos
juízos que garante à proposição uma relação de verdade com as coisas.

Separam-se, assim, expressamente, em Aristóteles, o problema da justeza da denominação (orthótes) e o problema da
"verdade". Já não se trata, mesmo, de discutir uma "justeza" dos nomes, a qual se referiria a uma relação direta da forma
sonora com a coisa designada – o que, aliás, implicaria a busca de uma relação causal entre a coisa e a forma da palavra,
contrariando a preocupação básica de Aristóteles com a finalidade e, portanto, com a função dos nomes nas relações humanas.
O que há é uma designação da coisa através da palavra; esta é um símbolo (forma e conteúdo) que está pela coisa, já que não
podemos usar as próprias coisas na linguagem. Quanto a seu significado, o nome é sempre adequado, pois os nomes (forma
sonora com conteúdo semântico) são instituídos convencionalmente.

Desse modo, também para Aristóteles (como já fora para Platão) não se trata simplesmente de decidir entre phýsis e nómos na
verificação das relações entre a linguagem e o que ela diz.



As categorias
Aristóteles elabora um sistema de conceitos pela linguagem, embora, apesar da linguagem, o lógos nem sempre declare os
seres sinonimicamente (synonýmos).

Aplicando-se primordialmente ao estudo do real, à ciência das coisas, por isso mesmo ele se aplica especialmente ao modo
como as coisas são ditas.9

O discurso judicativo faz a declaração dos seres que é revelação, porque reflete a relação entre eles. O exame da proposição
é o exame do modo de dizer os seres segundo uma ligação (Categorias,1a 16-17), e nela se põem, como vimos, seres
gramaticais.

Os seres, entretanto, declaram-se também ontologicamente. Há uma pluralidade de seres, e cada um deles é também dito fora
da proposição. As coisas que se dizem "sem nenhuma ligação" (Categorias, 1b 25) são as categorias. Enquanto o nome é
apenas o sinal sonoro da coisa, a categoria é a voz não apenas como sinal, mas como expressão da natureza da coisa, como
definição e como conceito.

Por isso, nas Categorias, especialmente, pode-se ver um exame dos quadros de linguagem em paralelismo com o exame dos
quadros metafísicos.10

Qualquer resposta à pergunta que é? (tí esti) tem um lugar entre as categorias. Elas compreendem, portanto, todas as palavras
possíveis ou declarações possíveis e, assim, correspondentemente, compreendem todos os conceitos e todas as coisas. São
elas divididas (Metafísica, 49a, 7, 225b 5) em dez gêneros, os gêneros dos enunciados, que são as diferentes maneiras pelas
quais se atribuem propriedades às coisas, representando diferenças existentes no mundo real. Na base da classificação dos
modos de predicação e de ser está a ideia de que o mundo físico é composto de coisas (substâncias) que têm certas
propriedades (acidentes), que desencadeiam ou sofrem certos processos, que mantêm entre si certas relações ou que têm certa
extensão ou localização no espaço ou no tempo. Assim, diz Aristóteles que as categorias, isto é, as coisas que se dizem sem
entrar em uma combinação, são: a substância; ou quanto; ou qual; ou em relação a quê; ou onde; ou quando; ou estar em
posição; ou estar em estado; ou fazer; ou sofrer (Categorias, 4, 1b 25).

O ponto fundamental da teoria aristotélica das categorias é o pensamento da estrutura da língua como correspondência da
estrutura do mundo.

Na verdade, entre a gramática e a lógica as relações são muito complexas. Se alguns afirmam que a doutrina aristotélica das
categorias é um reflexo da estrutura gramatical do grego,11 outros, de outro lado, afirmam que as distinções da gramática
tradicional são puramente lógicas. Na verdade, essa petição de princípio só faz mostrar que as relações são íntimas entre as
categorias de ser, de significar e de compreender.

As categorias são as declarações mais gerais sobre o ser ou sobre os modos diferentes em que o ser é declarado. A categoria
é distinta da coisa – porque é um modo de dizer a coisa –, mas está congruente com ela na medida em que é também o modo
pelo qual o homem elabora o conceito.

A combinação entre os modos de ser e os modos de dizer cria a classificação quádrupla que Aristóteles apresenta nas
Categorias (cap.1) e que leva a compreender por que essa obra inicia com as definições de homónyma, synónyma e
parónyma. Segundo o modo de ser e de ser dito, tudo o que é se classifica ou como substância (o que não está em nenhum
sujeito) ou como acidente (o que está em um sujeito) ou como universal (o que se diz de outro) ou como indivíduo (o que não
se diz de outro). Daí resulta que tudo o que é ou é substância universal (substância segunda, os gêneros e espécies) ou é
acidente individual ou é acidente universal ou é substância individual (substância primeira, o indivíduo). Conforme a classe
daquilo que é dito, define-se de diferente maneira o dizer. Somente se o que é dito é uma substância segunda, o que se declara
é o conceito, e, então, o dizer se faz sinonimicamente: há identidade de nome e lógos (como quando homem é atribuído a
Sócrates ou animal é atribuído a homem, predicações que têm por sujeitos seja indivíduos seja espécies). Se o que é dito não
é uma substância segunda, o dizer se faz homonimicamente: há identidade de nome – mas apenas de nome (como quando
branco é atribuído a corpo) – ou paronimicamente (como quando alguém é chamado gramático porque possui a gramática).

Apenas o "dizer sinonimicamente" é rigorosamente uma declaração do ser porque declara nome e lógos (2a 22). Como é
impossível a correspondência biunívoca entre as coisas, infinitas, e as palavras, em número finito, é inevitável que um nome
signifique necessariamente uma pluralidade de coisas, que o dizer se faça muitas vezes homonimicamente, isto é, seja a



declaração de um mesmo nome para diferentes conceitos. Aristóteles compreende que a homonímia está na natureza da
linguagem, e aí temos a definição de homónyma abrindo as Categorias. É da essência da linguagem que haja uma pluralidade
de coisas significadas (Refutações sofísticas, 1, 165a 12). Acidental e anômala, porém, é a exploração que os sofistas fazem12

da pluralidade de significações.13

Assim, ao discutir o sistema de noções, Aristóteles faz uma análise da linguagem.14

Lógos e léxis
Aristóteles não examina, porém, apenas a função do lógos em vista de uma concepção ontológica e de uma formalização
lógica. Dedicando-se a todas as ciências, ele chega às ciências práticas. Classificando as atividades do homem, distingue de
uma função teórica da linguagem humana uma função prática por meio da qual não apenas se dizem as coisas ou se dizem as
relações entre as coisas, e, portanto, a verdade das coisas. Poder-se-ia dizer que Aristóteles se aplica a outras funções da
linguagem, além da representativa, e examina a natureza específica dos discursos literários.

Na Retórica se vê a linguagem na sua função de apelo. Linguagem da vontade, e não exclusivamente da razão, a linguagem
retórica comporta predominantemente o conselho e oferece a exame não apenas as proposições, mas todos os elementos que
servem ao propósito da persuasão e compõem a arte retórica. Por isso, o que sobreleva é a preocupação de dizer com
verdade, mas dizer bem. Na Poética, o dizer-bem se prende à arte da poíesis, definida como arte da imitação. A função da
atividade poética é imitativa, conceito que vem de Platão e que, de certo modo, degrada essa atividade,15 se ela for examinada
em confronto com a concepção vigente na formação do pensamento grego, quando a poesia era, então, instauradora das coisas.

Embora haja sempre em Aristóteles uma preocupação muito grande com o modo de dizer, é nas obras em que se examina a
linguagem na sua função prática que, na verdade, se abre um campo específico para o exame da léxis.16 Ela é o objeto central
e seu exame significa o exame da natureza específica do aspecto poético e retórico da linguagem. A separação entre lógos e
léxis, que há de ser fundamental no encaminhamento dos estudos linguísticos, liga-se, primordialmente, à consideração da
linguagem mais sob o ângulo da eficiência do que sob o da revelação das coisas. A linguagem eficiente era o campo em que se
moviam os sofistas, mas o contexto agora se enriquece porque, enquanto os sofistas faziam de conteúdo e elocução um só
corpo, privilegiando a elocução, Aristóteles, quando se move no campo da léxis, tem como acertado que existe um campo do
lógos, e tem estabelecida uma teoria que relaciona os dois domínios.

Na Retórica e na Poética, o dizer é o que está mais visivelmente em primeiro plano, embora ele sempre represente uma
articulação das modalidades do ser. Há um estilo que se destaca, uma léxis, que não tem as mesmas características daquela
linguagem cuja finalidade é especificamente a expressão do ser. A elocução é o objeto especial de exame, e, a partir daí, já se
observa que há diferentes características na linguagem em verso e em prosa (Retórica III, 140b 12 e 14), embora o enunciado
tanto seja efetivo em verso como em prosa (Poética, 6, 1450b 14).

A Retórica

Na Retórica Aristóteles estuda a léxis da arte retórica. Daí o interesse pela composição, pelos recursos de linguagem, pelas
qualidades do estilo e seus defeitos. A ordem de interesse é a conveniência ao estilo da prosa. Regulam-se empregos para que
haja correção segundo o espírito da língua (tó helenízei, III, 5, 1407a), elevação (III, 6, 1407b) e conveniência (III, 7, 1407b)
do estilo, adequação do estilo ao gênero do discurso.17 No estudo sobre as qualidades do estilo, fala-se dos nomes e dos
verbos, para verificar a propriedade de seu emprego (III, 2, 1404b); dos homônimos e dos sinônimos, para examinar a sua
utilidade (III, 2, 1405b); das palavras compostas, para condenar seu abuso como uma das causas da frieza de estilo (III, 3,
1405b); dos diminutivos, como um recurso que pode ser empregado com prudência e medida; da metáfora, para julgar de sua
eficácia, conveniência e inconveniência (III, 2, 1405a), ou seu perigo (III, 3, 1406b); dos epítetos (III, 2, 1405b) e do nome,
em contraposição à definição, também para julgar das qualidades do estilo (III, 6, 1407b).

Assim, as observações da Retórica dizem respeito ao efeito do discurso, especialmente quanto ao cumprimento de sua
finalidade, isto é, especificamente quanto à sua eficiência como discurso retórico. Haja vista a própria noção de sýndesmos
(III, 5), "conectivo", "conjunção", que representa o aparecimento de mais uma parte do discurso18 e, no entanto, não vem,
absolutamente, como fato de gramática, mas como recurso de estilo: a função da conjunção é fazer de muitas coisas uma
unidade. Haja vista, ainda, a referência a nomes compostos (III, 2 e III, 7), e, exclusivamente, quanto à conveniência de
emprego.



Sem que haja, é claro, uma exposição gramatical, podem-se destacar, porém, algumas observações que concernem a
problemas que chamaríamos gramaticais (gêneros que devem ser distinguidos e números – III, 5, 1407b) e, mais ainda,
algumas posições que vislumbram preocupações e procedimentos da ciência gramatical contemporânea:

• as observações sobre a correção no uso dos conectivos (III, 5, 1407a) referem-se a problemas de distribuição: em que
ordem e distância devem ser colocados;

• as observações sobre solecismo (III, 5, 1407b) trazem o problema da subcategorização para a inserção lexical,
referindo-se à seleção que se processa entre o verbo transitivo e seu objeto direto: há solecismo quando não se atribui a
duas palavras coordenadas o termo que convém a ambas; como, quando som e cor são construídas, ambas, com o verbo
ver, enquanto deviam ser construídas com o verbo perceber;

• as referências à possibilidade de substituição de um nome pela definição, e vice-versa (III, 6, 1407b), mostram uma
consciência do princípio de comutação e, portanto, das relações paradigmáticas na língua, com possibilidade de
substituição, no mesmo ponto do enunciado, de sintagmas de igual distribuição: a definição pode empregar-se pelo nome,
se se quer ampliar o estilo, e vice-versa, se se quer obter concisão.

A Poética

Na Poética, a léxis também constitui um dos elementos19 de um grande complexo que é uma arte, a arte poética, a qual, em
Aristóteles, é definida como a arte da imitação.20 A léxis que convém à poética não é a que convém à retórica, porque sua
função é outra. Também essa léxis não é um dizer filosófico comprometido com a verdade das coisas, mas é um dizer que é
uma criação daquele que imita.

É nos capítulos 20, 21 e 22 da Poética que Aristóteles trata da elocução na poesia: como "partes da elocução": ele apresenta21

exatamente as partes da cadeia falada. Por isso, está aí desde o fonema até a proposição, com passagem pela sílaba e pelas
palavras (nome, verbo e conjunção). Essa apresentação da análise do que hoje chamamos significante se faz em referência ao
significado. Fica bem clara aí – quando ele se preocupa especialmente com um dos elementos da arte poética, justamente o
que corresponde à linguagem como sonoridade – a separação entre o real e a linguagem. O significante se define em referência
ao significado, e essa ligação é prova da separação. Já em Platão, elementos se punham como formadores de sílabas; estas,
como formadoras de palavras; e estas, como formadoras do discurso.

A colocação em cadeia – pondo na mesma instância fonema e palavra – significa o assentamento da teoria geral sobre base
semântica. É uma teoria do sentido, que, por isso mesmo, faz intervir a significação nas definições de cada uma das etapas da
constituição da cadeia sonora. Entretanto, aí, nesse contexto da Poética, o que se põe em relevo não é o problema em si do
significado, com o exame da revelação das coisas ou da relação de significação, mas é, especificamente, a prática do emprego
do significante, a elaboração da arte da poíesis, isto é, da arte da composição poética.

Como na Retórica, as noções concernentes à léxis são, na Poética, além de definidas – o que ocorre mais cuidadosamente na
Poética que na Retórica –, apresentadas na transmissão de uma "arte", embora sempre se subordinem a um exame teórico.
Depois de se definirem, por exemplo, as espécies de nomes, como o simples, o duplo (21, 1457a) e, depois, o corrente, o
estrangeiro, o inventado, o alongado, o abreviado, o alterado e a metáfora (21, 1457a-b), recomenda-se o uso discreto de
todas as espécies, uma mistura na medida certa, e apontam-se os nomes mais apropriados aos diferentes versos. Consideram-
se, ainda, os gêneros dos nomes e indicam-se os gêneros dos nomes gregos, conforme a terminação (21, 1457b).

Ao examinar a arte retórica e a arte poética, Aristóteles acentua, pois, as qualidades que devem ser procuradas para o
adequado modo de dizer, isto é, ele cuida da léxis. Entretanto, o que está em primeiro plano não é uma linguagem
ornamentada, como simples exercício de palavras, mas é sempre a eficiência de comunicação garantida pelo conveniente uso
dos recursos de elocução. O interesse pela qualidade da elocução está diretamente ligado ao interesse na eficiência do modo
de dizer.

A atenção à léxis põe em evidência o significante, mas aponta sempre para o lógos, pois a linguagem com qualidade é, acima
de tudo, a que diz bem o que tem de ser dito.

É, pois, numa sistematização de base nocional, assentada sobre o fundamento da lógica, que se vê a consideração da
linguagem preparar-se para ser abstraída da filosofia, trabalho que levará à constituição da gramática, ciência que nascerá
normativa, sobre o modelo da arte de bem-dizer, tanto na prosa como na poesia. E, por meio de toda a tradição ocidental, a



gramática procurará pôr as normas da eficiência na comunicação, bem como da excelência na expressão.

1 Este capítulo foi publicado sob a forma de artigo na revista Alpha (São Paulo), v.25, p.57-67, 1981.

2 Na palavra realidade há o perigo da intervenção de um conceito que é moderno e que não está bem de acordo com a
vivência grega. O grego não possuía um vocábulo para exprimir o que chamamos realidade. "Realidade", para o grego, é ser
(ousía, gígnomai). Assim, pois, entenda-se aqui o termo.

3 Ver nota 2.

4 A partir da consideração – iniciada por Platão e completada especificamente por Aristóteles – do lógos como um todo que
se compõe de partes articuladas, o termo lógos adquire um novo significado, passando a nomear o discurso que expressa os
juízos. É no Da interpretação que, como se verá, Aristóteles fala do lógos apofântico (4, 17a). Ver Capítulo 3, nota 8.

5 No Da interpretação, Aristóteles se atém ao estudo das proposições e diz: "Deixemos de lado os outros gêneros de
discurso; seu exame é, preferentemente, obra da retórica ou da poética" (VI, 17a 5 ss.). Note-se que o termo português
proposição indica com felicidade o caráter político do lógos.

6 Notar o sentido primitivo de sýmbolon: objeto cortado em dois, do qual dois hóspedes conservavam cada um uma metade,
que era transmitida aos filhos; a reaproximação dessas duas partes (sýmbolon, "lançar junto") fazia que os portadores se
reconhecessem e provassem as relações de hospitalidade contratadas anteriormente.

7 No lógos aristotélico ser fica, pois, em um estatuto diferente. Diz Aristóteles que o ser, assim como o não ser, não é signo da
coisa, se é empregado só; em si mesmo ele nada é, mas acrescenta ao seu próprio sentido uma certa síntese que é impossível
de conceber independentemente das coisas compostas (Da interpretação, 3, 16b 22-5).

8 Para a visão heideggeriana do signo aristotélico como apofântico, embora encaminhando para a visão helenística do signo
como simplesmente designativo, ver Beaufret (1974, v.III, p.70-89). Para uma refutação parcial dessa visão, ver Aubenque
(1972, p.112-3). Para o que se trata a seguir, ver Aubenque (1972, cap. 2).

9 Aubenque (1972, p.99), entretanto, chega a dizer que Aristóteles tem certa desconfiança em relação à linguagem, e oferece
expressões como "raciocínios de maneira verbal e vazia" (Ética a Eutidemo, I, 8, 1217b 21).

10 Tem de ser considerado mais significativo ainda o fato de se sentir esse paralelismo quando aparentemente está sendo
tratado algo que nada tem que ver com a linguagem. Um exemplo é a Física. Le Blond (1973, cap. 4, § 1) mostra como, na
Física, Aristóteles apela para o modo de dizer, fazendo uma análise das formas linguísticas que expressam as teses.

11 Émile Benveniste (1966, p.63-74), querendo demonstrar que as categorias de pensamento e as de língua são diferentes,
afirma que as categorias aristotélicas são categorias de língua, e não de pensamento. Esses predicados não correspondem a
atributos descobertos nas coisas, mas a uma classificação que emana da própria língua. Assim, as seis primeiras categorias
são nominais: ousía (substantivo); posón e poión (adjetivos de dois tipos determinados, com um estatuto mórfico bem
definido na língua grega); prós ti (adjetivos de dois tipos; um em que a forma indica a relação e outro em que é o conceito que
a indica); poû, poté (classe das denominações especiais e temporais, respectivamente, já que ambas se mantêm pela simetria
com formas do quadro da língua). A unidade dessas seis categorias nominais é encontrada nas particularidades da morfologia
grega, portanto, linguisticamente. As outras quatro categorias são verbais: keîsthai (voz média), échein (perfeito), poieîn (voz
ativa), páskhein (voz passiva).

Segundo Benveniste, quando Aristóteles estabeleceu essas categorias, tinha em vista recensear todos os predicados possíveis,
sob a condição de que cada termo fosse significante no seu estado isolado, não dentro de uma composição. Inconscientemente
ele tomou por critério a necessidade empírica de uma expressão distinta para cada um dos predicados. O que encontrou foram
as distinções que a própria língua manifesta entre as principais classes de formas, já que é por suas diferenças que essas
formas e essas classes têm significação linguística. Assim, pensando definir os atributos dos objetos, ele pôs seres
linguísticos, pois é a língua que, graças às suas próprias categorias, permite reconhecê-las e classificá-las.

O que Benveniste quer provar é que o que podemos dizer delimita e organiza o que podemos pensar; a língua fornece a



configuração fundamental das propriedades das coisas reconhecidas pelo espírito. Aristóteles nos estaria dando, assim, por
geral e permanente, um quadro que não é senão a projeção conceptual de um estado linguístico dado.

Deve-se observar, no entanto, que esse número de dez categorias só reaparece, em Aristóteles, nos Tópicos (103b 23) (outra
de suas prováveis primeiras obras). Nas outras obras só há oito categorias (não aparecem a posição e o estado), como se
formassem uma lista completa. Ver a Física (V, 225b 5-9).

12 Observar que, na Retórica (1404b 37 ss.), Aristóteles diz que os homônimos são úteis ao sofista porque lhe permitem os
artifícios e que os sinônimos são úteis ao poeta. Homonímia não significa, aí, apenas a similitude de nomes, mas a
equivocidade.

13 Ver Metafísica (Z, 1, 1028a 10; E, 4,1028a; ∆,7, 1017a 24) e Tópicos (I, 18, 108a 18).

14 Le Blond (1973, p.316-9) mostra como esse paralelismo se evidencia na apresentação das três características principais da
substância (Categorias, 5, 2a 11). As três características da substância – ser primeiro (essência), sujeito e indivíduo – só são
plenamente explicadas quando ligadas ao julgamento e à proposição.

A primeira é a nota fundamental da substância, a que vem significada pelo termo ousía; substância é o que é. Só a substância
é, simplesmente. Então, todo o resto – quantidade, qualidade, relação – é afirmado em relação a esse absoluto. Aliás, é
trazendo muitos exemplos de proposição que Aristóteles, nas Categorias, explica esse caráter da substância. O tipo natural e
fundamental de proposição é aquele em que a afirmação se faz em referência a uma substância, todos os outros são derivados
desse e tiram dele o seu valor.

A segunda característica tem relações mais evidentes com a linguagem: substância é o que não é senão sujeito da proposição.
O termo hypokeímenon significa "substrato"; é o que é "suscetível de receber predicação". Essa significação vem sugerida na
própria definição aristotélica de substância: "o que não é atribuído a nenhum sujeito e não é inerente a nenhum sujeito".

A terceira característica decorre do estudo da substância como sujeito: aquilo que nunca é predicado. Só o indivíduo é sujeito
último; as coisas individuais não podem ser predicado.

15 Entretanto, relativamente a Platão, Aristóteles restaura o valor da atividade poética.

16 Entende-se em léxis, ao mesmo tempo, "estilo" e "elocução". Na Poética, Aristóteles define léxis como expressão,
interpretação (hermenéia) dos pensamentos pelas palavras (6, 1450b 15).

17 No capítulo sobre correção (III, 5, 1407b).

18 No Órganon só aparecem reconhecidos o nome e o verbo (partes 1 e 11 do Da interpretação). Aí, a definição dessas
partes do discurso se faz, via de regra, como se verá mais adiante na Parte II, por referência à existência ou não de
significação. Significativos são apenas o nome e o verbo, e é entre essas duas partes do discurso que, como já se viu, se
abrigam as dez categorias (nominais e verbais). Elas são as duas únicas partes que merecem figurar nos livros em que o lógos
está em exame. Na Retórica e na Poética não reaparecem aquelas dez categorias que se distribuem entre o nome e o verbo.

19 Os outros elementos são: mito, caráter, pensamento, espetáculo cênico e melopeia. Na hierarquia, a elocução é o quarto
elemento e é definido como "o enunciado dos pensamentos por meio das palavras, enunciado que tem a mesma efetividade em
verso ou prosa" (Poética, cap. 6).

20 Observar que, na Retórica, Aristóteles diz que os nomes são imitações (III, 1, 1404a 21). Essa imitação se refere, porém, à
função poética, não significando adesão à teoria iconográfica platônica. É por convenção que os nomes são imitações.

21 Ver adiante Parte II, Capítulo 8, item "As partes do discurso".



5 - O trabalho dos estoicos

A consideração do chamado estoicismo é bastante difícil não só pelo fato de as informações existentes serem, em geral,
indiretas, como também pela enorme extensão do período abrangido. É claro que houve, no campo dos estudos linguísticos,
uma grande diferença de concepções entre os primeiros estoicos e os estoicos mais tardios, razão pela qual, mesmo buscando
apanhar apenas as diretrizes básicas da escola, incorre-se no perigo de uma generalização indevida.

O exame do trabalho dos estoicos mostra logo à primeira vista um salto em relação à filosofia anterior. Primordialmente há
um fato que deve ser levado em consideração: passa-se de uma situação helênica para uma situação helenística, e isso
significa que todo um condicionamento se altera. Assim, enquanto pensamento helenístico, o estoicismo se destaca do conjunto
do pensamento filosófico grego anterior.

O período helenístico caracteriza-se por um contato de civilizações heterogêneas, com o consequente exercício de influências
recíprocas. Para os gregos, a civilização estranha era inferior, e os contatos representavam, mais que tudo, helenização.
Declina a pólis, Atenas perde a hegemonia intelectual, descentraliza-se a vida artística e cultural, mas os gregos se apegam à
sua civilização, que consideram superior.

Na verdade, toda mudança que significa perda de autonomia política traz consigo a reação natural de desejo de preservação
daquilo que se perde ou se dilui. Nesse sentido é que a linguagem, como expressão que é dos valores, constitui um dos
principais pontos que se evidenciam à observação e se põem em exame, na época helenística.

Leve-se em conta que, sendo fundamental o esforço de preservação das formas de expressão, há coexistência de uma reflexão
teórica e uma atividade prática, esta representada pelo empenho crítico e filológico. Desse modo, evidencia-se a separação de
domínios e, consequentemente, a criação gradual de um domínio da gramática. Em tal contexto, a contribuição da filosofia
estoica para os estudos da linguagem adquire uma significação especial.

A lógica
A filosofia estoica tem três ramos: a física, a moral e a lógica (Diógenes Laércio, VII, 39). A doutrina estoica é uma doutrina
moral, mas os três ramos são solidários e se interpenetram. Os estoicos não preferem nenhuma parte a outra, mas consideram-
nas juntas e as ensinam juntas (ibidem, 40); no entanto, alguns estoicos põem um ou outro ramo em primeiro plano (40, 41).

É a lógica que serve para fazer ver tudo, trate-se da física, trate-se da moral, pois a física e a moral não podem dizer o que
deve ser reservado a cada uma das ciências (83). Pela lógica, distingue-se o real do imaginário; é ela que permite reconhecer
o verdadeiro, pois é por meio de noções que as coisas são conhecidas (42). No centro da lógica está a linguagem: saber é ter
ideias conformes às coisas reais da natureza, às quais essas ideias devem corresponder; a realidade que pode ser pensada,
entretanto, é unicamente a que pode ser expressa pelo discurso. O pensamento só pode ser concebido desde que traduzido em
discurso, seja este interior seja exterior; daí a importância da busca de expressão. Está em Diógenes Laércio que há duas
espécies de aptidões concernentes à virtude, uma que visa determinar o que cada coisa é e outra que lhe dá um nome (VII, 83).

O objeto da lógica é o lektón (literalmente, "o que é dito"), o conteúdo do ato material de dizer, especialmente o significado
de uma asserção à qual se aplicam as categorias do verdadeiro e do falso. Lektón é o que se significa quando se fala com
sentido; é o significado, objetivamente.

Há um aspecto problemático fundamental na concepção estoica, pois, de um lado, o pensamento se relaciona com a coisa
sensível, tendo origem na percepção, e, de outro, o pensamento só se concebe desde que expresso em discurso, sendo o
conteúdo desse discurso os lektá incorpóreos, "significados objetivos". O conhecimento tem uma base sensorial; tem origem
na impressão do ser, e este é um real, um corpo (sôma); entretanto, o que se diz é o fato que é resultado da atividade dos seres,
e esse é incorpóreo.

Não são, pois, os seres individuais que são objeto do pensamento discursivo, mas os eventos, os fatos e a relação entre eles;
esses são os lektá. A lógica estoica não é, assim, uma lógica de termos, mas de enunciados, especificamente de predicados. O
fato, o evento, é que é predicado da proposição. Esta não é, como em Aristóteles, uma relação entre dois termos; não se reduz
a um julgamento de atribuição, e o predicado não se apresenta decomposto em uma cópula e um termo predicativo; o
predicado é uno, expressando um fato que é o conteúdo do discurso (lektón).



Entretanto, embora a lógica estoica não diga respeito a termos, os quais poderiam reduzir-se a palavras, é possível a
classificação estoica das proposições e das palavras na base de uma relação entre as formas da linguagem e os lektá.
Classificando-se os esquemas lógicos proposicionais, evidenciam-se tipos diversos de frases que se põem em exame, e isso
tem grande significação no encaminhamento dos estudos de linguagem.

Cada uma das subdivisões da lógica é definida por Diógenes Laércio como ciência de linguagem. A retórica é a ciência do
bem-dizer em discursos em continuidade, e a dialética é a ciência do reto discutir em discursos divididos em perguntas e
respostas (VII, 42).

A dialética
A dialética é essencialmente obra de Crisipo. Para os estoicos, o sábio devia ser um dialético (Diógenes Laércio, VII, 83).
Como ciência (epistéme), a dialética visa a determinar leis, não a ensinar regras práticas. Ela é a ciência do verdadeiro e do
falso (os enunciados) e do que não é nem verdadeiro nem falso (as partes dos enunciados) (ibidem, 42 e 62).

Na ciência da dialética, é necessário começar pelo estudo da voz, inarticulada no grito animal e, como obra do espírito,
articulada no homem (55). Na voz, têm de ser investigados a causa física e o valor significativo. Considerada como emissão,
ela é o ar ferido; considerada como recepção, é uma coisa sensível própria ao ouvido (55).1 Têm de ser distinguidos a voz
(phoné), a dicção (léxis) e o enunciado (lógos). A voz se diferencia da dicção porque esta é um som que pode ser grafado,
enquanto qualquer som é voz. O enunciado, por sua vez, diferencia-se da dicção porque tem sempre um sentido, enquanto a
dicção pode não ter sentido, como blítyri. Assim, o dizer (tó légein) e o proferir (tó prophéresthai) são duas coisas diferentes
porque o que se pronuncia são os sons (phoné) e o que se diz são as coisas (prâgma), que podem ser ditas (lektón) (57).

O significado é sempre a base da preocupação linguística estoica. Sua lógica tem por base o que pode ser dito com sentido. Só
há fala se a palavra é compreendida pelo ouvinte. A dialética é subdividida em duas partes, uma concernente aos significados
(semainómenon, prâgma, lektón) e outra concernente aos significantes (semaînon, phoné) (43 e 62). A primeira abrange as
fantasias, o lektón, as proposições, os predicados, os verbos ativos e passivos, os gêneros e as espécies, o lógos, os modos,
os silogismos e os sofismas (43). A segunda trata do som, das partes do discurso, do solecismo, do barbarismo, da poesia, dos
equívocos, da música, do canto, das definições, das classificações e das elocuções (44).

Essa separação é muito significativa, especialmente porque registra uma bifurcação das pesquisas sobre linguagem, com
delimitação de campo, embora ainda imprecisa e confusa, para o plano da expressão e o do conteúdo.

Uma teoria da significação2

Os estoicos distinguiam o que significa, o que é e o que é significado, sendo que o que significa e o que é significado
compõem a dialética. Diziam eles:

São três os elementos que se ligam: o significado, o que significa e o que é. Aquilo que significa é a dicção, por exemplo
Dião; o que é significado é a própria coisa revelada pela dicção e que aprendemos como algo fixado3 na nossa mente,
mas que os bárbaros não compreendem, embora sejam capazes de ouvir o que foi pronunciado; o objeto4 é o que existe
no exterior, por exemplo, Dião em pessoa. Dois desses elementos são corporais, a dicção e o objeto, ao passo que um é
incorporal, é o que é significado, o lektón, que pode ser verdadeiro ou falso. (Sexto Empírico, Prós logikoús, 11-2)

O significante (semaînon), a voz, é o meio para manifestar o significado (semainómenon), o lektón. O lektón é, pois, o que há
de espiritual no som, aquilo que é designado por ele, que não é, porém, simplesmente, a representação que o objeto da
percepção provoca na mente (phantasía). Falar é proferir o som capaz de significar o objeto concebido (ibidem, 80). O
lektón corresponde a uma "apresentação" das coisas por meio da linguagem; tira sua existência de uma imagem lógica
(Diógenes Laércio, VII, 63) e, portanto, tem uma origem corporal, já que os signos da linguagem são também materiais como
as coisas: "pois tudo o que age é um corpo: ora, a voz age, já que ela vai do que fala ao que escuta" (ibidem, 56). O lektón é
aquilo que está no som significante, tendo o mesmo conteúdo da representação mental, sem ser, porém, a mesma coisa que a
impressão produzida na alma pelo objeto. Ele é, pois, o significado a que o som remete, diferente, segundo o modo de
existência, tanto do objeto como da representação mental. Pelo significado, quem percebe o signo pode referi-lo à coisa. O
significado é, pois, o que consente a referência daquilo que significa àquilo que é. Sem ele, haveria um simples som, sem



conexão com o referente (tynchánon); não haveria léxis como elemento significante (semáinon).5

Embora a verdade em si seja algo corporal, que está tanto nas próprias coisas como na alma, a propriedade de ser verdadeiro
ou falso é uma propriedade dos lektá. Os valores de verdade estão especificamente na proposição (axíoma). Diz Diógenes
Laércio (VII, 65) que ela é o que é verdadeiro ou falso, é uma coisa completa, declarativa por si mesma.6 São exemplos: É
dia. Dião passeia. Quando alguém diz é dia, pensa ser verdade que é dia e, se, na realidade, é dia, sua proposição é
verdadeira; caso contrário, é falsa. Assim, a proposição pode ser julgada justa (axioústhai) ou ser rejeitada, e daí vem o nome
axíoma.

A classificação dos lektá (axíoma e os outros) é, na verdade, uma caracterização com base nos significados, a qual reverte,
porém, por assim dizer, numa classificação dos enunciados significantes. Há a proposição propriamente dita, a questão, a
interrogação, o imperativo, o juramento, a imprecação, a sugestão, o vocativo e "o que é semelhante à proposição"(ibidem,
66). A proposição propriamente dita é a afirmação de alguma coisa que se demonstra como verdadeiro ou falso (VII, 66 e 68)
enquanto as outras formas de expressão não são nem verdadeiras nem falsas em si mesmas (68).

A questão é uma expressão completa,7 como a proposição, mas exige uma resposta: por exemplo, É dia? À interrogação, não é
possível responder por um signo apenas – como é possível responder à questão (66) –, por exemplo com um sim, sendo
necessário que se responda a ela com uma frase: por exemplo: Onde habita Dião? (66). Pela ordem se comanda e pelo
juramento se faz alguém intervir favoravelmente (67). O que é semelhante à proposição tem a aparência de uma proposição,
mas distingue-se dela pelo acréscimo ou pela falta de um termo: por exemplo: Como esse boiadeiro semelhante aos filhos de
Príamo! (67).

Essa classificação evidencia solidariedade entre uma reflexão lógica e uma reflexão linguística. Sirva como exemplo a "quase
proposição", tipo que, afinal, vem caracterizado pela falta de um elemento da expressão.

Entre as proposições umas são simples (haplá), outras não.8 As simples consistem em um enunciado não equívoco (como: é
dia), enquanto as não simples constam de um enunciado equívoco (como: se é dia) ou de uma série de enunciados (como: se é
dia, está claro) (68).

As proposições simples são formadas de um sujeito expresso por um substantivo ou pronome e de um predicado expresso por
um verbo. O predicado por si só é um lektón incompleto,9 que requer um sujeito. Em Diógenes Laércio está a definição
estoica do predicado: "aquilo que é enunciado de alguma coisa ou ainda uma ação ligada a uma coisa ou coisas (segundo
Apolodoro) ou ainda uma enunciação incompleta, construída com um caso reto para exprimir um julgamento" (64). O conjunto
do sujeito e do predicado forma um lektón completo ou uma proposição simples.

A elaboração estoica dos esquemas proposicionais levou a uma classificação dos enunciados proposicionais, isto é, das
formas linguísticas das proposições. Assim, quando Diógenes Laércio (VII, 70) refere a classificação estoica das proposições
simples, significativamente alude à existência de elementos linguísticos que as caracterizam:

• negativa: consta de um predicado e uma partícula negativa, por exemplo: Ninguém passeia;

• privativa: compreende a proposição e uma partícula privativa, por exemplo: Este é inumano;

• afirmativa: consta de um caso reto e um predicado, por exemplo: Dião passeia;

• indicativa: consta de um caso reto demonstrativo e um predicado, por exemplo: Este passeia;

• indefinida: consta de uma partícula indefinida ou de partículas indefinidas, por exemplo: Alguém passeia.

O exame das proposições não simples é muito importante na dialética estoica, porque esta concerne às relações entre um fato
que é objeto da percepção e um que não o é. Assim, ela procura determinar um fato obscuro por meio de suas relações com um
fato conhecido. Como essas relações são exprimíveis, é também por meio das formas de linguagem que os estoicos as
determinam (Diógenes Laércio, VII, 21-72):

1 relação de implicação (tipo: "; se... então...:"); expressa pela proposição hipotética10 e dependente da conjunção
continuativa11 se (ei);12 a conjunção continuativa indica que se segue um segundo fato: Se é dia (fato conhecido), há luz (fato a
determinar).13



2 relação de inferência (tipo: "já que... então...:"); expressa pela proposição consecutiva14 e dependente da conjunção já que
(epeí);15 a conjunção força a segunda proposição a seguir a primeira e estabelece a primeira: Já que é dia, há luz (o segundo
fato é consequência do primeiro, e o primeiro é real);

3 relação de conjunção; expressa pela proposição coordenada16 e enlaçada por uma conjunção copulativa (symplektikós) : É
dia e há luz;

4 relação de disjunção; expressa pela proposição disjunta (diazeugménon) e articulada pela conjunção disjuntiva
(diazeuktikós) ou (étoi): Ou é dia ou é noite (relação que implica que uma das proposições é falsa);

5 relação de causa; expressa pela proposição causal (aitiódes) e dependente da conjunção porque (dióti) : Porque é dia há
luz;

6 relação de comparação; expressa pela proposição comparativa, que traduz a ideia do mais e do menos, sendo a conjunção
posta entre duas proposições: É mais noite que dia.

Por um lado, a relação entre os dois termos (lektá) de um raciocínio corresponde à relação natural entre um signo e uma coisa
significada: se é dia (indica; é signo), há luz (é indicado; é significado). Por outro, esses mesmos lektá estão em relação de
significado – relação linguística, diferente da relação semiótica – com a forma linguística que os significa.17

O discurso linguístico é, pois, metalíngua do discurso natural, é linguagem de uma linguagem das coisas. Há um discurso
linguístico que coincide com um discurso natural. Num e noutro, há significante e significado, e entre ambos há uma relação de
significante (discurso linguístico) e significado (discurso natural). Os estoicos descobriram, pois, um significante na própria
natureza, estendendo, assim, para além da linguagem, a relação significativa.

A atenção especial dada ao significado (o discurso natural) reverte, afinal, sobre o significante, como expressão material que
é dos lektá imateriais. Anteriormente se viu, por exemplo, como o exame das proposições consistiu num exame linguístico,
embora esteja evidente que a linguagem não fosse por si objeto de investigação.

A base dessa crença no discurso linguístico como significante de um discurso natural é uma concepção naturalista da origem e
da natureza da linguagem, uma concepção pela qual a linguagem faz os sons semelhantes aos objetos.

A análise da natureza da linguagem e suas consequências
A dicotomia phýsei/nómoi depois de Aristóteles

Se os estoicos viram na linguagem um caráter natural, necessariamente teria de voltar a ser atuante, na lógica estoica, a
questão da origem e natureza da linguagem. Embora depois de Platão e Aristóteles – que representaram uma espécie de
superação – essa questão já não pudesse aparecer do mesmo modo como a tinham apresentado os sofistas, o que ocorre é que,
de certo modo, ela é retomada pelos pós-aristotélicos.

Isso pode ser explicado em razão das características gerais da filosofia helenística. Marcada por um acento ético que faz
prevalecer a ideia do comportamento do homem, essa filosofia já não tem assegurada a mesma acuidade da filosofia crítica
clássica. Ainda o condicionamento político-social, num momento em que o grego se desarticula da pólis, contribui para essa
espécie de reação.

Assim, o pós-aristotelismo traz a exame novamente a dicotomia phýsei/nómoi, embora nenhuma doutrina deixe de mostrar os
efeitos da passagem pelo exame de Platão e Aristóteles.

Epicuro (c. de 341-270 a. C.), sensorialista que é, inclina-se pela antiga tese naturalista, mas reconhece a existência de um
acordo no grupo social. Para ele, o conceito é como a imagem do sensível que, repetida, sobrevive na memória. Ao mesmo
tempo que se pronuncia a palavra, o conceito suscita em nós a imagem de sensações anteriormente percebidas. Assim, o que o
nome exprime é uma noção clara, pois não perguntaríamos o que perguntamos se já não conhecêssemos as imagens
correspondentes aos conceitos. Não nomearíamos nada se não conhecêssemos já, por imaginação, a forma daquilo que
nomeamos (Diógenes Laércio, X, 33).



Com tal fundamento fisiológico, a linguagem teria de ser, na origem, natural. Na verdade, os nomes não foram estabelecidos
por convenção na origem; foi a natureza humana que fez sair da garganta o ar impulsionado por cada afecção ou cada
percepção, de modo diferente em cada povo e em cada lugar; mais tarde, cada povo instituiu uma linguagem própria, comum a
todos os seus membros, para evitar as confusões na designação dos objetos e para permitir às pessoas uma expressão mais
breve e menos ambígua. Quem introduzia a noção de coisas até então desconhecidas fornecia as palavras para designá-las, e
os outros aprendiam essas palavras (ibidem, 75-6).

Diferentemente de Aristóteles, acredita ele, pois, que as impressões que se formam nos homens são diferentes em cada um, de
modo que cada indivíduo emite de modo próprio o sopro causado pelo estímulo das emoções. Assim, a diferença das línguas
não repousa na relação entre os estados de alma e os sons, mas já está nos próprios estados de alma. Juntou-se a isso, porém,
a convenção, pois há a criação linguística feita por alguns homens excelentes. Enquanto o sensório é acessível indistintamente
a todos, as representações mentais não sensórias são criadas por espíritos privilegiados que, designando-as com palavras, as
levam à consciência geral.

Os estoicos, atribuindo também verdade às sensações, acreditam que, com base nelas, podem edificar-se, por meio do lógos,
segundo a dialética, outras verdades gerais. Assim explica Steinthal (1891, v.I, p.331) a diferença:

Para os estoicos, a linguagem é natural, mas o falar não é um ato fisiológico, como em Epicuro, e a linguagem pertence ao
intelecto. Os nomes não são dados por meio de reflexão subjetiva, mas também não são simplesmente produto de
excitação dos sentidos, como afirma a doutrina epicurista. Do mesmo modo que todas as representações de valor geral –
por exemplo, a do justo, a do bom –, que se criam por si mesmas nos homens e desse modo, são comuns a todos os
indivíduos, também a linguagem se cria naturalmente.18

Na sua origem e na sua natureza, a linguagem é natural para os estoicos. A palavra expressa a natureza da coisa, despertando
no ouvinte uma impressão que é conforme com essa natureza. Diz Crisipo que o que é justo vem da natureza, não de um
decreto humano (Diógenes Laércio, VII, 128). Assim, a linguagem certa, a que está de acordo com a natureza das coisas, é que
é obra da natureza.

Toda a teoria estoica do signo19 apoia a busca de justeza e verdade e, marcada pelo grande valor da moral no sistema estoico,
conduz à ânsia de controle do ilógico e irracional, leva à busca de uma virtude que repousa na racionalidade do lógos. Pela
dialética, o homem raciocina justamente e fala adequadamente.

Tudo isso significa uma procura deliberada de conferir justeza – e, assim, caráter natural – à linguagem.

O problema da orthótes

O exame do caráter natural da linguagem é uma questão teórica cuja discussão, entretanto, chega necessariamente a
considerações práticas. Ele torna fundamental a questão da justeza da linguagem, que, no entanto, vai ser examinada não
apenas teoricamente, quanto à conformidade entre forma linguística e natureza, mas também praticamente, quanto à
conformidade entre a forma usada e as formas consideradas padrões.

É determinante no desenvolvimento dessas discussões o conjunto de circunstâncias gerais da época helenística, na qual o
desaparecimento da pólis e o confronto de culturas fazem surgir a consciência da posse de uma linguagem naturalmente justa
que deve ser investigada (direção teórica) e preservada (direção prática). No aspecto teórico, desenvolvem-se as
especulações etimológicas. Abrangendo os dois aspectos, o teórico e o prático, evidencia-se a questão que há de ser
dominante na formação da disciplina gramatical: a dicotomia analogia/anomalia. No aspecto prático, ressalta a questão do
helenismo, já um paradigma para a gramática que se institui.

Etimologia

A crença na origem dos nomes desvinculada de subjetividade arbitrária e de qualquer arte faz considerar que os nomes são
verdades (étymon). A verificação dos modos de nominação constitui exatamente a verificação dos modos de formação das
representações mentais. A etimologia é, pois, uma tarefa do âmbito da dialética. Ela verifica a concordância entre a palavra e
o objeto denominado e, ao mesmo tempo, revela as verdades que esses nomes, como "étimos", encerram. A palavra é um
testemunho, e a etimologia revela a sabedoria.

Légein é dizer as coisas que podem ser ditas (lektá) (Diógenes Laércio, VII, 57). Diz Sexto Empírico que, para os estoicos,



légein é representar em som a coisa pensada (Pròs logikoús, II, 80). Há, assim, uma correspondência entre a linguagem e o
pensamento. Por isso, podemos ligar à linguagem o que diz Diógenes Laércio (VII, 52) dos conceitos segundo os estoicos:
que, com origem na sensação, eles se formam ou por semelhança ou por analogia ou por transposição ou por oposição. As
coisas também se concebem por alteração. A natureza nos ensina o justo e o bom; a privação nos mostra o que é um maneta (á-
cheir, "privado de mão") (ibidem, 53).

A visão estoica da formação dos conceitos aparece também – e com algumas diferenças – em dois trechos de Sexto Empírico
que podem ser assim esquematizados:

O estudo da linguagem é o estudo da expressão dos conceitos. Por isso, os modos de conceituar se relacionam com os modos
de expressar os conceitos, isto é, relacionam-se com a linguagem. Sendo naturais, os nomes se originam na excitabilidade
sensorial, não em reflexão subjetiva. E se é natural, o nome concorda com o objeto, ele é verdade (étymon).

Tem sido buscada nos Principia dialecticae de Augustino (apud Forbes, 1933, p.106, Steinthal, 1891, v.I, p.332-4) a
indicação dos modos pelos quais, para os estoicos, as palavras se relacionavam com as coisas correspondentes.20 Aí, num
estudo de dialética, mostram-se quatro modos de relação entre as palavras e as coisas. Em primeiro lugar, reduzindo-se a
palavra derivada à forma original, chega-se à palavra formada por imitação (similitudo), como stridor, clangor, que imitam o
som das coisas, ou crux, voluptas, que imitam os efeitos respectivamente desagradáveis e agradáveis delas.21 Em segundo, as
palavras são formadas por semelhança (vicinitas); as coisas denominam-se por comparação com outras coisas que já têm
nome, de modo que se forma uma designação semelhante a outra já existente; assim, o nome crura, que é proveniente do fato
de que as pernas, dentre os outros membros, são os mais semelhantes, em comprimento e dureza, ao madeiro da cruz
("longitudine atque duritia inter membra cetera ligno crucis similiorá"). Em terceiro, as coisas podem derivar seus nomes
não de suas propriedades peculiares, mas de alguma outra coisa que se lhes associe (abusio), em uma variedade de possíveis
relações:

1 pela faculdade de produzir um efeito (per efficientiam), como foedus,"a foeditate porci";

2 pelos efeitos (per effecta), como "puteus, quod eius effectum potatio est";

3 pelo fato de ser contido (per id quod continetur), como urbem "ab orbe";

4 pelo fato de conter (per id quod continet), como horreum "ab hordeo";

5 por catacrese (per abusionem), podendo ser o todo pela parte, como mucro, "ponta", por gladius, "espada", ou a parte pelo
todo, como capillus, no lugar de capitis pillus.

Em quarto, a palavra pode formar-se por contradição (progressio ad contrarium, contradictio ), como "lucus quod minime
lucet, bellum quod res bella non sit".

A primeira forma, "por imitação", representa, por excelência, a origem natural; a segunda forma é o "por semelhança" de
Diógenes Laércio (VII, 52), a terceira corresponderia ao "por analogia" do mesmo trecho de Diógenes Laércio; a quarta é o
"por oposição" do mesmo trecho.



A busca estoica da etimologia é uma busca da verdade da palavra. Nessa verificação etimológica, são de especial interesse os
nomes altamente significativos das verdades religiosas e filosóficas. Nos nomes mitológicos, a etimologia encontra as ideias
éticas, religiosas e metafísicas mais profundas. Assim resume Steinthal (1891, v.I, p.331): "Do mesmo modo que se formam
naturalmente todas as representações mentais sobre objetos religiosos e éticos que vivem na consciência popular, assim
também os nomes se criaram naturalmente, e, por isso, são verdades".

Justamente porque busca mostrar como a palavra – porque é natural – concorda com o objeto, a etimologia procura a
revelação das verdades religiosas e éticas que estão ocultas nos étimos e que têm valor geral porque são naturais, não foram
ensinadas. Pelo conhecimento, que vem da sensação – que é verdade –, edificam-se, por meio dos lógos, outras verdades
gerais. Isso é a dialética que faz, e, na realidade, a busca estoica de tal sabedoria, que é revelada pela etimologia, é um
interesse dialético, não gramatical.

Se a linguagem tem uma sabedoria inerente que a etimologia revela, ela, no entanto, é o testemunho das verdades gerais. Daí o
interesse por todas as formas de linguagem, tanto a dos poetas como a do povo.

Assim, aquela investigação de âmbito dialético que busca explicar a linguagem como obra da natureza e encontra princípios
para a relação semântica no discurso terá consequência no âmbito linguístico. Há um exame prático de fatos que provém da
investigação teórica.

A etimologia, buscando uma correspondência entre a linguagem e a coisa pensada, procurava mostrar formações linguísticas
diretas por impressão clara, pela evidência dos sentidos (onomatopeias), ou pela inferência analógica (Sexto Empírico, Pròs
geómetras, 40-2; Pròs ethikoús, 250). Pesquisando a etimologia, porém, os estoicos depararam com a anomalia dos fatos
linguísticos.

Anomalia e analogia

É sobre a base da concepção naturalista da linguagem que se assenta o princípio da analogia. A dicotomia original phýsei/
nómoi buscava a relação entre palavra e objeto. Os estoicos, agora, acreditando numa relação necessária entre as formas
léxicas e os conceitos, entendem que à regularidade universal deve corresponder uma regularidade linguística. Os desvios e as
irregularidades são tidos por anomalias.

As primeiras manifestações de uma nova controvérsia – analogia/anomalia – surgem, pois, da retomada pelos estoicos do
exame do discurso quanto à conformidade com a natureza. Não se trata, porém, agora, de uma simples relação palavra/objeto,
mas, sim, de uma relação entre a regularidade e semelhança dos objetos e a regularidade e semelhança de sua expressão. Na
busca dessa relação, o que se verifica, porém, é uma discordância, e os estoicos encontram anomalia na linguagem. Isso
significa o registro de uma importante separação entre a questão da origem da linguagem e a de seu funcionamento.

Nas suas considerações etimológicas, os estoicos partiam da onomatopeia, mas admitiam que fatos como a homonímia e a
polionímia contrariavam as exigências da dialética. Aquela divisão estoica que punha sob observação dois elementos no
lógos, o lektón o u semainómenon (o conteúdo mental enquanto expresso sonoramente) e a phoné o u semaînon (o som
enquanto expressa um conteúdo mental), levava à verificação de uma discordância entre som e conceito: a forma linguística e
o conteúdo mental muitas vezes não se cobrem, ficando em contradição a forma sonora, de um lado, e o significado abstraído
da linguagem, de outro. Atenta-se, pois, para a falta de lógos (ratio) no lógos (oratio); palavras que não têm relação entre si
quanto ao som agrupam-se sobre base conceitual, e vice-versa.

Reconhece-se, assim, que os fatos contrariam as exigências da dialética: a palavra, segundo seu conteúdo e suas relações, não
corresponde exatamente ao conceito e às suas relações dialéticas. A esse resultado chegou Crisipo, que escreveu quatro livros
sobre a anomalia (Diógenes Laércio, VII, 192). Está aí, já, pois, o próprio termo anomalia.22 Crisipo admitiu o significado
múltiplo das palavras,23 tendo escrito dois livros sobre a anfibolia (ibidem, 193).

À alteração tanto de som como de sentido liga-se a falta de correspondência entre as relações conceptuais e as formas léxicas.
Essa evolução é considerada perversão, já que representa um afastamento do natural. Por isso, a descoberta dos étimos é tão
valorizada, e, por isso, é importante buscar testemunho nos poetas antigos e nas formas linguísticas populares de tempos
imemoriais.

Os estoicos admitem, pois, que a linguagem, emanação da natureza, apresenta, entretanto, anomalias, que eles observam e
apontam, como:



• palavras que têm forma de patronímico, mas não o significado correspondente e, mesmo assim, são chamadas
patronímicos (Apolônio Díscolo, Das conjunções, p.515, 20-2);

• palavras que são masculinas quanto à forma, mas não quanto ao significado e, mesmo assim, chamam-se masculinas
(ibidem, p.22-3);

• palavras que são conjunções segundo a forma, mas que, segundo o sentido, são expletivas e, mesmo assim, são
chamadas conjunções (ibidem, p.20-2);

• palavras que têm conteúdo negativo (stéresis, latim privatio, "privação") e expressão positiva (por exemplo, cegueira,
surdez), ou vice-versa (por exemplo, os deuses chamados imortais: expressão negativa para uma propriedade positiva)
(apud Steinthal, 1891, v.I, p.361).

Assim, embora o conceito de anomalia tivesse surgido como conceito filosófico, a verificação das anomalias leva a
considerações práticas. As próprias pesquisas etimológicas, que constituíam uma investigação teórica, levavam a efetuar uma
manipulação empírica dos dados linguísticos. A busca de analogias, mais particularmente ainda, constitui uma atividade
prática, especialmente relacionada com as atividades críticas e filosóficas típicas do período helenístico.

Os anomalistas não fundam a gramática. Ela se forma com a codificação dos fatos que ilustravam as analogias na língua. Surge
ela como a explicitação dos fatos explicáveis sobre os princípios analógicos, fatos daquela língua que a atividade crítica
filológica instituía como padrão, isto é, o grego. Baseado na associação, na concordância de dois casos, o princípio da
analogia busca uma quarta proporcional nas formas linguísticas. Para sua aplicação, a crítica homérica oferecia especial
condição: a existência de manuscritos de formas desiguais levava à procura de um critério para uniformização, com a
consequente segregação do que se considerava incorreto. Procura-se uma simetria situada na relação dos elementos
linguísticos entre si, não mais na relação entre lógica e gramática, como ocorria nas pesquisas dos estoicos.

Helenismo

O princípio estoico de que não é toda linguagem que é obra da natureza, mas apenas a linguagem certa, pressupõe naturalmente
uma busca deliberada de orthótes. Diógenes Laércio cita livros de Crisipo que tratam do problema do consenso,
aproximadamente aquilo que hoje chamamos norma linguística.24 Insistem os estoicos nas qualidades da linguagem: clareza,
concisão, conveniência, propriedade e, especialmente, helenismo, isto é, o uso da expressão autenticamente grega, não
comprometida pelo elemento estranho.

Já em Aristóteles está o cuidado com a léxis, com o bem-dizer, está o hellenízein, o bem-dizer helênico, como o princípio
(arché) do modo de dizer (Retórica, III, 5, 1407a 20).

Com os estoicos o problema ganha outra dimensão, o que se explica por razões internas da filosofia estoica e por razões
externas a ela:

1 se a filosofia estoica só admite como certa uma linguagem que esteja de acordo com a natureza das coisas, o orthós lógos
pode constituir critério de verdade;

2 a época se reveste de condições políticas (destruição da pólis) e socioculturais (confronto de culturas estranhas) que levam
a que a expressão autenticamente grega – o que se julgaria linguagem correta – passe a ser vista mais ainda como critério de
valor, pelo que representa de preservação dos padrões ameaçados.

É desse modo que o helenismo se vincula estreitamente com o princípio da analogia. Na linguagem como um todo, abstrai-se o
que é constante, que, então, é considerado autenticamente grego e passa a constituir a regra sob cujo critério são examinados
todos os modos de expressão. Quando fala do que os estoicos entendem por virtudes da linguagem, entre as quais está o
helenismo, Diogénes Laércio, definindo essa virtude, refere-se ao uso artístico da linguagem. O helenismo não é, pois, o uso
assistemático, variado e ocasional, o qual, na verdade, é o oposto da analogia; ele é, sim, o denominador constante, regular e
regrado, que, por isso mesmo, exclui também o dialeto (VII, 59).25 Tudo o que está fora do modelo da linguagem correta e
recomendável é excluído. E é por isso que se exclui não só o barbarismo (a linguagem não grega), como também o dialeto (a
linguagem grega que não constitui o padrão constante).

Linguagem correta, considerada padrão, o helenismo é a concretização da analogia linguística. Empregar a linguagem helênica
é pôr em prática a analogia linguística. O problema da analogia em si e por si é lógico, mas a analogia, passando para o



terreno linguístico como tal, concretiza-se no padrão que representa o helenismo e chega a significar a própria língua grega. A
exposição dos fatos dessa língua é, afinal, a gramática.

1 Julga Steinthal (1891, v.I, p.290) que essa é, porém, apenas a definição de onda sonora e que mais acertada é a definição
que aparece em Plutarco, em que se diz que phoné é pneûma, termo que, na sua ambiguidade (no sentido concreto, como
"espírito", "sopro", e, no sentido mais abstrato, como "força em ação", enérgeia), reflete bem a doutrina estoica segundo a
qual as percepções sensoriais ocorrem por meio de um processo duplo: de um lado, as coisas causam na alma uma impressão
ou uma modificação, e, de outro, da própria alma parte uma atividade (pneûma, enérgeia) em direção aos órgãos sensoriais.

2 É necessário observar que o que interessa aqui é o signo linguístico, mas que aos estoicos pode ser atribuída uma teoria
semiótica. O signo não é definido simplesmente em termos linguísticos. Sendo o signo aquilo que é indicativo de uma coisa
não evidente, isto é, que não está presente no momento da comunicação, ele pode ser classificado em dois grupos: os signos
rememorativos (que podem também aparecer na presença do objeto, como fumaça e fogo) e os signos indicativos (que
aparecem na ausência dos objetos), entre os quais estão, em geral, os signos verbais (Sexto Empírico, Pròs logikoús, II, 143-
55).

3 Paryphistámenon: etimologicamente, "suposto", "sotoposto", "posto ao mesmo tempo sob (a mente)".

4 Objeto é uma tradução que deixa perder o sentido grego. Tynchánon é, literalmente, "o que se encontra sendo"; "o que
ocorre ser". É o referido pela significação, o que existe fora do ato de significar.

5 Alan Rey (1973, p.30) assim ilustra a economia da semântica estoica:

A divisão estóica dos lektá não é conhecida com certeza, mas Bochenski (1966, p.68) reproduz a divisão de B. Mates,
julgando que é a que mais corresponde à doutrina estóica original.

Pode-se observar que essa classificação constitui subconjunto da classificação de Alan Rey já apresentada.

6 "A proposição é o que manifestamos falando, verdadeiro ou falso" (Diógenes Laércio, VII, 66).

7 Autotelés, "que tem expressão perfeita" (ibidem, 63).

8 "Segundo o que dizem Crisipo e seus discípulos Arquidemo, Atenodoro, Antípatro e Crine" (ibidem).

9 Ellipés, "que tem expressão imperfeita" (ibidem, 63).



10 Synemménon, "coligada".

11 Synaptikós, "que coliga", "que prende junto".

12 "Segundo Crisipo e Diógenes" (Diógenes Laércio, VII, 71).

13 Quando, na proposição composta hipotética, a primeira proposição pode desvelar a segunda, ela se chama signo (semeîon)
(Sexto Empírico, Pròs logikoús, II, 245).

14 Parasynemménon, "subligada".

15 "Segundo Crisipo" (Diógenes Laércio, VII, 71).

16 Sympeplegménon, "enlaçada".

17 Alan Rey (1973, p.39) dá um esquema do que ele considera a primeira teoria semiótica de conjunto, obra dos estoicos:

Nesse esquema observam-se:

• em primeiro grau, um discurso silogístico (os significantes linguísticos);

• em segundo grau, um discurso natural significado pelo discurso silogístico;

• os lektá que, por sua vez, se relacionam entre si como um signo completo:

o lektón antecedente é significante do lektón consequente (significado).

18 Há um trecho de Orígenes em que se declara explicitamente que os estoicos acreditavam ser a linguagem um produto da
natureza, não da convenção (apud Lersch, 1838, v.I, p.46, e Steinthal, 1891, v.I, p.332).

19 Ver neste capítulo o item "Uma teoria da significação".

20 Essa obra, entretanto, deve ser examinada com reservas, não só porque se trata de uma fonte tardia, mas ainda porque
generaliza a opinião dos estoicos, abrangendo um período muito longo. Aliás, são reservas a que se sujeitam, como já se
observou aqui, as fontes para estudo do pensamento estoico, que não são diretas. Além disso, aponte-se o fato de serem falsas
as etimologias que Augustino registra.

21 Essa noção está no trecho de Orígenes referido na nota 18.

22 Varrão diz que Crisipo escreveu três livros sobre o assunto e nos dá breve indicação de seu conteúdo: a igualdade e a
desigualdade das palavras, o fato de coisas iguais se designarem por palavras diferentes e coisas diferentes, por palavras
iguais (De língua latina, IX, I, 1).

23 Steinthal (1891, v.I, p.360), para afirmar isso, cita Gelius: "omne verbum ambiguum natura esse, quoniam ex eodem duo
vel plura accipi possint" (Noctes atticae, XI, 12).

24 Um livro lógoi parà tàs synétheias (VII, 192), seis livros katá tês synétheias prà Metródoron (VII, 198) e sete livros
hypèr lês synétheias pròs Gorgippíden (VII, 198). Lersch (1838, v.I, p.51) menciona esta última obra com um título que não
coincide com o que está em Diógenes Laércio, e não menciona os livros contra Metrodoro.



25 Nos escólios sobre Dionísio o Trácio também se encontra o dialeto indicado como oposto ao helenismo (Bekker, 1965,
p.725).



Parte II - A gramática

6 - A disciplina gramatical

A disciplina gramatical é uma criação da época helenística, a qual representa, em relação à época helênica, não apenas uma
diferença de organização política e social (o fim das cidades-Estados), mas também o estabelecimento de um novo estilo de
vida, um novo ideal de cultura. Especialmente, verifica-se um esforço de pesquisa; reflete-se e exerce-se crítica sobre tudo o
que ficara de séculos de criatividade. A atividade cultural se concentra nas bibliotecas e tem em vista primordialmente a
preservação, para transmissão, da herança cultural helênica.1

A necessidade de manter e cultivar o que seriam as características helênicas – em oposição às bárbaras – dá importância
primordial à educação. O que o espírito helênico criou é agora zelosamente cultivado: pesquisa-se e ensina-se.

O que essa educação representa, acima de tudo, é a transmissão de um patrimônio literário, e, assim, o exame das grandes
obras do passado constitui a atividade cultural por excelência. A própria seleção das obras poéticas se faz com vistas à
finalidade educativa, a qual responde, por exemplo, pela preservação de apenas algumas obras dos trágicos e de Aristófanes,
em detrimento de outras.

Particularmente importante é a explicação dos textos dos poetas (exégesis), em especial a exegese homérica. Tendo-se tomado
consciência de uma discrepância entre os padrões do grego clássico e a linguagem corrente, contaminada de barbarismos,
põem-se em exame os autores cuja linguagem autenticamente grega oferece os padrões ideais que devem ser preservados. Essa
necessidade especial de divulgação do helenismo impulsiona o desenvolvimento dos conhecimentos literários e linguísticos;
buscam-se os textos verdadeiros, não corrompidos, especialmente os de Homero, e levantam-se os fatos que caracterizam essa
língua considerada modelo. Ao lado de uma crítica literária, desenvolve-se uma atividade filológica.

Essa atividade filológica tem, na época helenística, um caráter peculiar, decorrente da própria situação histórico-social. O que
significa philólogos no período alexandrino não é o mesmo que significou na tradição grega. Diferentes as condições e os
pontos de vista, diferentes também os interesses e as tarefas.

Platão, no Teeteto, fala da filologia de Sócrates, que consiste no amor ao lógos e no interesse pela sua interpretação.2 Era a
época da filosofia, a época do florescimento do espírito grego.

A época helenística, por seu lado, cuida não de criação, mas de preservação. A cultura é, acima de tudo, a memória do
passado e se baseia, assim, em ensino e aprendizagem. E o estudo de poetas e oradores de expressão bela e correta é
atividade do filólogo.

O termo philólogos se refere àquele que se interessa pela cultura em geral; o que tenta a revisão crítica dos textos e a
compreensão da obra literária se chama mais especificamente grammatikós. Este não só explica as obras como também as
julga; reconhece ou não a sua autenticidade, aponta suas belezas e defeitos. Faz a correção dos textos (diórthosis) e exerce
julgamento (krísis) em geral; é, portanto, um crítico (kritikós), atividade que representa poder de decidir como juiz das obras
escritas. É atividade de pesquisa à qual se alia a docência, pois o gramático é o mestre-escola que sucede ao gramatista
(grammatistés, instrutor primário) ao qual sucede o retor (rhétor) (Marrou, 1971, p.251).

Era para facilitar a leitura dos primeiros poetas gregos que os gramáticos publicavam comentários e tratados de gramática,
que cumpriam duas tarefas: estabelecer e explicar a língua desses autores (pesquisa) e proteger da corrupção essa língua
"pura" e "correta" (docência), já que a língua cotidianamente falada nos centros do helenismo era considerada corrompida. E,
servindo à interpretação e à crítica, realiza-se o estudo metódico dos elementos da língua e compõe-se o que tradicionalmente
seria qualificado propriamente como gramática.

De toda a situação cultural que cerca o nascimento dos estudos gramaticais, decorrem as características que determinaram a
sua natureza: limitação à língua escrita, especialmente à língua do passado, mais especificamente à língua literária, e
exclusivamente à grega. Nem interessava a língua coloquial nem quaisquer línguas de outros povos. A elucidação dos textos
clássicos e o comentário crítico desses textos ditavam a diretriz dos estudos linguísticos.

O fato de os gregos empregarem o termo grammatiké, que designa a arte de ler e escrever, para dar nome ao estudo da língua
costuma ser invocado para evidenciar a atenção que, desde o início, foi dada à língua escrita.



Diz Aristóteles que a grammatiké compreendia o ensino da escrita e da leitura (Tópicos, VI, 5, 142b 31), fazendo parte da
educação elementar. Na época helenística, ela é uma disciplina independente, constituindo uma exposição sistemática e
metódica dos fatos de língua depreendidos das obras literárias.

Da filosofia nos fica uma grammatiké como mecanismo gerativo, princípio regulador. No Filebo de Platão (16c) ela vem
como ilustração, quando se demonstra que tudo o que existe é feito do uno e do múltiplo e, portanto, contém em si o limite e o
ilimitado: a gramática é a arte que permite ver a interdependência dos elementos (vogais, semivogais e mudas)3 como um
liame que faz deles uma unidade (18d).

No Crátilo, ao examinar o nome como mimese, Platão (431e) cita a gramática como a téchne, "arte", a que cabe regular a
atribuição das letras na formação dos nomes.

No Sofista (253a), a gramática vem como modelo para a dialética; é o sistema regulador da combinação das letras, assim
como a dialética é o sistema regulador da combinação dos gêneros. Ela é a arte que permite a possibilidade da combinação
eficaz das letras; é, pois, um sistema de regras que gera enunciados múltiplos a partir de certo número de elementos.4 É
absolutamente importante observar que grámma (letra) não tem, aí, o sentido etimológico de "símbolo gráfico" e designa o
som, pois Platão diz que, entre as letras, algumas não concordam entre si, isto é, recusam união, enquanto outras concordam,
isto é, consentem união (253a).

Saltando-se para a época helenística, tem-se uma grammatiké que é especificamente um exame dos textos escritos, pois seu
objetivo é permitir a memória das obras que representam a criação do espírito grego. É uma disciplina de intuito didático.
Constitui um exame de fenomenologia da linguagem, um exame dos fatos de língua. Por isso ela é definida por Dionísio o
Trácio como empeiría, "conhecimento empírico".

É justamente porque o que Platão chama grammatiké não é o mesmo que a grammatiké da cultura helenística que ele lhe
confere o grau de téchne.

Entre os sofistas, que foram os primeiros a distinguir disciplinas e os primeiros que se preocuparam com o ensino, téchne
compreendia um sentido de "ensinamento", e, assim, a retórica, que era especialmente o que os sofistas ensinavam, chamava
téchne rhetoriké. Platão não reconhece, porém, na retórica sofística um caráter de téchne e lhe chama empeiría o u tribé
(Górgias, 463b), porque vê nela apenas uma habilidade adquirida por exercícios, sem princípios seguros (ibidem, 465a).
Também Aristóteles não concede à retórica sofística o grau de téchne (Analíticos posteriores II, 19, 100a, 2) porque, para
ele, a téchne é o conhecimento dos universais, enquanto a empeiría é o conhecimento dos singulares (Metafísica ∆, 6).

Segundo um escólio sobre Dionísio o Trácio, Aristóteles define téchne como a habilidade metodicamente desenvolvida de
criar o útil (Bekker, 1965, p.649, 29-30), definição que corresponde à preocupação utilitarista de Aristóteles. Todas as ações
seriam objeto de uma téchne.

Pode-se aceitar que também na época helenística a gramática tenha sido considerada téchne, pois o próprio manual de
Dionísio o Trácio recebe o nome de téchne grammatiké. Filosoficamente, porém, ela não preencheria os requisitos para assim
ser chamada. Diz um escoliasta que a gramática é uma téchne porque tem certo grau de infalibilidade e generalidade, menor
que o da epistéme (que seria a ciência exata, de que são exemplos a astronomia e a geometria) e maior que o da empeiría (que
seria simples exercício e memória) (ibidem, p.726, 27-30).

A grammatiké dos filósofos não é, pois, a gramática no sentido comum tradicional. A grammatiké que corresponde ao que
comumente se chama gramática é instrumento de cultivo e preservação de valores: é obra típica da cultura helenística.

Na sua definição, Dionísio lucidamente dá a natureza dessa disciplina: ela é prática, não especulativa. Não é uma disciplina
filosófica, pois nasce justamente porque se fixam domínios autônomos com limites precisos e assim se fixa, fora do âmbito
filosófico, um domínio totalmente linguístico. É claro que a gramática não poderia negar o espírito grego que presidiu a seu
nascimento. Assim, a própria prescrição que a caracteriza, enquanto se explica pela necessidade de preservação da língua
grega pura numa época de influências culturais estranhas, também faz lembrar a devoção tipicamente grega à virtude (areté).
Essa devoção, que teve sua parte na arte retórica, também a tem no empenho no julgamento (krísis) dos poetas, que leva à
constituição de uma arte gramatical. Afinal, esta é uma construção do espírito grego mantido vivo e há de ter as mesmas
características plásticas desse espírito.

Com objetivos teóricos, a filosofia constrói uma teoria do conhecimento, questionando problemas da relação entre a



linguagem e o pensamento; na direção prática, a poesia e, depois, a retórica constituem o veio inicial da educação clássica,
que haveria de tomar sua forma mais acabada e característica com a crítica literária e a filologia da época helenística.

Conjugam-se especialmente duas forças: uma é de ordem conceitual e vem na tradição, como uma grande construção do
espírito helênico; outra é de ordem histórica e aparece determinada pelas necessidades do momento. O esforço teórico sempre
convivera com determinados interesses práticos, os quais existem em qualquer época. Na época helenística, porém, um
condicionamento especial os coloca em primeiro plano.

O que os filósofos desenvolvem são doutrinas sobre a linguagem. Não fazem gramática, mas examinam os princípios da
linguagem e criam uma nomenclatura "gramatical" que se vai enriquecendo. Tanto filósofos (teóricos) como retores (com
finalidade prática) definem as categorias que as palavras expressam. Afinal, na época helenística, a constituição de uma
disciplina filológica, que se aplica à crítica de textos, eleva a gramática ao status de disciplina independente.

É com a herança dos textos filosóficos da época helênica que a cultura helenística elabora a sistematização que constitui a
gramática grega. Aquele exame da linguagem nascido do esforço criativo do pensamento helênico se concretiza num exame
metódico e específico da língua grega. Surge a gramática como parte do estudo literário característico da época helenística,
mas o fundo filosófico está no processo de sua instituição. Assim é que analogia e anomalia, presidindo ao nascimento dos
estudos gramaticais, caracterizam os dois centros da cultura helenística, Alexandria e Pérgamo, respectivamente.

A escola de Pérgamo – de influência estoica – preocupava-se mais em explicar o texto de Homero, enquanto a de Alexandria
buscava expurgá-lo, em nome de princípios rigorosos. Steinthal (1891, v.II, p.172) explica a diferença entre os membros das
duas escolas. O estudioso da escola de Pérgamo (o kritikós, "julgador", como lhe chamava Crates de Malos, chefe da escola)
examinava os relatos históricos em sua relação com a verdade, interpretava os mitos e os nomes divinos, meditava de modo
lógico sobre as categorias da língua e ainda se dedicava à retórica e à poética. O erudito alexandrino (a quem Crates de Malos
chamava pejorativamente grammatikós, que estaria em grau inferior em relação ao kritikós) explicava as palavras,
preocupava-se com os sinais gráficos e a flexão. Este buscava analogias, partindo da identidade das formas sonoras, enquanto
aquele pretendia uma compreensão filosófica dos poetas e buscava na linguagem a lógica, não a analogia das formas externas.

Os gramáticos alexandrinos representam, pois, a consolidação de uma passagem das considerações sobre linguagem do
terreno filosófico para um terreno específico e bem determinado, o terreno propriamente gramatical. Reconhecer a anomalia
linguística em relação aos processos lógicos é ficar ainda na tradição filosófica. Buscar analogia de formas é passar para
outro terreno, o terreno da fenomenologia em si, o das formas. Os gramáticos alexandrinos foram, pois, mais práticos, e foram
eles que codificaram a gramática grega e lançaram o que seria o modelo da gramática ocidental tradicional. Eles também
exerciam a crítica, interpretavam os poetas e os mitos, mas consideravam, ainda, o lado estético das obras poéticas.
Dedicavam-se especialmente às formas sonoras, buscando nelas as analogias que permitiam o estabelecimento de paradigmas.

Não se poderia deixar de observar que o que Crates criticava no grammatikós era justamente a atenção ao aspecto formal,
atenção que hoje se diz ter faltado nos primeiros gramáticos, quando se acusa de nocional e lógica a gramática incipiente. Vê-
se, pois, como, naquele momento em que desembocava todo um esforço teórico filosófico pelo qual a linguagem fora pensada
por séculos, era pioneira a atividade dos gramáticos alexandrinos.

Existe grande volume de informações de suas atividades, mas, em geral, as fontes são indiretas: registros de historiadores,
citações de escritores posteriores ou do Léxico grego de Suídas. Decerto, suas teorias gramaticais estão representadas nas
obras de seus continuadores, Dionísio o Trácio (século II-I a. C.) e Apolônio Díscolo (século II d. C.), mas não se pode
avaliar até que ponto isso ocorre.

Entre os primeiros gramáticos alexandrinos, citam-se especialmente Zenódoto de Éfeso, Aristófanes de Bizâncio e Aristarco
da Samotrácia, cujos trabalhos se desenvolveram nos séculos III e II a. C.

As informações que existem se referem em geral a suas atividades críticas, não a teorias gramaticais. Nada se sabe também de
seus critérios na verificação da autoridade de textos.

Zenódoto (325-234)
Zenódoto de Éfeso foi o primeiro bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria. Foi editor cuidadoso da Ilíada e da
Odisseia e fundador da crítica homérica, considerado em Suídas como o primeiro editor crítico (diorthotés) de Homero (apud



Lersch, 1838, v.I, p.55). Foi autor de uma espécie de léxico de palavras raras encontradas nesse poeta. Tomando como base
manuscritos divergentes entre si, buscava em Homero o orthós lógos, o helenismo. Ainda não tinha nenhum critério seguro
para fixação de texto e expurgo. Nas correções ou expungia os versos, ou marcava-os como espúrios, mas deixava-os, ou
transpunha-os e alterava, introduzindo novas leituras (Smith, 1861). Já usava o óbelo (óbelos) para marcar os versos
considerados espúrios (Sandys, 1915, p.34). As correções eram arbitrárias, pois não havia ainda nenhum critério gramatical.

Aristófanes (257-180)
Aristófanes de Bizâncio tem importante papel na história do conhecimento antigo. Ele editou a llíada e a Odisseia, a Teogonia
e os poetas líricos Alceu, Anacreonte e Píndaro; supõe-se que tenha preparado a recensão de Eurípides e Aristófanes e,
provavelmente, tenha editado Ésquilo e Sófocles (ibidem, p.39). De seu procedimento crítico propriamente nada se sabe, mas
supõe-se que tenha feito algum progresso em relação a Zenódoto e já procedesse metodicamente.

Aristófanes reduziu a acentuação e a pontuação a um sistema definido (p.38). A ele se atribuem: a marca da elisão; o uso do
pequeno sinal, uma espécie de vírgula (hipodiastolé), para marcar a divisão numa palavra; o uso do hífen (hyphén), traço em
forma de arco reverso, para marcar a união de duas letras ou de duas partes de uma palavra; o uso da vírgula (hypostigmé), do
ponto e vírgula (mése stigmé) e do ponto-final (teleía stigmé); o uso das indicações de quantidade e o dos acentos agudo,
grave e circunflexo, cuja invenção tinha por finalidade preservar a verdadeira pronúncia, que fora corrompida pela mistura de
populações (ibidem). Outros sinais para uso na crítica textual devem também ter sido de sua autoria, segundo opinião
generalizada; assim: o asterisco (asterískos), para indicar passagens de sentido incompleto e, nos poetas líricos, para marcar
o fim de um cólon métrico; o ceráunio (keraúnion), para funcionar como óbelo coletivo, quando diversas linhas consecutivas
eram supostamente espúrias; o antissigma (antísigma), ou sigma invertido, para indicar tautologia (ibidem).

Foi compilada por Aristófanes uma obra lexicográfica, uma coleção de palavras ordenadas por campo semântico e por dialeto
(Steinthal, 1891, v.II, p.78). Essa ordenação por campo semântico deve ter relação com o desenvolvimento do princípio da
analogia; conceitos aparentados corresponderiam a formas linguísticas aparentadas, e assim, por exemplo, agathós, "bom", e
kakós, "mau", que têm em comum serem conceitos éticos, também têm algo em comum na forma: a mesma declinação. Varrão
diz que Aristófanes escreveu sobre analogia, chamando a atenção para as regras gerais de flexão, mais do que para as formas
irregulares e de exceção.5 Com base nos princípios analógicos, ele empreendeu a correção de algumas formas consideradas
incorretas,6 preferindo, pois, a analogia como "um complexo de relações semelhantes na língua" (apud Lersch, 1838, v.II,
p.60).

Estudando a etimologia, Aristófanes observou a existência de modificações dos radicais na formação de palavras.7

Não há, ainda, nesse gramático, a construção de nenhum sistema gramatical, mas, segundo Carísio, ele fixou mais exatamente
as distinções de gênero, de caso e de número, observando mais fielmente as desinências.8

Aristarco (215-145)
Tudo o que Aristarco tenha escrito se perdeu. Ele é apontado como autor de centenas de volumes de comentários
(hypomnémata) e também de tratados críticos (syngrámmata), embora muitos ponham em dúvida a autoria de todas essas
obras.

Citam-se como trabalhos de Aristarco: recensões de Alceu, Anacreonte e Píndaro; comentários sobre Ésquilo, Sófocles,
Aristófanes e Heródoto; recensões e comentários, no caso de Arquíloco e Hesíodo (Sandys, 1915, p.41). Como crítico de
Homero, costuma-se observar especialmente seu cuidado com a língua homérica, sua confiança na autoridade dos manuscritos
e sua atenção ao assunto dos poemas, comparando as versões homéricas dos mitos com as de outros poetas e dando atenção
aos pontos característicos da civilização homérica, como a vida e os costumes na guerra e na paz, as relações entre homens e
deuses. Costuma-se atribuir-lhe uma tentativa constante de restabelecer o texto genuíno, expurgando-o das interpolações
posteriores e das corrupções. Steinthal (1891, v.II, p.91) chama a atenção para o exagero dessas afirmações, mas observa que
Aristarco fez o melhor que podia ter sido feito em sua época. Reconhece nele um refinado tato filológico e sensibilidade para
o certo em geral, não, porém, uma técnica filológica consciente; Aristarco buscava os fatos de uso linguístico, mas não
chegava a regras.



Conhecedor profundo do vocabulário de Homero, Aristarco escreveu duas recensões da Ilíada e da Odisseia, usando seis
símbolos críticos marginais: o óbelo, que já fora usado por Zenódoto e Aristófanes, para indicar um verso espúrio; o diplê
(diplé), para indicar qualquer coisa notável tanto na linguagem como no assunto; o diplê pontilhado (diplé periestigmé), para
chamar a atenção para um verso em que o texto diferia do de Zenódoto; o asterisco, para marcar um verso erradamente
repetido em algum lugar; o estigmê, para marcar suspeita de condição espúria; o antissigma, de um modo diferente do de
Aristófanes, para indicar versos nos quais a ordem fora alterada; o ponto se combinava com o antissigma para indicar os
versos que deviam seguir imediatamente aos marcados com o antissigma (Sandys, 1915, p.42).

Sobre as leituras de Homero feitas por Aristarco existem mais informações do que sobre as feitas por seus predecessores, mas
não é o bastante para uma visão completa do grau de seu desenvolvimento gramatical. As fontes são escólios nem sempre
isentos de mutilações e deturpações. Esses escólios dão suas leituras, mas não dão as razões, e não se sabe se ele as
determinou. Na verdade, havia na época apenas uma filologia incipiente, e não existia ainda, propriamente, uma gramática
sistematizada.

Supõe-se que em Aristarco estava depositado todo o conhecimento gramatical de seu tempo. Seus estudos que chamaríamos
gramaticais abrangem tudo o que pode ser compreendido no sentido mais amplo do termo. Ele é chamado príncipe
(koryphaíos) dos gramáticos, ou o gramático por excelência (grammatikótatos) (cf. Smith, 1861).

Aristarco foi um dos primeiros gramáticos que reconheceram oito partes do discurso: nome, verbo, particípio, pronome,
artigo, advérbio, preposição e conjunção.9 Foi defensor da analogia. Atribui-se a ele a obra Sobre a analogia (ibidem).
Particularmente, quanto ao problema dos acentos, supõe-se que se tenha apoiado na analogia, em especial quando não era
suficiente o sentimento linguístico intuitivo. O que não se pode esclarecer é como ele a praticava. Sabe-se, muitas vezes, qual
a acentuação aristárquica, mas não qual a razão dela. Diz Lersch (1838, v.I, p.64) que, apesar de defensor da analogia,
Aristarco muitas vezes reconhecia o valor do uso linguístico comum. De fato, em Varrão lemos que ele escreveu sobre a
igualdade e a semelhança das palavras (a analogia), mas também sobre o uso (a anomalia).10 Segundo Varrão, a escola de
Aristarco tratava especialmente da doutrina dos casos.11 Os discípulos de Aristarco foram chamados hoi Aristárcheioi ou hoi
ap' Aristárchou (Smith, 1861).

1 Afirma Henri-Irénée Marrou (1971, p.153) que é apenas na época helenística que "a educação antiga se torna
verdadeiramente uma educação que atinge sua forma clássica e, em suma, definitiva". Tudo o que veio depois seria apenas
acabamento e desdobramento.

2 Ver Capítulo 3, nota 3.

3 Ver adiante Capítulo 8.

4 Ver adiante Capítulo 8.

5 "Tertium genus est illud duplex, quod dixi, in quo res et voces similiter proportione dicuntur, ut bonus malus, bani mali,
de quorum analogia et Aristophanes et alii scripserunt" (De lingua latina, X, 68).

6 "Aristophanes improbandus, qui potius in quibusdam veritatem quam consuetudinem secutus?" (ibidem, IX, 12).

7 "Aristophanes ut Apollodorus, qui ornnes verbaex verbis ita declinari voiunt, ut verba litteras alia assumant, alia
mittant, alia commutent" (VI, 2).

8 "Huic [analogiae] Aristophanes quinque rationes dedit, aut, ut alii putant, sexo. Primo ut eiusdem sint generis, de quibus
quaeritur, dein casus, tum exitus, quarto numeri, quinto syllabarum, item soni sexto" (apud Lersch, 1838, p.62).

9 "Alii ex idoneis ... auctoribus octo partes secuti sunt, ut Aristarchus" (Institutio oratoria, I, IV, 20).

10 "Cum Aristarchus de aequabilitate scribit et de verborum similitudine, quorondam declinationes sequi iubet, quoad
patiatur consuetudo" (De língua latina, IX, 1).

11 Há mais de um trecho de Varrão sobre esse tema: VIII, 68; IX, 43; IX, 91.



7 - As obras específicas da disciplina gramatical

Dionísio o Trácio
Dionísio o Trácio foi o verdadeiro organizador da arte da gramática na Antiguidade, dando-lhe uma forma que, por muito
tempo, foi definitiva e cujos traços fundamentais ainda hoje podem ser reconhecidos em muitas obras gramaticais do
Ocidente.1 Nascido em Alexandria, de origem trácia, ele viveu entre 170 e 90 a. C., aproximadamente. Como todos os
membros da escola de Aristarco, ocupava-se especialmente com Homero. Suas obras são consideradas como a mais
importante fonte da crítica aristárquica de Homero, embora muitas vezes ele divirja de seu mestre na leitura dos textos e nas
explicações. Mais do que Aristarco, ele se prendeu à analogia das formas sonoras, rejeitando o uso comum, especialmente na
acentuação de palavras.

Dionísio nos deixou uma (téchne) grammatiké,2 a primeira gramática do Ocidente, que foi editada pela primeira vez em
1715.3 É um tratado breve e metódico de doutrina gramatical.

Dionísio, no primeiro parágrafo de seu manual, indica como partes da gramática:

• leitura praticada segundo as regras da prosódia;

• explicação dos poetas segundo os tropos que neles aparecem;

• explicação natural dos fatos linguísticos e históricos;

• investigação etimológica;

• exposição da analogia;

• julgamento das obras (que é a parte mais importante da arte gramatical).

A obra de Dionísio consta de vinte parágrafos:4

1 Da gramática

2 Da leitura

3 Do acento

4 Da pontuação

5 Da rapsódia

6 Do elemento

7 Da sílaba

8 Da sílaba longa

9 Da sílaba breve

10 Da sílaba comum

11 Da palavra

12 Do nome

13 Do verbo



14 Da conjunção

15 Do particípio

16 Do artigo

17 Do pronome

18 Da preposição

19 Do advérbio

20 Da conjunção

Como se vê, a obra não abriga a sintaxe, apenas a fonética e a morfologia, sempre com vistas à língua grega. No exame de sua
composição, outra observação se impõe: ela não trata propriamente de filologia, como fazia esperar a divisão em seis partes
que o autor apresentara no início. Na verdade, a obra traz uma delimitação de campo para a gramática, o que é muito
importante.

Apolônio Díscolo
Nascido em Alexandria, Apolônio Díscolo viveu na primeira metade do século II d. C. Ele e seu filho Herodiano são os
gramáticos de maior projeção na época dos imperadores romanos, e ele representaria o ponto culminante da sabedoria
gramatical da Antiguidade.

Apolônio classifica sistematicamente toda a matéria linguística sobre uma base filosófica, afastando-se do exame do aspecto
exterior, característica da gramática alexandrina. Pela primeira vez vem tratada especificamente a sintaxe.5

Apolônio deixou uma longa obra, mas a maior parte do que foi produzido não chegou até nós. Preocupam-no questões de
lógica e de exatidão gramatical. Sua linguagem não é elegante e, às vezes, é de difícil compreensão, o que lhe teria valido o
cognome Dýscolos.

Tudo o que ele escreveu se apoia numa filosofia da linguagem constituída exclusivamente sobre a observação da língua grega,
cujos princípios ele tinha como universais.

São fontes do estudo da doutrina de Apolônio, além do que restou da própria obra, os Escólios da Gramática de Dionísio o
Trácio – onde a doutrina de Apolônio se opõe à deste gramático – e a obra de Prisciano, que, comprovadamente, usou as
obras de Apolônio como modelo para a sua Institutio grammaticae.6

As obras de Apolônio Díscolo são numerosas. É difícil estabelecer a data de cada uma e, por isso, é impossível tentar uma
história do progresso e das transformações de suas doutrinas. Quase todas as obras se referem à gramática:7

I– Dos elementos (isto é, sobre os sons elementares).

II – Da divisão das partes do discurso.

III – 1 Dos nomes. Podem-se ligar a essa obra, segundo Egger (1854), alguns títulos mencionados pelo gramático ou
pelos escoliastas como livros especiais: Dos parônimos; Dos gêneros; Dos comparativos; Do nominativo dos nomes
femininos; Dos casos.

2 Dos verbos. A este último trabalho se ligavam os seguintes livros: Da conjugação; Dos verbos alongados em -mi; Dos
subjuntivos; Dos imperativos.

3 Dos particípios.

4 Do artigo.



5 Do pronome.

6 Da preposição.

7 Dos advérbios.

8 Das conjunções.

IV – Da sintaxe das partes do discurso.

V – Da composição.

VI – Dos acidentes (isto é, sobre as alterações que afetam a forma das palavras, como a apócope, a sinérese etc.).

VII – Das figuras.

VIII – Das figuras homéricas.

IX – Da ortografia.

X – Da prosódia (isto é, sobre os sinais do acento, da aspiração e da quantidade, segundo o sentido bem geral que os
gregos dão ao nome prosodía). Compreende: Dos acentos necessários o u regulares; Dos acentos indiretos ou
irregulares; Dos acentos enganadores o u errôneos; Dos acentos contestados o u duvidosos; Da quantidade; Dos
espíritos; Da pontuação.

XI – Dos dialetos dórico, jônico, eólico, ático.

XII – Perí tôn Didýmou pithanôn (seria uma obra polêmica sobre assunto gramatical, mas não é possível precisar a
matéria).

Da vasta obra de Apolônio, conservaram-se apenas quatro trabalhos: Do pronome, Das conjunções, Dos advérbios e Da
sintaxe das partes do discurso. Isso torna difícil a reconstituição de sua doutrina, mas a tarefa é facilitada porque ele se
repete muito e porque, como se observou anteriormente, há o testemunho de gramáticos que o tomaram por guia, especialmente
Prisciano.

Nos seus estudos, Apolônio se baseia na observação dos fatos, buscando princípios e regras a partir da pluralidade de
exemplos (Da sintaxe I, p.60; Do pronome, p.91). Os princípios e as regras devem ser buscados observando-se a língua em
sua tradição e a analogia das formas entre si (Da sintaxe, I, p.60). A língua que deve ser objeto de observação é a língua
comum, pois a linguagem poética se permite elipses e pleonasmos (Da sintaxe, II, p.49).

Segundo Egger (1854, p.52-4), estas são algumas das regras do método de Apolônio:

• Para classificar ou definir uma palavra, levam-se em conta a forma, ou o som, e o sentido (Dos advérbios, p.529).
Sendo o sentido, unido ao papel das palavras na frase, que determina a que classe a palavra pertence, é ele que tem
prevalência sobre a forma (Do pronome, p.85; Da sintaxe I, 19; Das conjunções, p.480-1; Dos advérbios, p.564-75).
Entretanto, a forma é um índice útil e nela o que mais importa é a terminação (Da sintaxe II, 2; Do pronome, p.36, 39, 46,
81).

• O fato de uma palavra se empregar, às vezes, por outra não significa que ambas sejam a mesma parte do discurso (Do
pronome, p.6-7, 80).

• Um emprego acidental não decide da atribuição de uma palavra a uma determinada classe (Da sintaxe I, 21; Do
pronome, p.88). Também não prova nada a simples variação de forma ou de acentuação (Dos advérbios, p.544, 575). Às
vezes, pelo sentido que se lhes dá, algumas palavras passam de uma classe a outra (Da sintaxe, II, 8, 12; Dos advérbios,
p.592-3).

• Não há regularidade completa na gramática; ela não tem séries completas (Do pronome, p.63, 91, 14; Da sintaxe, II, 29;
III, 30).8



Conclui Egger (1854, p.55) que esses princípios testemunham uma ciência já solidamente constituída.

1 As informações gerais sobre Dionísio o Trácio podem ser obtidas no verbete "Dionysios ho Thrâx", em Paulys-Wissowa
(1905, v.V), que reproduz e comenta o verbete homônimo de Suídas.

2 A questão da autenticidade, levantada durante algum tempo, foi considerada resolvida, no sentido positivo, no século XIX,
por estudiosos como J. Classen e M. Schmidt. Modernamente ela foi vigorosamente refutada por outros estudiosos, entre os
quais Vicenzo Di Benedetto (1958).

3 Aqui se cita especialmente a edição de G. Uhlig (1883) e, ainda, a de Bekker (1965). A edição de Bekker traz também
numerosos escólios de escritores bizantinos, a que aqui se recorre, para elucidação.

4 Cita-se aqui a edição de Uhlig (1883). Na edição de Bekker (1965), há 25 parágrafos porque vêm subdivididos os
parágrafos 4 (4 e 5), 11 (12 e 13), 14 (16, 17 e 18) e 17 (21 e 22).

5 Aqui não se abrirá capítulo especial para a sintaxe de Apolônio Díscolo porque se preferiu dar atenção aos assuntos que
foram preocupação dos primeiros gramáticos. Algumas ideias de Apolônio sobre sintaxe aparecem ocasionalmente.

6 As obras supérstites de Apolônio Díscolo foram editadas por B. G. Teubner, em Grammatici graeci, 1867-1910, com
aparato crítico e comentários de G. Uhlig ou G. Schneider. As obras Das conjunções e Dos advérbios, bem como os escólios
sobre Dionísio o Trácio, foram editadas por Bekker (1965). É importante fonte para o estudo da obra de Apolônio o livro de
Egger (1854). Os textos de Prisciano estão em Grammatici latini, ed. H. Keil.

7 A apresentação que aqui se faz dessa relação resume Egger (1854, p.12-32). Paulys-Wissowa (1905, v.II) traz uma relação
um pouco diferente e menciona como as mais importantes obras: Da divisão das partes do discurso (em quatro livros), Dos
nomes (em cinco livros) e Da sintaxe (em quatro livros). Dá o conteúdo de cada um dos livros desta última obra: no primeiro
são verificados inicialmente o número e a sequência das partes do discurso e é realçada a primazia do nome e do verbo sobre
as restantes; depois é tratada a sintaxe do artigo; no segundo vem tratada a sintaxe do pronome; no terceiro se discute
inicialmente a doutrina da congruência e da incongruência da linguagem e, em seguida, a sintaxe geral do verbo; no quarto é
tratada a sintaxe da preposição, do advérbio e da conjunção.

8 As indicações que Egger (1854) faz do Da sintaxe referem-se à edição bekkeriana. Neste trabalho é citada a edição
teubneriana.



8 - Os fatos de gramática

A amostra da organização gramatical que se pretende oferecer aqui separa três aspectos: os elementos, as partes do discurso
e as chamadas categorias gramaticais.

Em cada um desses aspectos a gramática dos gregos apresenta uma codificação bastante completa com base na língua grega.
Os fatos se definem e se organizam num quadro empírico coerente. Em si eles existiam antes de surgir a gramática, pois são os
fatos da língua; a consideração deles necessariamente também existia e gradualmente se depurava. Altera-se, porém, a
finalidade dessa consideração e, consequentemente, a sua natureza. A filosofia construíra todo um edifício teórico na
investigação paralela que fizera desses fatos. Agora a arte da gramática já não os investiga apenas, mas apresenta-os com a
finalidade de expô-los – como também de impô-los. De qualquer modo, porém, ela os tem como objeto específico de exame e
dá uma natureza particular a esse exame.

Ligada ao criticismo e à filologia, como se viu anteriormente, a gramática analisa as formas consideradas em si e por si. Em
cada um dos três aspectos destacados aqui ela tem disponível um tratamento filosófico precedente, mas o interesse prático que
lhe deu origem dá também as marcas de sua natureza, e ela empreende uma sistematização que difere de qualquer outra que se
possa tentar buscar nos textos filosóficos. Para exame, a gramática elege especialmente a fonética e a morfologia, pois,
condicionada por sua finalidade prática, ela se fixa nos fatos que, possuindo manifestação depreensível, pudessem apresentar
quadros que se organizassem de modo concreto. Marca-se um domínio dos que se consideram fatos de língua, domínio cuja
base de instituição está nas atividades que estabelecem textos de autores e que verificam contrastes entre a língua cotidiana e a
considerada ideal. É uma base que apenas a época helenística, com sua situação peculiar, poderia prover.

De modo significativo, a sintaxe é praticamente ignorada na gramática incipiente, pois, naquele estágio, ela infalivelmente
teria compromisso com a lógica, como, de fato, vai ter em Apolônio Díscolo. Sistema de relações abstratas, a sintaxe
significaria um prosseguimento de investigações teóricas, uma deriva das considerações filosóficas, e a gramática nascente,
afinal, é uma disciplina que só tem sentido enquanto empírica. Por isso, embora apresente, na maioria das vezes, fatos que os
filósofos já tinham depreendido e investigado, dentre o material disponível ela realiza uma escolha e a esse material dá o seu
tratamento.

Quando estudam os elementos, os gramáticos, na verdade, poucos fatos acrescentam propriamente, e isso porque os dados
fonéticos, tratados articulatória e acusticamente, de qualquer modo só podiam representar um exame concreto. Daí poder-se
dizer que a faixa que maior semelhança apresenta no tratamento dos filósofos e dos gramáticos é o exame dos elementos,
embora a motivação desse exame seja totalmente diferente, como se verá, e a gramática exiba um quadro explícito e
organizado como não poderia haver na filosofia.

Quando utiliza os esquemas lógicos, porém, a gramática apenas retira dados, tratando-os diferentemente e aproveitando-os em
um quadro de natureza diversa; por exemplo, retira dos esquemas da proposição as partes do discurso e as classifica e
subclassifica num quadro coerente todo seu. As partes do discurso tinham sido o dado mais significativo das investigações
filosóficas concernentes aos problemas da linguagem. Nem a consideração dos elementos nem a das categorias gramaticais
são típicas do tratamento filosófico, surgindo, na maior parte das vezes, apenas como ilustração, na representação de um
conhecimento técnico especial utilizado pela filosofia para confronto com outros setores do pensamento. O exame das partes
do discurso, porém, é característico do tratamento ontológico e lógico e, assim, é a grande construção da filosofia, no que
concerne à linguagem. A gramática, procurando examinar fatos de língua, faz a histórica virada: trata as partes do discurso
como classes de palavras. E é assim que a sintaxe é a grande ausente do quadro gramatical inicial. Valendo-se especialmente
dos termos que os filósofos haviam cunhado, a gramática os põe, porém, noutro universo de relações, como é o caso das
conjunções, cujos nomes foram aproveitados da teoria estoica do relacionamento dos eventos, mas que são examinadas
simplesmente como uma classe que tem subclasses.

Quando examina as indicações de gênero, número, caso, tempo, modo, voz e pessoa (tá parepómena, "os acessórios"), aí,
então, é que a gramática se move entre os fatos que poderíamos considerar mais especificamente gramaticais. Os filófosos
naturalmente notaram esses fatos e teorizaram sobre eles, vinculando-os sempre, no entanto, a um sistema filosófico. Notaram
o geral, e apenas ocasionalmente, vendo aquilo que era evidente no exercício da linguagem, e sem um interesse específico. Os
gramáticos, por sua vez, tinham de ter sua atenção despertada em particular para esses fatos, porque neles especialmente o
criticismo encontrava as discrepâncias de uso em relação à linguagem dos poetas, e ainda porque eles facilmente se poderiam
organizar em uma codificação empírica. Necessariamente essas indicações implicam entidades morfológicas ou, mais ainda,
morfossintáticas, e, assim, elas são as considerações formaisl por excelência no exame linguístico. Sua consideração leva



forçosamente a uma caracterização e sistematização de formas. Assim, foi esse exame que mais diretamente instituiu
paradigmas, o ponto básico da organização gramatical, nos moldes em que ela surgiu. Como nos outros aspectos, porém, o que
a gramática pôs em um quadro prático, concreto e manipulável se apoiou na pesquisa espontânea e ocasional que estava
disponível no material da filosofia.

Os elementos
O tratamento filosófico

Diz Julia Joyaux (1960, p.110) que a análise do significante em seus componentes mínimos não é um fenômeno isolado na
tentativa do conhecimento grego, pois prende-se às teorias dos filósofos materialistas sobre o mundo físico. Eles dividiam até
o infinito a substância "para nela isolarem os elementos que são correlatos das letras na linguagem, quando não se confundem
explicitamente com elas". Assim, os elementos de Anaxágoras, os homeômeros de Leucipo, os átomos de Demócrito (que
mais tarde receberão o nome de elementos) são os correspondentes materiais das letras.2 Estas eram como átomos fônicos,
como elementos materiais da mesma ordem que a substância material. Demócrito acreditava que o ar era quebrado em corpos
da mesma figura e levado junto com os fragmentos que partem da voz. Epicuro, por sua vez, pensava que as coisas podiam ser
decompostas em elementos ínfimos, considerados como assimiláveis às letras do alfabeto. Dizia ele que a voz é uma corrente
transmitida a partir daquele que fala ou emite um som. Essa corrente se espalha em corpúsculos homogêneos (homeômeros)
que conservam, assim, entre si, uma conformidade, mas ao mesmo tempo têm uma unidade própria que busca atingir aquilo que
emitiu a voz e que, em geral, produz a impressão que vem dessa corrente; ou que manifesta simplesmente o que está fora de
nós (Diógenes Laércio, X, 52).

Não há indício concreto de que tenha havido um paralelo entre a combinação das letras e a combinação dos átomos em grupos
diferentes entre si pela combinação e pela oposição dos elementos, mas o próprio termo stoicheîon (ligado a steícho,
"avançar em linha") sugere a aproximação. Em Aristóteles estará o conceito de letra (stoicheîon) como elemento que deve
entrar em uma combinação.

A "façanha" grega da adaptação da escrita semítica, conduzindo a uma escrita fonética, representa, na verdade, um suporte da
separação entre o real e a linguagem. Esse tipo de escrita testemunha por si uma análise da substância fônica da linguagem:
examina-se um significante que, separado do significado e de seu referente, se divide em elementos constituintes. Distinto do
exterior material, a linguagem é objeto de um conhecimento particular. Nem de confusão entre o aspecto gráfico e o fônico
podem os gregos ser arguidos, embora se use grámma com o valor de "som". Nos estoicos se lê explicitamente que grámma
tinha três aspectos: o som, a figura e o nome.

Pode-se acompanhar no pensamento grego um estudo particular dos elementos fônicos da linguagem. São estudos fonéticos
que, na verdade, revelam as primeiras preocupações que se podem chamar gramaticais.

Há referência a estudos fonéticos dos sofistas em um fragmento do Palamedes de Eurípides, no qual se fala de letras, de
sílabas, de vogais e de mudas.3

Entre os gregos, esses estudos eram fortemente ligados a uma prática. É uma curiosidade tópica a acompanhar o esforço
teórico do pensamento grego. Platão envia aos conhecedores (Crátilo, 424c) e Aristóteles, aos especialistas da métrica
(Poética, 1456b 34).

Platão, no Crátilo (424c), dá a análise acústica, segundo as espécies, da segunda articulação: as vogais (phonéenta, "com
som"), as mudas (áphona, "sem som") e os elementos que não são nem vogais nem mudas, acrescentando que se deve também
fazer a classificação das vogais segundo suas espécies. Pouco antes (em 393e), Sócrates apenas fizera distinção de dois
elementos, vogais e mudas, ao tratar da designação desses elementos, observando, então, que essa designação se faz por
nomes, e não pelos próprios elementos, exceto em quatro casos: epsilón, hypsilón, omikrón, oméga. Isso prova que o
acréscimo de outras letras não impede que seja manifestada a natureza do elemento.

No Filebo, ele distingue também as vogais, as semivogais4 e as mudas.5 No Teeteto, distingue o sîgma, que é sem som, um
simples ruído, do bêta, que não tem som nem ruído por si próprio, o que é o caso de quase todos os elementos (203b).

No Sofista, Platão se refere especificamente às vogais, mas não há um exame prático. Não há descrição de som. Diz ele que as
vogais se distinguem das outras letras pelo fato de circularem como laços através de todas por serem imprescindíveis a uma



combinação (253a). Usa a combinação das letras como modelo para a dialética. Os elementos linguísticos indivisíveis, que se
comparavam aos elementos da física dos primeiros filósofos, comparam-se agora aos elementos da dialética, ilustrando o
princípio gerativo, isto é, a capacidade de múltiplas combinações regradas.

Em Aristóteles, encontrando-se já uma bifurcação explícita de estudos – lógos e léxis –, a análise dos elementos se abriga no
segundo grupo, isto é, nos estudos de estética e literatura. Aquele interesse pelos fatos linguísticos, revelado antes
especialmente nos estudos práticos dos sofistas, agora se acentua. Se não se veem ainda fatos gramaticais, pelo menos há fatos
que se excluem do domínio da lógica e se apresentam a um exame mais formal.

A definição de elemento que se encontra em Aristóteles se subordina à sua preocupação finalística, isto é, o elemento se
define pela função que tem nos sons compostos, que são as palavras. Assim, na Poética, Aristóteles define o elemento da léxis
como um som indivisível, não, porém, qualquer som, apenas o que possa gerar um som composto; porque também os animais
emitem sons indivisíveis e, contudo, nenhum desses denominamos elemento (20, 1456b 22-3). A classificação dos elementos
é dada a seguir: vogal, semivogal (hemíphonon) e mudo. Aristóteles separa, assim, o grupo dos áphona de Platão: k, g, ch, t,
d, th, p, b, ph são áphona; e l, m, n, r, s, dz, x, ps são hemíphona. Platão reunia todos esses elementos, que, contrastados com
as vogais, tinham características comuns. Aristóteles vai mais longe, percebendo que o grupo do l não é marcado por absoluto
silêncio como o grupo do k.6 O elemento vogal é definido como um som audível sem aproximação (da língua ou dos lábios)
(20, 1456b 25-6); semivogal é o elemento que tem o som produzido por essa aproximação, por exemplo, s, r (20, 1456b 26-
8); mudo, como o g, e o d, é o elemento que se produz com essa aproximação, mas que, por si mesmo, não tem nenhum som,
tornando-se audível quando unido aos elementos que têm um som (20, 1456b 27, 30). Entrando em combinações, o elemento
indivisível (e definido como formador de um som composto) gera, em primeira instância, a sílaba, que Aristóteles define em
seu sentido etimológico (syn mais lambáno, "tomar junto"): som composto de muda e vogal (20, 1456b 35). Aristóteles se
refere a outras diferenças entre os elementos (por exemplo, quanto à conformação da boca, quanto ao lugar em que o som se
produz), mas remete essa questão à métrica (20, 1456b 30-4).

Os estoicos, que separam explicitamente na dialética o ramo que trata do significante e o que trata do significado, não limitam
o primeiro ao que se chamaria fonética, mas nele tratam coisas muito diversas, incluindo as partes do discurso, os vícios da
linguagem e as classificações de palavras.7 Ocorre que, distinguindo entre som (phoné), som que pode ser grafado (léxis) e
som com sentido (lógos), os estoicos põem em exame não especificamente o significante (o som que tem contraparte
significativa), mas qualquer som formador de dicções (de léxis), o que significa um avanço maior na formalização do estudo
dos fatos linguísticos.

Como seus antecessores, também os estoicos não tratam da produção dos sons. As letras são os elementos da dicção, em
paralelismo com as partes do discurso, também às vezes chamadas elementos do enunciado, o que significa o estabelecimento
de um paralelo entre a primeira e a segunda articulação. É registrada uma tríplice aplicação do nome grámma: ao som
(stoicheîon, "elemento"), à letra (grámma, "símbolo gráfico") e ao nome da letra (ónoma) (Diógenes Laércio, VII, 56). Isso
significa que não se confundem valor fonético e representação gráfica, apesar do uso do termo grámma. Os elementos vogais
são sete; os mudos são seis: b, g, d, k, p, t (ibidem, 57). Diógenes o Estoico retirou os aspirados do grupo do k (Forbes, 1933,
p.107).

O tratamento gramatical

Na gramática alexandrina observa-se claramente que a doutrina dos sons já é vista de outro modo, com propósitos
eminentemente práticos. Tendo surgido justamente como ciência dos grámmata, especificamente considerados como
caracteres da escrita, essa gramática vai considerar os stoicheîa como elementos linguísticos, deixando já distante aquela
noção filosófica que os tinha como modelo dos elementos físicos e, ainda, como modelo para a análise e a síntese dialéticas.
A grammatiké é um estudo específico, em que os grámmata aparecem sistematizados em um quadro geral, e por si mesmos
são objeto de exame. O que se codifica, porém, arrebanha a pesquisa "gramatical" anterior.

Dionísio o Trácio

No seu manual (§ 6), Dionísio o Trácio indica vinte e quatro letras (grámmata), sete vogais (phonéenta) e dezessete
consoantes (sýmphona). Identifica grámmata e stoicheîa, e explica a razão desses nomes: grámmata porque se moldam com
caracteres e stoicheia porque têm uma ordem e um lugar. Também é dada a razão dos nomes phonéenta (porque soam por si)
e sýmphona (porque não têm som próprio, soando apenas quando combinadas com as vogais). As vogais são classificadas,
segundo a quantidade, em longas, breves e longas ou breves (díchrona, "de tempo duplo"); segundo a posição, são
classificadas em protáticas – as que formam o primeiro elemento de um ditongo – e hipotáticas – as que formam o segundo



elemento de um ditongo.8 Dionísio arrola seis ditongos, todos decrescentes,9 desde que somente i e u foram registrados como
elementos hipotáticos: ai, au, ei, eu, oi, ou. Das dezessete consoantes, oito são semivogais e nove são "sem som" ou mudas;l0
dessas, ainda, três são simples ou puras (psilá, "nuas"): k, p, t; três são aspiradas (daséa, "espessas", "densas"): th, ph, ch;
três são médias: b, g, d. Ficam restabelecidas entre as mudas as aspiradas, que os estoicos haviam retirado desse grupo. É
registrado o paralelismo entre as puras e as aspiradas: p e ph; k e ch [kh]; t e th. Médias são as que são mais densas que as
simples, mas mais simples que as densas.l1 São indicadas, ainda, três consoantes duplas: dz, x [ks], ps e quatro "inalteráveis"
(ametábola): l, m, n, r, que também se chamam líquidas (hygrá).l2

Apolônio Díscolo

Se Dionísio o Trácio já apresenta um prenúncio da consideração da concorrência de elementos, ao falar em ordem e lugar no
arranjo das letras, em Apolônio Díscolo vai-se encontrar uma afirmação constante da regularidade existente na união dos
elementos. Descobrindo a sintaxe para a gramática grega, Apolônio Díscolo transpõe dela para todos os campos a noção de
arranjo, de construção.

Apolônio Díscolo tem uma obra específica sobre os elementos, Dos elementos, cujo objeto devia ser, segundo Egger (1854,
p.64):

• distinguir os diversos sons (segundo observações já antigas que remontam, pelo menos, a Aristóteles);

• definir com cuidado os que exprimem nossos sentimentos e ideias;

• classificar esses sons elementares, bem como os signos que lhes correspondem na escrita grega;

• mostrar a concordância mais ou menos exata dos sons e de seus significados respectivos;

• expor tanto quanto possível as mudanças da escrita e da pronúncia.

Essa obra não chegou até nós, e as observações que podemos encontrar sobre os elementos estão no livro sobre a sintaxe. Aí
os elementos são sempre citados em relação às partes do discurso, mas, segundo um princípio do método de Apolônio, pelo
qual, se uma regra é reconhecida em alguma parte, é reconhecida em toda parte, transferem-se as noções. A semelhança entre a
teoria dos elementos e a teoria das partes do discurso é sempre levada em conta por Apolônio. Os elementos indivisíveis da
linguagem se unem com regularidade para a formação das sílabas; assim também as sílabas, para a formação das palavras; da
mesma maneira as palavras, para a formação das frases (I, 2), embora haja exceções a essa regularidade (I, 3-8). Desse modo,
assim como há sons que se bastam a si mesmos (as vogais) e outros que só podem ser pronunciados com o auxílio de uma
vogal (as consoantes), há também, entre as palavras, as que podem ser empregadas sós (os verbos, os nomes, os pronomes, os
advérbios qualificativos) e as que só se empregam como acréscimo à significação de outras (as preposições, as conjunções,
os artigos) (I, 12). Esse paralelismo abrange ainda: a ordem das letras e das sílabas nas palavras, comparada à ordem das
palavras na frase (I, 9); a possibilidade de transposição de letras, comparada à possibilidade de transposição de palavras (I,
11); a possibilidade de separações e junções de sílabas, comparada à possibilidade de separações e junções de palavras (I,
10); a ordem das letras no alfabeto, comparada à ordem em que devem ser apresentadas as partes do discurso e à ordem em
que se apresentam os casos na declinação (I, 13).

As partes do discurso
O tratamento filosófico

A primeira separação das partes do discurso que se encontra registrada foi estabelecida por Platão. No Crátilo, sobre a ideia
básica de que a linguagem diz as coisas, o lógos se apresenta necessariamente como composto de elementos, do mesmo modo
como o que ele retrata se compõe de elementos. A certos elementos correspondem os onómata, a outros, os rhémata, e ambos
juntos dão a imagem plena, retratada no lógos. Em 399b, dá-se o contraste entre um rhêma, Dii phílos, e o ónoma obtido pela
alteração de letras e de acento, Díphilos.l3 Já aí tem sido vista a identificação de ónoma com sujeito e de rhêma com
predicado, embora no Crátilo ainda não esteja considerada propriamente – como se faz no Sofista – a relação de ónoma e
rhêma na formação do lógos.l4 Em 425a, Sócrates define lógos como a reunião dos onómata e dos rhémata, de modo que a
constituição das frases se faz pela onomástica e pela retórica. Mais adiante, Sócrates indica claramente rhémata e onómata
como formadores das frases (431b). E já se isolam verbos como rhémata (426e).



É no Sofistal5 que se verifica até onde chegou Platão na sua distinção ónoma/rhêma. Nesse diálogo, Teeteto afirma que
existem dois gêneros de sinais para exprimir vocalmente o ser.l6 As coisas, cuja essência é revelada pela linguagem, aparecem
aqui divididas em ação (práxis) e agente (prátton), aquela identificada com rhêma e este, com ónoma. Assim, o verbo é
definido como o que exprime as ações e o nome é como o sinal que se aplica aos sujeitos dessas ações (262a).

A mais simples das proposições (próte symploké)l7 é um complexo de elementos heterogêneos, o nome e o verbo. Desse
modo, somente com o verbo unido ao nome há um entrelaçamento (symploké), e, dessa combinação, nasce o discurso; assim,
"o homem aprende" é a forma mais simples e primeira do discurso. Só essa união dá alguma indicação relativa a coisas que
são, ou se tornaram, ou foram, ou serão, não se limitando a nomear, mas permitindo-nos ver que algo aconteceu, entrelaçando
verbos e nomes (262d). Assim, nome e verbo são os elementos do discurso porque eles esgotam o reino das coisasl8 e porque
a linguagem é a indicação das coisas. A primeira combinação, combinação de nome e verbo, retrata a comunhão dos
gêneros.l9

Aristóteles, tomando, como Platão, uma base lógica, mantém a bipartição nome/verbo. Justamente como elementos que
compõem o lógos, eles se opõem a ele, já que são elementos significativos, enquanto os elementos em que eles próprios se
decompõem não são significativos.

No Da interpretação, o lógos se define como voz significativa que tem cada uma das partes significativas (4, 16b 26-7).
Essas partes que se tomam separadamente são o nome e o verbo, por sua vez definidos também como vozes significativas, que,
entretanto, não se compõem de partes significativas. O nome se define como uma voz que tem significação convencional, sem
referência de tempo, e que não tem nenhuma parte que, tomada separadamente, seja significativa (2, 16a 19-21). O verbo se
define como o que acrescenta à sua própria significação a do tempo; que também não tem nenhuma parte que, tomada
separadamente, tenha significação; e que indica sempre alguma coisa afirmada de alguma outra coisa (3, 16b 6-8).

Assim, sobre uma base comum (voz composta significativa), nome e verbo se distinguem de lógos. Por outro lado, sobre uma
base comum menos extensa (voz composta significativa cujas partes não são significativas), nome e verbo se opõem entre si, e
essa oposição é expressa por Aristóteles na medida em que eles são elementos da proposição, isto é, na medida em que eles
compõem, com sua ligação, uma revelação (apóphansis).

O ponto de partida das definições – voz significativa – mostra, no entanto, que a proposição está sendo examinada enquanto
manifestação linguística,20 embora Aristóteles não esteja no campo da gramática, pois ónoma, rhêma e lógos não são vistos
simplesmente como vozes, mas como vozes "significativas", formas pelas quais se dizem as coisas.

Na própria definição de verbo, já existe uma determinação lógica: ele indica sempre alguma coisa afirmada de alguma outra
coisa, ele é sempre o sinal daquilo que se diz de uma outra coisa (3, 16b 9-10). O verbo é, portanto, o predicado,
independentemente de classe gramatical. Não pode ser pensado fora do juízo, da proposição. Existe enquanto se liga a um
sujeito (hypokei menon) (3, 16b 11). Não por si é verbo, mas por seu uso na proposição. Só ele possibilita a existência de
uma proposição porque acrescenta à sua significação o tempo, a existência atual (3, 16b 9) e uma certa composição (3, 16b
24), que faz com outro nome para formar uma proposição. Em si mesmos, e por si mesmo os que chamamos verbos, são, na
realidade, nomes e possuem uma significação determinada (3, 16b 19-21). Está aí a base comum: tanto nome como verbo são
vozes significativas. O verbo, porém, acrescenta ao que ele significa tempo, ser (atual) e composição. Assim, só o presente é
verbo. Na verdade, os juízos só podem enunciar-se no presente. Complementarmente, o nome é o elemento que com um verbo
forma uma proposição, é o sujeito a que se liga o verbo; assim, só o nominativo é nome, enquanto expressões no genitivo ou
no dativo, por exemplo, são apenas casos (ptóseis, "quedas") de um nome, pois, unidos a um verbo, não formam uma
proposição (3, 16b 1-5).

Não se nega, na verdade, que formas de passado e de futuro sejam verbos, pois elas acrescentam à sua significação o tempo,
como reza a definição de verbo (10, 19b 11-3). Essas formas, porém, são chamadas tempos fora (do presente) (10, 19b 19).
Pela impossibilidade de compor uma proposição, também não se considera propriamente verbo uma expressão negativa,
chamada, então, verbo indefinido (aóriston rhêma), "já que ela se aplica indiferentemente a qualquer coisa, ao ser como ao
não ser" (3, 16b 15-6).

Diferentemente do que ocorre no Da interpretação, em que o que se examina é a proposição, na Poética Aristóteles não fala
em verbo indefinido e também não faz diferença entre o presente e os outros tempos, na definição de verbo; diz que os verbos
anda e andou exprimem o tempo: o primeiro, o tempo presente, o segundo, o tempo passado. Nome se define como uma voz
composta significativa, sem determinação de tempo, que não tem nenhuma parte que por si tenha significação (20, 1457a 10-
12). Verbo se define como uma voz composta significativa que exprime o tempo e que não tem nenhuma parte que por si tenha



significação (20, 1457a 14-6).

Tanto na Poética como na Retórica não mais está em causa a composição dos elementos para expressar o verdadeiro ou o
falso, o justo ou o injusto. Por isso, não basta trazer a exame os elementos essenciais em termos de significado, mas devem
aparecer também outros elementos que tenham papel na formulação linguística. A própria definição de lógos se refere à
existência de partes sem significação proposicional: lógos é uma voz composta significativa que tem algumas partes
significativas por si mesmas (20, 1457a 24-5). Assim, na Poética, além das duas partes significativas, nome e verbo, sem as
quais a linguagem não é expressão do pensamento, Aristóteles reconhece outro grupo, o das conjunções (sýndesmoi). A
conjunção vem definida como voz destituída de significado próprio, mas que não obsta nem contribui a que vários sons
significativos componham uma única expressão significativa, e que se destina, por natureza, a estar no fim ou no meio, nunca,
porém, no princípio de uma proposição (20, 1456b 38; 1457a 3). Esse grupo abrange, assim, um número muito maior de
elementos do que a classe das conjunções, tal como é ela considerada hoje.

A conjunção – condenada como sem significado próprio – não está situada no mesmo nível do nome e do verbo na
constituição do discurso. Seu uso interessa mais ao discurso como arte do que à oração logicamente constituída. É por isso
que ela não encontra abrigo no Da interpretação, em que se examina o lógos enquanto proposicional, mas aparece nos livros
que se ocupam da elocução. Na Retórica (III, 5, 1407a 199-30), onde trata da correção, Aristóteles aponta as cinco condições
para o uso correto do grego (o hellenízein); a primeira delas se apoia no emprego das conjunções, referindo-se, por exemplo,
à sua aceitação mútua, à sua ordem de sucessão, à posição e à distância entre elas. Nos Problemas (XIX, 20), Aristóteles,
também tratando do lógos "helênico", diz que algumas conjunções são mais necessárias do que outras. Na Retórica (III, 12),
tratando dos diferentes gêneros do estilo, ele condena os assíndetos e as repetições frequentes (1413b 19-20) no discurso
escrito e os indica para os debates oratórios, por serem procedimentos próprios à ação. Mais adiante, faz recomendações para
o bom uso das frases com assíndeto (1413b 29) na retórica e aponta uma particularidade dessas frases: uma vez que a
conjunção faz um bloco a partir de diversas coisas, a sua supressão provoca o efeito contrário (1413b 33-4). Está aí a
natureza da conjunção: da multiplicidade, fazer uma unidade.

Em geral não se aceita que Aristóteles tenha distinguido um grupo dos artigos, dividindo, assim, em dois o grupo de palavras
sem significado próprio. O trecho da Poética em que vem definido o artigo é duvidoso.21 Testemunhando contra a inclusão do
artigo no rol das partes do discurso isoladas por Aristóteles está Dionísio de Halicarnasso, que afirma duas vezes que
Aristóteles estabeleceu três partes do discurso: nomes, verbos e conjunções (apud Steinthal, 1891, v.I, p.263).

Na Retórica a Alexandre se fala dos artigos quando se discorre sobre a clareza do discurso. Recomenda-se que os artigos
devem ser acrescentados quando necessários (1435a). Como exemplos, ilustra-se a inserção dos artigos nos lugares devidos
(1435b). Para a Retória a Alexandre não é confirmada, porém, a autoria de Aristóteles. Entretanto, mesmo que seu autor seja
Anaxímenes, como informa Quintiliano (Institutio oratoria, III, IV, 9), a verdade é que já na época de Aristóteles os artigos
poderiam constituir um grupo separado do das conjunções.

A bipartição de um grupo amplo de palavras de ligação representaria um passo na especificação que haveria de ter
prosseguimento até que todas as classes de palavras chegassem a ter abrigo sob um rótulo que as definisse. A afinidade
semântica entre sýndesmos, "1igação", e árthron, "articulação", mostra uma diferença específica de função sob um gênero
comum, representando maior acuidade de observação.

Por outro lado, deve-se observar que árthron, sendo uma palavra de articulação, como o próprio nome indica, de nenhum
modo seria o que hoje se abriga sob o rótulo de artigo.22

Como os estoicos, o número das partes do discurso se amplia. Os estoicos chamaram muitas vezes stoicheîa, "elementos"
(Diógenes Laércio, VII, 58, 192, 193), as partes do discurso. É provável que eles tenham isolado, de início, quatro partes do
discurso: nome, verbo, conjunção e artigo. Supõe-se que essas quatro partes deveriam ter ligação com as categorias de
qualidade, estado, relação e substância, dentro da característica estoica de estabelecer paralelo entre a estrutura da linguagem
e a estrutura do pensamento. Não há, entretanto, fontes que documentem essa ligação. Diógenes Laércio diz que na gramática
estoica há cinco partes do discurso, conforme a divisão de Diógenes (Babilônio), no seu livro Da voz, e de Crisipo: nome
próprio (ónoma), nome comum ou apelativo (prosegoría), verbo, conjunção, artigo (VII, 57).

O nome comum é uma parte do discurso que indica uma qualidade comum, enquanto o nome próprio é uma parte do discurso
que indica uma qualidade particular (Diógenes Laércio, VII, 58). Tanto o nome próprio como o comum são, pois, designações
da qualidade (tò poión).23 A divisão de base filosófica da qualidade em comum e própria passava para o terreno linguístico,
e, segundo um escólio, os estoicos chegavam até a encontrar diferenciações de flexões opondo as duas classes (Bekker, 1965,



p.842, 20-2; 28-9).

Diz Diógenes Laércio (VII, 58) que os estoicos definem o verbo como a parte do enunciado que indica um predicado simples,
ou como o elemento indeclinável do enunciado que indica alguma relação com outra coisa. Mais adiante vem a definição de
kategórema como aquilo que é enunciado de alguma coisa, ou ainda uma ação ligada a uma coisa ou a coisas, ou ainda um
lektón incompleto, construído com um caso reto para exprimir um julgamento (VII, 64).24 Vemos que a definição estoica de
verbo (rhêma) remete necessariamente à de predicado (kategórema).25

Alguns estoicos colocavam o particípio na classe dos nomes, o que é testemunhado por Dionísio de Halicarnasso (apud
Steinthal, 1891, v.II, p.216). Chamavam-lhe, então, antanáklastos prosegoría, que Prisciano traduziu por appellatio
reciproca, explicando o nome pelo relacionamento de possível permuta entre o particípio em si (legens) e o nome comum de
origem verbal (lector): "legens est lector et lector est legens" (Quintiliano, Institutio oratoria, XI, 1). Outros estoicos
tomavam o particípio por uma flexão do verbo e lhe chamavam nome verbal (prosegoría rhematiké) ou ainda verbo
participial (metochikón rhêma) ou verbo com casos (ptotikón rhêma) (apud Egger, 1854, p.146). Assim, os nomes atribuídos
ao particípio sempre evidenciaram o fato de que ele participa da natureza do nome e do verbo: a referência a esse valor de
termo médio está em metochikón;26 por outro lado, manter a característica da ptôsis, flexão casual – que foi desligada dos
verbos – para o particípio (ptotikón rhêma, "verbo com flexão casual") significa também colocá-lo como mediador entre o
nome e o verbo. A característica de forma derivada, que sempre fizera que o particípio fosse colocado ou entre os nomes ou
entre os verbos, vem também referida em um escólio sobre Dionísio o Trácio, que diz que, entre os particípios, não se
encontra nenhuma forma primitiva (Bekker, 1965, p.896, 29-31).27

As conjunções foram consideradas uma parte do discurso como as outras pelos estoicos, diferentemente do que fez
Aristóteles, que as condenou como sem significado.28 Afirma Apolônio (Das conjunções, p.480) que Posidônio combatia a
ideia de considerar a conjunção uma palavra desprovida de sentido, ideia que mesmo alguns estoicos admitiam. Ela é muito
importante na lógica estoica, como articulação dos juízos, sendo julgada uma parte do discurso tão considerável como o nome
e o verbo.

Na gramática estoica, segundo a definição que temos de artigo e de conjunção, o grupo das conjunções se restringiu ao que
hoje se denomina como preposições e conjunções. Indicada já na definição sua condição de indeclináveis, as chamadas
conjunções não mais incluem os pronomes, como em Aristóteles, mas podem compreender tudo o que é indeclinável. A
definição de conjunção se faz pela função: ligar as outras partes do discurso (Diógenes Laércio, VII, 58). Essa definição
realça o papel conectivo dessa parte do discurso.

Posidônio tentou uma classificação das conjunções, determinando o papel de cada uma delas na frase grega (Apolônio, Das
conjunções, p.480). Os nomes dados pelos estoicos às diversas espécies de conjunções são nitidamente procedentes da
lógica; a partir da designação dos juízos, foi, evidentemente, formada também a de suas articulações.

Com base na obra de Posidônio, Das conjunções, são estas as espécies de conjunções que parecem ter sido distinguidas pelos
estoicos:29

1 prepositivas (prothetikoì)  (Apolônio, Da sintaxe, IV, 1, e Das conjunções, p.480); em Prisciano (I, 574) praepositiva
coniunctionis;

2 disjuntivas (diazeuktikoì): as que separam duas coisas (Diógenes Laércio, VII, 72);

3 subdisjuntivas (paradiazeuktikoì): as que indicam escolha entre duas coisas (Apolônio, Das conjunções, p.480);

4 comparativas (diasaphetikoì);

5 causais (aitiódes) (Diógenes Laércio, VII, 72);

6 continuativas (sýnaptikoì): indicam que uma segunda suposição seguirá a primeira (Diógenes Laércio, VII, 71);

7 subcontinuativas (parasynaptikoi): referidas por Apolônio (Da sintaxe, IV, 66) e supostas a partir do que Diógenes
Laércio diz sobre o julgamento consecutivo (VII, 71);

8 ilativas (epiphorikoì) (Apolônio, Das conjunções, p.519);



9 copulativas (symplektikoì) (Diógenes Laércio, VII, 72);

10 conclusivas (prosleptikoì) (Apolônio, Das conjunções, p.518);30

11 completivas ou expletivas (parapleromatikoì).31

Quanto ao artigo, apesar de supostas referências de Aristóteles,32 é aos estoicos que Dionísio de Halicarnasso e, depois dele,
Quintiliano (cf. Egger, 1854, p.116) atribuem as honras de pela primeira vez tê-lo separado da conjunção para fazer dele uma
parte do discurso. Em Diógenes Laércio (VII, 58) encontra-se a definição que o dá como elemento do discurso que se declina
e que distingue os gêneros e os números dos nomes. É uma definição que atenta para a consideração dos casos gramaticais e,
por isso, parece tardia.

A classe dos artigos inicialmente abrigava apenas alguns elementos pronominais, pois os pronomes pessoais se incluíam entre
os nomes comuns. Reconhecendo mais tarde a diferença entre a natureza do nome e a do pronome, os estoicos incluíram este
último entre os artigos, que então foram classificados em: artigos definidos (horisména), os atuais pronomes pessoais e
possessivos; e artigos indefinidos (aoristóde), grupo que incluía os que hoje se chamam artigos definidos e, ainda, os outros
pronomes que não os possessivos ou pessoais. De uma passagem de Prisciano, pode-se concluir pela inclusão, entre os artigos
indefinidos, dos que mais tarde seriam chamados nomes indefinidos e relativos.33 Sobre a inclusão dos demonstrativos nesse
grupo, faltam informações precisas.

A denominação artigos definidos devia-se ao fato de que os pronomes pessoais e possessivos são definidos em referência às
pessoas gramaticais, enquanto os que se incluem entre os artigos indefinidos não têm uma referência pessoal determinada.34

São essas as cinco partes do discurso geralmente citadas como fazendo parte do sistema estoico. De cinco partes falam não só
Diógenes Laércio (VII, 57) como também os gramáticos latinos. Lersch (1838, v.II, p.11) apresenta textos de Cledônio,
Pompeu e Sérgio, e há também um texto de Prisciano.35

Há referências, entretanto, a um sexto grupo no sistema estoico, o dos advérbios. Aristóteles os colocava entre os nomes, mas
a consideração de seu papel na frase, sua colocação no predicado, levava à sua separação da classe dos nomes. Assim, os
estoicos o reconheciam, segundo um escólio sobre Dionísio o Trácio (Bekker, 1965, p.932, 15). Diógenes Láercio (VII, 57)
também diz que Antípatro estabeleceu a classe dos advérbios e deu ao advérbio o nome mesótes, "intermédio". Esse termo
tem sido explicado36 em razão de serem os advérbios derivados justamente do caso que não distinguia o gênero em sua
desinência, o genitivo plural.37

Da própria função do advérbio veio o nome epírrhema. Corresponde ele ao termo epítheton; o que é o epítheton para o nome,
é o epírrhema para o verbo,38 isto é, o advérbio seria o adjetivo do verbo.

O nome pandéktes, "que abrange tudo", foi também sugerido pelos estoicos para o advérbio.39 Julga-se que esse nome surgiu
para substituir mesótes depois que o particípio foi reconhecido como a mediação entre o nome e o verbo; então o advérbio
teria sido pensado como a mediação entre todas as partes do discurso.40

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio, na sua téchne grammatiké (§ 11), distingue oito partes do discurso, compondo um esquema com o qual o
de nossas gramáticas tem bastante semelhança. Em contraposição aos estoicos, ele separa o particípio da classe dos verbos –
o que não se conservou na tradição gramatical –, desdobra a classe das conjunções em conjunções e preposições, e a classe
dos artigos em artigos e pronomes, embora mantenha os pronomes relativos entre os artigos. Os advérbios constituem uma
classe à parte.

Essa classificação de Dionísio o Trácio, na verdade, representa a tradição da escola de Aristarco, o qual já reconhecera essas
oito partes do discurso, como se viu anteriormente. São estas as partes do discurso registradas, definidas e examinadas
separadamente no manual de Dionísio o Trácio: o nome (ónoma), o verbo (rhêma), o particípio (metoché), o artigo (árthron),
o pronome (antonymía), a preposição (próthesis), o advérbio (epírrhema) e a conjunção (sýndesmos).

O nome



O nome é definido como a parte do discurso flexionável em casos que, de modo comum ou próprio, indica objeto (sôma,
literalmente, "corpo") ou ação (prâgma) (§ 12).

A consideração do nome próprio e do comum como partes distintas do discurso, totalmente comprometida com a física e a
lógica estoicas, não podia ter abrigo no sistema de Dionísio o Trácio. O gramático coloca ambos na classe dos nomes, por sua
semelhança formal,41 embora mais adiante, ao definir nome próprio e nome comum como espécies (eíde, "formas") dos nomes,
ele faça intervir critérios nocionais.42 Uma distinção que aparece na sua definição de nome, a distinção sômaprâgma, é da
filosofia estoica, mas situa-se, agora, no terreno linguístico, o que é feito pela primeira vez, e representa a base da distinção
concreto/abstrato.43

Os nomes classificam-se em duas espécies principais: 1. primitivo (protótypon), o que é uma forma primeira; 2. derivado
(parágogon), o que tem origem em outro.

Existem sete espécies de derivados:

1 Patronímico, o que, com propriedade, é formado a partir do nome do pai, mas que também se forma a partir dos ancestrais,
embora impropriamente. Por exemplo: Peleídes, "filho de Peleu".

2 Possessivo (ktetikón), o que indica posse, abrangendo o nome do possuidor. Por exemplo: Platonikón, "de Platão".

3 Comparativo (synkritikón), o que indica comparação, comparando um elemento a outro (como: "Aquiles é mais corajoso
[andreióteros] que Ajax") ou a outros (como: "Aquiles é o mais corajoso [andreióteros] dos troianos").

4 Superlativo (hyperthetikón), o que, numa comparação, intensifica um dentre muitos. Por exemplo: oxytatos, "agudíssimo".

5 Hipocorístico, o que mostra, sem comparação, a diminuição do primitivo.44 Por exemplo: anthropískos, "homenzinho".

6 Parônimo, o que se forma ao lado de um nome ou a partir de um nome. Por exemplo: Théon.

7 Verbal (rhematikón), o que deriva de um verbo. Por exemplo: Filémon.

Indicam-se, ainda, três figuras (schémata):

1 simples (haploûn); por exemplo: Mémnon;

2 composto (s)ýntheton); por exemplo: Agamémnon;

3 parassintético ou derivado de composto (parasýntheton); por exemplo: Agamemnonídes, "descendente de Agamenão".

Depois dessas classificações, Dionísio o Trácio inicia outra apresentação de espécies em que os substantivos se distribuem.
São vinte e quatro espécies bastante diversas, as quais correspondem, nas classificações atuais, a substantivos, adjetivos,
pronomes e numerais. São elas:

1 Próprio (kýrion), o que indica a essência particular. Por exemplo: Homero.

2 Comum (prosegorikón), o que indica a essência comum. Por exemplo: homem.

3 Epíteto ou adjetivo (epítheton), o que é atribuído homonimicamente a nomes próprios e comuns e que indica elogio ou
censura. Por exemplo: sábio (que é "da alma"); rápido (que é "do corpo"); rico (que é "do extrínseco").45

4 De relação (pròs ti échon). Por exemplo: pai, filho.

5 "Como se relativo" (hós prós ti échon). Por exemplo: noite, dia.

6 Homônimo, um mesmo nome que concerne a muitas coisas homonimicamente. Por exemplo: mýs, "rató" (da terra e do mar),
Ajax (filho de Telemão e filho de Oileu).

7 Sinônimo, o que em nomes diferentes indica a mesma coisa. Por exemplo: áor e xífos, "espada".



8 Ferônimo, o que se forma a partir de uma qualidade não essencial. Por exemplo: Megapénthes, "de grande dor".

9 Diônimo, dois nomes, cada um deles estabelecido como nome próprio de um mesmo indivíduo. Por exemplo: Alexandre e
Páris.

10 Epônimo, que também é um diônimo, mas cada um dos nomes é dito juntamente com outro nome próprio. Por exemplo:
Apolo Febo, "brilhante".

11 Étnico, o que indica origem étnica. Por exemplo: frígio.

1 2 Interrogativo (erotematikón,  também chamado peustikón), o que se usa para fazer uma pergunta. Por exemplo: quê?,
qual?. 13 Indefinido (aóriston), o que se correlaciona com o interrogativo. Por exemplo: qualquer que.

14 Relativo (anaphorikón, também chamado homoiomatikón, "de semelhança", deiktikón, "demonstrativo", e antapodotikón,
"de correspondência"). Por exemplo: tal, tanto.

15 Coletivo (perileptikón), o que, no número singular, indica pluralidade. Por exemplo: povo.

16 Distributivo (epimerizómenon), o que, a partir de dois ou de mais, vai relacionar-se com um só. Por exemplo: cada.

17 Compreensivo (periektikón), o que em si próprio representa o que está abrangido. Por exemplo: parthenôn, "aposento de
donzelas".

18 Onomatopaico (pepoieménon), o que é formado por imitação da natureza particular dos sons.46

19 Genérico (genikón), o que pode ser dividido em muitas espécies. Por exemplo: animal.47

20 Específico (eidikón), o que se distingue a partir do gênero. Por exemplo: boi, cavalo.

21 Ordinal (taktikón), o que indica ordem. Por exemplo: primeiro, segundo.

22 Numeral (arithmetikón), o que indica número. Por exemplo: dois, três.

23 Absoluto (apolelyménon), o que por si próprio é mentalmente representado. Por exemplo: deus, lógos.

24 Partitivo (metousiastikón), o que participa de uma essência. Por exemplo: pyrinos, "de trigo".48

Deslocada da primeira classificação em espécies, a qual se fizera segundo a forma, essa nova classificação se baseia em
critérios nocionais. As duas ordens de classificação são paralelas e uma não interfere na outra. Nas próprias definições da
segunda, podemos notar as expressões semaînon, "que indica", "que significa" (no próprio, no comum, no coletivo, no
numeral); deloûn, "que indica" (no epíteto, no sinônimo); e noeîtai, "é compreendido" (no absoluto).

A divisão em primitivo e derivado, com as subespécies deste, levava em conta o significante e referia-se especificamente à
formação de palavras. A nova divisão leva em conta a ideia e traz distinções de ordem filosófica, representativas de
concepções dos filósofos, ou de Aristóteles, ou dos estoicos.49

As definições de nome próprio e de nome comum são mais filosóficas do que a definição de nome, como não poderia deixar
de ser, desde que a diferença que os separa tem uma base nocional. Em ambas as definições interfere a essência platônica,
própria para o nome próprio, comum para o nome comum.

O termo kyrion (latim proprium), aplicado ao ónoma, indicaria o nome por excelência, o nome propriamente dito, aquele ao
qual cabe exatamente a denominação ónoma.50

O termo prosegorikón, "apelativo",51 é o "nome que serve para nomear". Já vai longe a querela
naturalismo/convencionalismo, mas é ainda efeito dela chamar-se apelativo ao nome que verdadeiramente nomeia, o nome
"por natureza", desde que o nome próprio é necessariamente "por convenção". A força de uma oposição filosófica não chega,
porém, ao ponto de manter a separação estoica de nome próprio e nome comum como duas partes do discurso isoladas.



O fato de o epíteto ser considerado como uma das espécies dos nomes tem grande significação. Lembrado o conceito de
ónoma como indicação de sôma ou prâgma, entende-se que a qualidade, como uma espécie de nome, é também considerada a
indicação de sôma ou prâgma. Não se opõem, como parece óbvio na concepção atual, a coisa e a qualidade da coisa. Por isso
mesmo o termo epíteto nada tem que signifique "indicação de qualidade" – que é o que ocorre, por exemplo, com o termo
alemão Eigenschaftswort, "palavra de qualidade" –, mas apenas indica que se trata de uma designação (um nome) colocada
ao lado de outra designação (outro nome). Em homem sábio, sábio designa uma essência e homem também designa uma
essência. A definição que Dionísio o Trácio apresenta não esclarece por si o que é o epíteto, mas é completada com a
indicação das diferentes relações que os adjetivos representam: "da alma", "do corpo" e "do extrínseco".

Dionísio não define as duas espécies seguintes, que parecem corresponder à categoria aristotélica de relação. A relação entre
pai e filho, porém, ele considera mais perfeita do que a relação entre noite e dia, e, por isso, estes últimos são "como se
relativos". Na primeira classe, os membros se implicam; na segunda, a existência de um membro anula o outro.

Na definição de homônimo, Dionísio emprega o advérbio homonimicamente, o que não permite uma conceituação clara. Os
escólios esclarecem que o homônimo é o contrário do sinônimo, e a homonímia consiste na existência de um significante para
mais de um significado (Bekker, 1965, p.867, 31-2).

A definição de sinônimo não é bem formulada. Sendo uma espécie de nome, ele é, entretanto, definido como "o que denota a
mesma coisa em nomes diversos". Os escólios repetem a definição do manual e trazem, ainda, definições montadas
correlatamente à de homônimo e em oposição a ela: mais de um significante para um significado (ibidem, p.868, 6-8, 14-5).
Repetem a imprecisão de Dionísio o Trácio, definindo um nome (o homônimo) como o que significa em vários nomes.

Os escólios indicam o poder do ferônimo (p.868, 21) e explicitam bem sua conceituação, que se refere à concordância entre o
nome do indivíduo e sua sorte (p.868, 21-3).

O epônimo é um tipo especial de diônimo, isto é, tanto o epônimo como o diônimo representam duplicidade de nomes para
designar um só indivíduo. Dionísio o Trácio registra a condição de não implicação mútua para os diônimos, exemplificando
com Alexandre e Páris, que não se dizem juntos; não registra, porém, o oposto para o epônimo. Os escólios explicitam a
diferença, que está no fato de que o epônimo tem implicação com outro nome próprio, do indivíduo, e ao diônimo falta essa
característica (p.870, 23-6).

Sob o nome erotematikón se consideram as palavras interrogativas. Os exemplos de Dionísio são de palavras que hoje se
consideram pronomes. Para ele, peustiká é outro nome dessa espécie, mas os escólios distinguem aí duas espécies diferentes:
o s erotematiká são em número limitado, enquanto os peustiká são em número ilimitado, porque toda palavra pode ser
pronunciada de modo interrogativo (p.871, 16-8).

Também correspondem aos que hoje se consideram pronomes as espécies do indefinido e do anafórico. Dionísio o Trácio
não apresenta definição. Os escólios dizem que indefinido é o que não define (p.873, 12-3) e que anaphorá é a lembrança de
uma pessoa já conhecida e ausente (p.873, 22-3).

Perileptikón significa literalmente "que compreende em si", e os escólios explicam que o nome é assim chamado quando o
signo é singular, mas, pelo significante, é mostrada uma pluralidade (p.874, 4-5).

O termo epimerizómenon é explicado nos escólios pelo fato de essa espécie de nome destacar da pluralidade aquilo que é
tomado (p.875, 2).

Periektikón (latim continens vez comprehensivum) significa literalmente "que compreende em si", "que abrange". Definindo-
o como "designação do espaço que tem em si algo compreendido" (p.876, 27-8), um escoliasta o distingue do perileptikón:
este não indica duas coisas, o abrangente e o abrangido, mas é uma só palavra indicando uma pluralidade; aquele encerra na
sua designação tanto o abrangente (o espaço) como o que está abrangido (p.877, 1-4).

O verbo

O verbo é definido como a palavra indeclinável que indica tempos, pessoas, números, representando, ainda, ação praticada ou
recebida (§ 13).

Steinthal (1891, v.II, p.269) lembra que a autenticidade dessa definição de verbo que o manual apresenta já foi posta em
dúvida; a verdadeira definição de Dionísio o Trácio consideraria verbo a palavra (indeclinável) que indica um predicado,



capaz de exprimir tempos, pessoas e números.52 Pode-se notar nessa definição uma indicação lógica que a definição do
manual não traz ("que indica um predicado") e que significa a manutenção da conceituação estoica. Nota-se, ainda, a ausência
daquilo que justamente é próprio do verbo: a indicação de atividade ou passividade.

O particípio

Os gramáticos deixaram de considerar o particípio como uma espécie de nome ou uma espécie de verbo. Várias razões
dificultavam a aceitação do particípio como uma espécie de nome: a existência de formas ativas e passivas, a regência e a
própria distribuição. Além disso, a existência de gêneros e casos impedia a sua filiação entre os verbos.

Em Dionísio o Trácio o particípio é definido como a palavra que participa da propriedade dos verbos e dos nomes (§15).

O artigo53

Dionísio o Trácio define o artigo como a parte declinável do discurso que se coloca antes (artigo protático) e depois (artigo
hipotático) da declinação dos nomes (§16).

Entre os artigos, ele coloca tanto o que hoje se chama artigo definido quanto o que hoje se denomina pronome relativo . Na
própria definição já estabelece, porém, uma diferença quando diz que o primeiro se coloca antes (é protaktikón) e o segundo
se coloca depois do nome (é hypotaktikón). Mais tarde, o primeiro será chamado, mesmo, artigo hipotático e o segundo,
artigo protático.

O pronome

O pronome é definido como a palavra usada no lugar do nome, indicativa de referência pessoal definida (§17).

A separação da classe dos pronomes, que foi obra dos gramáticos, baseou-se no reconhecimento, registrado em Aristarco, da
possibilidade de seu agrupamento segundo as pessoas (Apolônio, Do pronome, p.1). Por isso mesmo, em Dionísio o Trácio, a
classificação dos pronomes abrange apenas os pessoais e possessivos.

Na definição de Dionísio, além de ser realçada a indicação pessoal, está abrigada a ideia de que o pronome se usa no lugar do
nome. Essa ideia, aliás, está no próprio termo antonymía, mantendo-se no termo pronome, que veio pela tradução latina do
grego.54

Dionísio classifica os pronomes em duas espécies: os primitivos e os derivados; os primeiros são os pessoais e os últimos, os
possessivos. Também lhes chama bipessoais (diprósopoi) porque encerram a ideia de possuidor e de possuído.55 Todo o
estudo dos acidentes relativos aos pronomes – pessoas, gêneros, números e casos – refere-se separadamente aos primitivos e
aos derivados. Os primitivos não distinguem o gênero pela forma sonora, apenas pela própria indicação, pela deíxis (§22).

As figuras são duas – pronome simples e composto – e apenas se referem aos primitivos. Dionísio ainda registra o fato de
alguns pronomes (os primitivos) se empregarem sem artigo (asýnarthroi) e outros (os derivados), com artigo (sýnarthroi); é
um registro de sintaxe, embora se saiba que a obra não tratava, em geral, da sintaxe.56

A preposição

A preposição é definida por Dionísio o Trácio como a palavra que se coloca antes de todas as partes do discurso, em
composição ou em construção (§18).

Diz ele que são dezoito as preposições, seis monossilábicas e doze dissilábicas, e as relaciona.

O advérbio

O advérbio é definido como a parte não flexionável do discurso colocada antes ou depois do verbo (§19). Define-se, pois, por
referência ao verbo, o que significa que só é considerado como associado a essa parte do discurso.

Nos escólios sobre Dionísio o Trácio o nome epírrhema vem justificado (é advérbio porque vem junto do verbo – Bekker,
1965, p.931, 27-9), e a definição é mais explícita que a de Dionísio, afirmando que o advérbio é dito em relação às formas do
verbo, de um modo geral ou particular (p.931, 33; p.932, 1-2). Diz um escólio que a definição do gramático é imperfeita



porque lhe falta especificar "de um modo geral ou particular" (p.935, 6-7).

Entre os advérbios, Dionísio o Trácio distingue os simples e os compostos. São apresentadas 26 classes de advérbios, que
são denotativas:

1 de tempo (chrónou); por exemplo: agora; como subespécies são trazidos os que indicam momento determinado, dos quais
são exemplos hoje e amanhã;

2 de posição intermédia (mesótetos); os exemplos são advérbios gregos em – ôs (port. = mente);

3 de qualidade (poiótetos); por exemplo: láx, "com o pé", pýx, "com o punho", botrydón, "em cachos";

4 de quantidade (posótetos); por exemplo: pollákis, "muitas vezes";

5 de número (arithmoû); por exemplo: dís, "duas vezes";

6 de lugar (topikón); por exemplo: áno, "de cima para baixo". São observadas as três possibilidades (três "maneiras de ser",
schéseis): lugar "onde", " lugar "para onde" e lugar "de onde", com os respectivos exemplos: oíkoi, "em casa", oíkade, "para
casa" e oíkothen, "de casa";

7 de desejo (euchês); por exemplo: oxalá;

8 de dor (schetliastikón); por exemplo: ioú (interjeição de dor);

9 de negação (arnéseos ou apopháseos); por exemplo: ou, "não";

10 de afirmação (synkatathéseos); por exemplo: sim;

11 de interdição (apagoréuseos); por exemplo: mé, "não";

12 de semelhança (parabolês ou homoióseos); por exemplo: como;

13 de admiração (thaumastikón); por exemplo: babaî (interjeição de admiração);

14 de conjetura (eikasmoû); por exemplo: talvez;

15 de ordem (táxeos); por exemplo: hexés, "em seguida";

16 de coleção (athroíseos); ex.: árden, "inteiramente", háma, "de uma só vez";

17 de exortação (parakeleúseos); por exemplo: eîa (interjeição de exortação);

18 de comparação (synkríseos); por exemplo: mais, menos;

19 de interrogação (erotéseos); por exemplo: onde?, como?;

20 de intensidade (epitáseos); por exemplo: muito, fortemente;

21 de reunião (syllépseos); por exemplo: háma, "de uma só vez", homoû, "em conjunto";

22 de negação por juramento (apomotikón); por exemplo: a partícula grega má, usada antes do nome da divindade por quem
se jura, negando;

23 de afirmação por juramento (katomotikón); por exemplo: a partícula grega né, usada antes do nome da divindade por
quem se jura, afirmando;

24 de certeza (bebaiéseos); por exemplo: sem dúvida;

25 de imposição (thetikón); por exemplo: pleustéon (forma do adjetivo verbal em téos, que indica obrigatoriedade);



26 de inspiração divina (theiasmou); por exemplo: euoí, "evoé".

A diferença entre os dois tipos de advérbios de tempo é explicada em um escólio: os advérbios de tempo ou indicam um
tempo geral ou um tempo especial e, assim, ou são determinados ou indeterminados (Bekker, 1965, p.937, 1-20). Outro
escólio explica a diferença por este fato: os termos genéricos indicam simples e unicamente tempo, enquanto os termos
especiais ainda estabelecem uma espécie de relação (ibidem, p.938, 4-6).

A denominação mesótetos57 é explicada nos escólios. Ela se deve ao fato de que esses advérbios provêm do genitivo dos
nomes (p.939, 18-9; p.940, 6) e também dos pronomes (p.940, 17-8). Como no genitivo não se distinguem os gêneros, o
advérbio recebe o nome mesótetos (p.939, 20-1; 29-30; p.940, 16-7). Outro escólio explica o termo como indicação de uma
mediação entre nome e advérbio (p.940, 27-8). Esses advérbios indicam poiótes, "qualidade" (p.939, 23-5; p.940, 24-6).

Há, porém, outros advérbios que também indicam qualidade e levam, mesmo, a denominação poiótetos. Explica um escólio
que eles indicam a qualidade do som ou da significação (p.941, 5-6), mas que não se dizem mesótetos porque não provêm do
genitivo dos nomes, o qual é o ponto médio entre masculino e feminino (p.941, 8-11). Os exemplos dos que indicam a
qualidade do som são pýx e láx, e desses advérbios se diz, em outro escólio, que imitam o som da coisa (p.941, 18-9).

Entre o advérbio de quantidade e o de número, a diferença está em que o primeiro indica uma quantidade indeterminada e o
segundo, uma quantidade determinada (p.942, 18-9). Diz outro escólio que o gramático erra na sua classificação, pois nenhum
dos dois é de número, ambos são de quantidade, num caso indefinida, no outro, definida (p.942, 24-6).

A relação de advérbios do manual de Dionísio o Trácio inclui, como se vê, interjeições, como as que se abrigam sob os
rótulos de advérbio de dor, de admiração, de exortação, de inspiração divina.

A conjunção

A conjunção é definida como a palavra que liga com ordenação o pensamento e revela os vazios da expressão (§ 20). Nessa
definição, Dionísio o Trácio repete, pois, a ideia estoica da função conectiva dessa palavra, e, ao mesmo tempo, falando em
revelar "intervalo", "interstício", "vazio", traz a ideia de Aristóteles sobre a condição não significativa da conjunção.58 A
conjunção coloca os pensamentos em uma conexão lógica, e, portanto, há uma ordenação necessária, uma táxis. Um escólio
reclama que deveria haver, além de metá táxeos "com ordenação", metá dynámeos "com força", "com valor" (p.952,13-4).59

Não há, na definição de conjunção de Dionísio o Trácio – como não há na de preposição – a indicação de que essa parte do
discurso é indeclinável, e, por isso, um escólio observa que é necessário que essa indicação seja acrescentada (p.952, 11-2).

O manual de Dionísio agrupa as conjunções em oito espécies, que são definidas uma a uma:

1 copulativas (symplektikoí), as que ligam a expressão levada ao ilimitado; por exemplo: e;

2 disjuntivas (diazeuktikoí), as que ligam a frase, mas separam-na de um assunto para outro; por exemplo: ou;

3 continuativas (synaptikoí), as que não indicam a existência, mas a sequência; por exemplo: se;

4 subcontinuativas (parasynaptikoí), as que, além da existência, também indicam ordenação; por exemplo: já que;

5 causais (aitiologikoí), as que tomam as causas numa apódose; por exemplo: para que, porque;

6 dubitativas (aporrhematikoí), as que costumamos usar quando estamos sem saída; por exemplo: âra, "será quê?";

7 conclusivas (syllogistikoí), as que são adequadas às conclusões e à compreensão das demonstrações; por exemplo: com
efeito;

8 expletivas (parapleromatikoí), as que se usam por causa do metro ou do bom arranjo; por exemplo: então, certamente (e
uma série de partículas gregas para as quais, fora do contexto, não se pode indicar uma tradução).

Dionísio ainda observa que alguns acrescentam conjunções que marcam oposição (enantiomatikoús), como entretanto.

Verifica-se que as continuativas são as condicionais e que as conjunções que indicam finalidade estão incluídas entre as



causais. As expletivas são ainda reconhecidas como conjunções, do mesmo modo como ocorria na classificação estoica. Na
relação das expletivas estão incluídas partículas adverbiais e continuativas.

Apolônio Díscolo

Apolônio Díscolo escreveu uma obra, Sobre a divisão das partes do discurso, que não chegou até nós, mas sua doutrina a
respeito desse assunto está nos primeiros capítulos do Da sintaxe das partes do discurso, onde essas partes vêm comparadas
aos elementos indivisíveis (stoicheîa) e às sílabas, pela regularidade de seu arranjo na formação de unidades maiores (I, 1).
A classificação das partes do discurso é a mesma de Dionísio o Trácio – e da escola de Aristarco –, e pode-se dizer que ela
quase é reconhecida nas gramáticas atuais.

No Da sintaxe, Apolônio diz que coloca as partes do discurso em uma ordem que imita a proposição completa (I, 14):

1º e 2º) o nome e o verbo, porque, sem eles "qualquer proposição está incompleta, enquanto, se faltar uma das outras partes,
não deixa de haver a proposição" (I, 14); entre os dois, o primeiro lugar é o do nome, porque ele exprime os seres (sómata,
"corpos"), enquanto o verbo só exprime o estado particular, ativo ou passivo (I, 16); é daí que vem o uso de chamar todas as
palavras de nomes (I, 18);60

3º) o particípio: vem logo após o verbo e o nome porque participa de ambos (I, 21-2);

4º) o artigo: vem em seguida porque se liga ao nome e ao particípio, enquanto não admite ligação com o pronome (I, 23);

5º) o pronome: vem depois do artigo porque se coloca no lugar do nome, enquanto o artigo se coloca junto do nome, coexiste
com ele e, assim, deve preceder o pronome (I, 24);61

6º) a preposição: não pode ser enunciada antes das partes do discurso anteriormente nomeadas, já que existe para antepor-se a
elas, seja por composição (sýnthesis), seja por simples aproximação (paráthesis) (I, 26);62

7º) o advérbio: é uma espécie de adjetivo do verbo e deve vir após a preposição, que se liga ao nome (I, 27);

8º) a conjunção: não tem outra função senão unir "a matéria (hyle) das palavras" e, por isso, é a última das partes do discurso
(I, 28).

Essa classificação distingue, pois, palavras essenciais e palavras acessórias, as primeiras indispensáveis à existência de uma
proposição, as últimas correspondentes a ideias e relações secundárias. É uma classificação que revela, predominantemente, a
atenção dada à análise das ideias e, portanto, a preocupação lógica. Cada parte do discurso é examinada separadamente.

O nome

A doutrina de Apolônio Díscolo sobre o nome está na obra Da sintaxe.

Prisciano atribui a ele a definição segundo a qual o nome é a parte do discurso que mostra a qualidade própria ou comum do
sujeito corpóreo ou incorpóreo: "Secundum Apollonium (nomen est) pars orationis quae singularum corporalium rerum vel
incorporalium sibi subiectarum qualitatem propriam vel communem manifestat" (Parte XII, v.V, 95).

Na definição de nome de Apolônio não apareceria, pois, essência (ousía), mas qualidade (poiótes). Entretanto, segundo
Apolônio, expressando a qualidade, o nome expressa ao mesmo tempo a existência (Da sintaxe, I, 138; I, 31). Por outro lado,
não se pode pensar que estejam aí todas as implicações da poiótes estoica, conceito comprometido com a especulação
filosófica e, especialmente, com a física e a lógica estoicas.

Para Apolônio, o nome foi imaginado para exprimir as qualidades comuns ou particulares, como homem, Platão (ibidem, II,
22). A mesma ideia está na definição de nome de Prisciano, que é quase a tradução da definição que Coerobosco apresenta,
atribuindo-a a Filópono e seu discípulo Romano, e observando que, nela, qualidade aparece por essência (Bekker, 1965,
p.1177, 845, 9). Entretanto, deve-se observar que, para Apolônio, no conceito de nome está a designação da coisa por meio de
suas qualidades. Ele mesmo diz, quando apresenta a diferença entre nome e pronome: os pronomes indicam a existência
enquanto os nomes indicam a existência mais a qualidade (Da sintaxe, I, 120; II, 47; II, 24; Do pronome, p.293). O conceito
de nome em Apolônio – indicar a essência, mas através de uma qualidade comum ou particular – está, pois, em relação
complementar com o conceito de pronome.63



Steinthal (1891, v.II, p.240) aproxima do que seria a conceituação de nome de Apolônio a explicação que aparece num escólio
sobre a gramática de Dionísio o Trácio, segundo a qual é essencial do nome indicar a qualidade dos sujeitos, pessoas ou
coisas, e é acidental ser próprio ou comum (Bekker, 1965, p.843, 5-8). Acima dissera o escoliasta que no discurso todo se
deve observar o que é próprio, particular e o que é acessório, acidental; como exemplo do que é próprio apresenta, para
homem, tó gelastikón, "que ri"; como acidental, apresenta branco, preto, rápido, lento. Desse modo, o próprio do nome é
indicar a qualidade; o acessório é ser próprio ou comum.

Estudando a diferença entre nome próprio e comum, Apolônio aproxima o primeiro da natureza do pronome, embora não
possa ele dar a ideia de substância do mesmo modo como faz o pronome, por causa da homonímia, que permite que um mesmo
nome se aplique a mais de uma pessoa (Da sintaxe, I, 120-1; ver ainda 12).

Apolônio indica duas espécies (eíde)64 de nomes, o primitivo e o derivado (Da sintaxe II, 35, 164; III, 11). Mantém o
adjetivo na classe dos nomes (nome epitético ou epíteto), observando, porém, que tanto o nome próprio como o comum
designam o termo de que se fala (hypokeímenon), o que não ocorre com o adjetivo (ibidem, I, 135).

Como fonte de classificação dos nomes em Apolônio, costuma-se considerar, especialmente, a obra de Prisciano, que, na
teoria das partes do discurso, seguiu muito de perto seu modelo grego. É esta a classificação dos nomes comuns em Prisciano
(Institutiones grammaticae, II, 27-32):

1 Adjetivo (epithetikón, latim adiectivum) – não mais indica apenas elogio ou censura como em Dionísio o Trácio, mas
também representa uma atribuição qualquer (Prisciano, Institutiones grammaticae, II, 28). Diz Apolônio que os epitéticos
indicam grandeza ou quantidade ou disposição de alma, ou algo semelhante (Do pronome, p.292).

2 De relação (prós ti échon, latim ad aliquid), definido por Prisciano como o que não pode ser compreendido sem relação
com outro conceito, como filho, servo.65 A esses nomes se refere Apolônio (Da sintaxe, III, 112).

3 "Como se relativo" (hos prós ti échon, latim quasi ad aliquid), definido por Prisciano como o que também se compreende
por relação a um conceito contrário; a relação, porém, não é tão necessária; por exemplo: dia/noite (Prisciano, Institutiones
grammaticae, II, 29).

4 Homônimo (homónymon, latim homonymum), que pode ser tanto um nome comum quanto um nome próprio (Prisciano,
Institutio oratoria, II, 29). Da homonímia com nomes próprios, fala Apolônio, exemplificando com nomes a que se
acrescentam os epitéticos: Dião, o filósofo (Da sintaxe, I, 65).

5 Sinônimo (synónymon, latim synonymum), o que significa o mesmo em nomes diversos (Prisciano, Institutiones
grammaticae, II, 29).

6 Étnico (ethnikón, latim gentile), o que indica descendência; por exemplo: grego, latino (ibidem).

7 Pátrio (latim patrium), o que indica a pátria (ibidem). Essa espécie não deve ter sido distinguida por Apolônio, que, no Da
sintaxe (I, 65), se refere a Cireneu como nome étnico.

8 Interrogativo (peustikón, latim interrogativum), o que se pronuncia com interrogação; por exemplo: quê?, qual?, quanto?
(II, 29). Que Apolônio considerava os interrogativos entre os nomes pode-se ver no Da sintaxe (I, 30; I, 86) e no Do pronome
(p.293).

9 Indefinido (aóriston, latim infinitum), que Prisciano define como o contrário do interrogativo, pronunciando-se com acento
grave; por exemplo: que, qual, quanto (II, 30). Em outra obra, diz ele expressamente que Apolônio colocou os indefinidos
entre os nomes (Parte XII vers. Aen.VII, 139). Apolônio põe explicitamente outro, tal, entre os indefinidos e considera tis
"um", "algum", o indefinido por excelência: aoristótaton (Da sintaxe, II, 32).

1 0 Relativo (anaphorikón) ou demonstrativo (deiktikón) ou de semelhança (homoiomatikón) (latim, relativum vel
demonstrativum vel similitudinis); por exemplo: tal, tanto. Ao colocar essas palavras na classe dos nomes, Prisciano declara
que segue Apolônio e Herodiano (Institutio oratoria, II, 30). Essa colocação encontra-se também no próprio Apolônio, que,
examinando palavras como tal, diz que os pronomes só exprimem a existência, a essência, e essas palavras também exprimem
a qualidade e a quantidade, e por isso são nomes (Do pronome, p.297).

11 Coletivo (perileptikón, em Dionísio; arthroistikón, em Apolônio; latim collectivum); por exemplo: povo (ibidem, II, 31).



Apolônio fala dele explicitamente: é o que se diz no singular, mas indica uma multiplicidade (Da sintaxe I, 67).

12 Distributivo (epimerizómenon, latim dividuum), que, segundo Prisciano, indica não só a relação de duas coisas ou de
várias coisas a uma só (como em Dionísio o Trácio), mas também a repartição de uma pluralidade em partes iguais; por
exemplo: cada, cada um (Institutiones grammaticae, II, 31).66

13 Onomatopaico (pepoieménon, latim factitium), o que se forma pela imitação dos sons (ibidem).

14 Genérico (genikón, latim generale), o que pode dividir-se em espécies, como animal, árvore (ibidem).

15 Específico (eidikón, latim speciale), o que corresponde a uma divisão do gênero, como homem, cavalo (ibidem).

16 Ordinal (taktikón, latim ordinale), o que indica ordem, como primeiro, segundo (ibidem).

17 Numeral (arithmetikón, latim numerale), o que indica número, como um, dois (ibidem).

18 Absoluto (apolelyménon, latim absolutum), o que por si é entendido, não necessitando ser relacionado com nenhum outro
nome; por exemplo: deus, razão (ibidem).

19 Temporal (latim temporale), o que indica tempo, como mês, ano (ibidem).

20 Locativo (latim locale), o que significa lugar, como propínquo, longínquo (ibidem).

Vemos que, em relação à classificação de Dionísio o Trácio, suprimem-se algumas espécies, como temporal e locativo. Estas
duas últimas mostram bem que a classificação se efetuou sobre base nocional, pois só a atenção a um sentido especial justifica
a colocação desses nomes à parte.

Prisciano (Institutiones grammaticae, II, 32; IV, 40) apresenta a seguir a segunda parte da classificação, a que se faz pela
forma. Assim como em Dionísio, há duas ordens de classificação, uma segundo o sentido e a outra segundo a "voz" (phoné).
Nesta última classificação abrigam-se as subespécies dos nomes "derivados" de que fala Apolônio, nomes que se resolvem
em um primitivo mais outro elemento que encerra a significação básica (Da sintaxe, III, 61). Nesta segunda classificação
estão:

1 Patronímico (patronymikón,  latim patronymicum), definido por Prisciano como o que deriva do nome do pai e, com o
genitivo desse nome, indica filhos ou descendentes; por exemplo: Cornelius, "descendente de Cornélio" (Institutiones
grammaticae, II, 32). Apolônio também o define como o que deriva do nome do pai (Das conjunções, p.521) e o liga ao
possessivo, falando na sua origem a partir do genitivo, e na sua dissolução em um genitivo mais hyiós, "filho" (Da sintaxe, III,
61).

2 Possessivo (ktetikón, latim possessivum), em cuja definição Prisciano também indica a origem a partir do genitivo; por
exemplo: regius, "que pertence ao rei" (Institutiones grammaticae, II, 40). Esses nomes são amplamente tratados em
Prisciano (ibidem, II, 40-64) e supõe-se que também tenham sido bem estudados por Apolônio, que os cita várias vezes (Da
sintaxe, II, 117; III, 60; IV, 174; Das conjunções, p.521 etc.). Ele faz uma comparação entre os nomes possessivos e os
pronomes possessivos, que têm em comum a indicação de posse (com referência, pois, a duas pessoas, o possuidor e o
possuído), e se resolvem em um genitivo juntamente com o nome do possuído; são diferentes, porém, pelo fato de que o
pronome possessivo pode ser usado para qualquer possuidor, enquanto o nome possessivo só se refere a um possuidor (Do
pronome, p.393).

3 Comparativo (synkritikón, latim comparativum), definido por Prisciano por sua correspondência ao positivo junto do
advérbio mais; por exemplo: fortior = magis fortis (Institutiones grammaticae, III, 1). Apolônio se refere aos comparativos
em diversas passagens (Da sintaxe, II, 6; III, 96; III, 112; Das conjunções, p.521; Dos advérbios, p.578 etc.) e também fala de
sua decomposição em um positivo e um advérbio (Da sintaxe, I, 98; II, 50; III, 61).

4 Superlativo (hyperthetikón, latim superlativum), que Prisciano define englobando tanto o superlativo relativo como o
absoluto: "fortissimus Graecorum Achilles", isto é, "super omnes Graecos fortis" e "fortissimus Hercules fuit"
(Institutiones grammaticae, III, 18). Apolônio trata do superlativo quando estuda o advérbio (Dos advérbios, p.578-80).

5 Diminutivo (hypokoristikón, latim diminutivum), definido por Prisciano como o que indica, de modo absoluto, diminuição



do primitivo; por exemplo: regulus = parvus rex (Institutio oratoria, III, 26).

6 Denominativo (latim denominativum), que, segundo Prisciano, se deriva de um primitivo, sem ter por si um significado
especial, como ocorre com os patronímicos, os possessivos, os comparativos, os superlativos e os diminutivos (ibidem, IV,
1). Nessa espécie, Apolônio coloca o emperiektikón, ou periektikón (que em Dionísio Trácio aparecia como uma espécie
separada), exemplificando com estrebaria (Da sintaxe, III, 61); e em Prisciano também se lê que o compreensivo aí se inclui
(Institutiones grammaticae, IV, 12).

Em Apolônio encontram-se frequentes referências ao parônimo (parónymon), uma subespécie dos derivados (Dos advérbios,
p.570-8; Das conjunções, p.521; Da sintaxe, III, 130; IV, 74).

Apolônio assinala o duplo emprego de palavras que ora são substantivos, ora não são. Observa que os particípios, embora
designando, de início, uma ação, um estado do sujeito, podem também tornar-se substantivos e, por conseguinte, sujeitos de
uma frase. Inversamente, nomes substantivos ou adjetivos podem afastar-se de seu uso e tornar-se advérbios (Da sintaxe, I,
122-3; II, 33).

Apolônio indica, como Dionísio o Trácio, as "figuras" que classificam os nomes em simples, compostos e parassintéticos.

O verbo

A teoria de Apolônio sobre o verbo não pode ser rigorosamente estabelecida porque o tratado específico se perdeu. Sabe-se
por um escólio que ele definiu o verbo como uma palavra que, por formas próprias, exprime o tempo, a atividade ou a
passividade, as pessoas e os números, enquanto mostra também as disposições de alma (Bekker, 1965, p.882, 21-4).

Com essa definição, o verbo é distinguido do advérbio de tempo, que também indica tempo, mas não por mudanças na sua
forma, como os verbos. No verbo, é uma mesma palavra que, alterando-se, adapta-se aos tempos, às pessoas e a todas as
ideias acessórias do verbo; quanto ao advérbio, as palavras são diferentes para exprimir tempos diferentes (ibidem, p.882,
29-30; p.883, 1). No Da sintaxe (III, 60), Apolônio diz expressamente que o que é próprio do verbo é a alteração da sua
forma para expressar as diferenças de tempo e das três vozes, a ativa, a passiva e a média. Essa propriedade de indicar
atividade e passividade, expressa na definição, vem novamente referida no Da sintaxe (I, 16). Desse modo, não é considerado
como próprio do verbo nem a expressão do número nem a do modo, que, na verdade, pertencem às pessoas (Da sintaxe, III,
59; III, 51). Nem é verdade que seja da natureza do verbo indicar as pessoas (Da sintaxe, III, 59; III, 54). Se é assim, se o que
é particular ao verbo é expressar, por suas transformações, a diferença dos tempos e das vozes, o infinitivo está incluído entre
os verbos.67

O infinitivo designa uma ação com implicação de tempo e de voz, o que caracteriza os verbos. Lembre-se, entretanto, de que
Apolônio não indica por definição que o verbo expressa uma ação, mas, mais de uma vez, diz que é da natureza da forma
verbal designar a ação (prâgma) com a pessoa no nominativo (Do pronome, p.28, 146). Apesar dessas expressões, lembra
Steinthal (1891, v.II, p.271) que Apolônio não restringe os verbos à indicação da ação, mas vê neles também a indicação de
um anseio para uma ação, como em quero (Da sintaxe, III, 58); de um ser ou chamar-se (Da sintaxe, II, 47; I, 136); de um
acontecer em uma pessoa, um estar ligado a ela, como em viver, pensar ; de uma aquisição e posse, como em enriquecer,
ganhar (Da sintaxe, II, 149); de um comportamento físico ou espiritual, isto é, um sofrer ou estado passivo, como em sofrer,
alegrar-se, morrer, envelhecer (Da sintaxe, III, 150).

O número é acidental porque, em si mesmo, o verbo é único (Da sintaxe, III, 59; I, 51); aplicando-se às pessoas é que ele
marca o número. Também as pessoas são acidentais no verbo; ele se refere indiferentemente a todas elas – como a todos os
números – e é o sujeito agente que pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa (Da sintaxe, III, 59). Também as
disposições de alma não são os verbos em si mesmos que exprimem: a pessoa agente é que exprime suas disposições por meio
do verbo (ibidem). Diz um escólio sobre Dionísio o Trácio que, para Apolônio, o verbo só representa as pessoas e os
números quando exprime as disposições de alma; ora, como o infinitivo não representa nenhum movimento da alma, ele não
representa pessoas nem números (Bekker, 1965, p.883, 1-7). Segundo o escoliasta, os comentadores confirmam essa
explicação e dizem que Apolônio insiste no fato para que compreendamos os infinitivos entre os verbos, já que eles são
precisamente as formas que não exprimem os estados de alma e não distinguem as pessoas (ibidem, p.883, 7-13). Por isso, o
infinitivo é a forma mais geral do verbo. Por um texto do Da sintaxe (III, 58-9),68 vê-se que, de fato, Apolônio, seguindo a
opinião dos estoicos, via no infinitivo a própria essência do verbo e encontrava nele a ideia verbal em toda a sua pureza.

Apolônio se refere aos verbos que formam alguns de seus tempos com radical diferente (por exemplo: presente phéro, com



futuro oíso, aoristo énenka) e lhes chama heteráclitos (Do pronome, p.274). Vê analogia entre esses verbos e os pronomes
pessoais, que possuem formas diferentes para cada um dos números.

O particípio

Apolônio Díscolo observa que o particípio se origina de uma forma verbal que passa a receber flexão casual (Da sintaxe, I,
p.21) para determinadas construções. Ele acentua, pois, a ligação do particípio com o verbo, o que não ocorria na definição
de Dionísio o Trácio.

Indicando bem a dupla natureza do particípio, Prisciano o define como a parte da oração que se usa pelo verbo, sendo dele
derivada; que tem gênero e caso como os nomes; que tem acidentes do verbo, exceto pessoas e modos: "Participium est pars
orationis quae pro verbo accipitur, ex quo et derivatur naturaliter, genus et casum habens ad similitudinem nominis et
accidentia verbo absque discretione personarum et modorum" (Institutiones grammaticae, XI, 8).

O artigo

O tratado de Apolônio sobre o artigo se perdeu. O depoimento dos gramáticos latinos nada resolveria na elucidação da
opinião de Apolônio sobre o assunto, já que em latim não havia artigo. Há, entretanto, no primeiro livro da obra Da sintaxe,
muitas informações não apenas sobre a sintaxe do artigo, mas também sobre a sua natureza.

A conceituação de artigo de Apolônio tem sido considerada (cf. Egger, 1854, p.118; Steithal, 1891, v.II, p.310; Lersh, 1838,
v.II, p.134) a que aparece na definição que um escólio sobre Dionísio o Trácio apresenta, segundo a qual o artigo é uma parte
do discurso que se liga às palavras indeclináveis para marcar uma noção preexistente, uma relação (anaphorá); tem as
propriedades acessórias do nome (gênero, número e caso) e pode preceder ou seguir o nome a que se refere (Bekker, 1965,
p.899, 9-12).

Merecem nota, aí, a indicação da "anáfora" como marca característica do artigo e a indicação de dois tipos de artigos: o que
precede o nome (protático) e o que o segue (hipotático).

Realmente, Apolônio insiste sempre, em seus trabalhos, na noção de relação (Da sintaxe, II, 10, I, 58; IV, 59; Do pronome,
p.6, 10, 16). Quanto ao artigo, ele diz expressamente que a relação (anaphorá) é a sua característica (Da sintaxe, I, 25); que é
justamente isso que é próprio dessa parte do discurso: a anaphorá, que consiste em mencionar uma pessoa já designada (Da
sintaxe, I, 43). Segundo Apolônio, essa referência a pessoas determinadas pode dar-se de vários maneiras, e assim se pode
resumir a diferenciação que ele faz:

1 o nome é empregado por excelência; por exemplo: este é o gramático (isto é, o melhor no gênero);

2 o artigo exprime posse individual; assim se se disser escravo teu faz isto, entende-se que se trata de muitos escravos; se se
puser artigo antes de escravo, entende-se que é um só;

3 o artigo exprime uma relação pura e simples com a noção preconcebida; por exemplo: o gramático te procurava;

4 o artigo, mesmo que pareça indeterminado, liga-se por antecipação a uma certa pessoa; assim, quando dizemos que o
assassino do tirano seja honrado, o artigo menciona uma certa pessoa, mas em vista do tempo futuro (Da sintaxe, I, 43-4).

Considerando que a propriedade essencial do artigo é colocar-se junto de palavras cujo sentido é bem determinado no espírito
de quem fala, Apolônio refuta o ponto de vista – que é de Dionísio o Trácio e dos estoicos – de que o artigo é um meio de
distinguir os gêneros. Diz que erravam os que ligavam ao artigo a função da distinção genérica dos nomes (Da sintaxe, I, 38).
Em primeiro lugar, nenhuma parte do discurso pode ter como função resolver a ambiguidade de outra. Se um nome tem gênero
duvidoso, a ambiguidade se resolve no conjunto da construção, como ocorre quando se empregam homônimos. Por outro lado,
o uso do artigo nem sempre resolve a ambiguidade. Assim, como admitir como função do artigo a distinção dos gêneros se ela
pode ficar clara sem ele e pode continuar obscura apesar dele (Da sintaxe, I, 39)? Em segundo lugar, algumas formas do
artigo, como o genitivo plural, são comuns para os três gêneros (Da sintaxe, I, 40). Em terceiro, se a função do artigo fosse
essa, ele só se colocaria antes dos nomes de gênero duvidoso (como théos, "deus" ou "deusa"), e os nomes que claramente
mostrassem seu gênero não teriam artigo. No entanto, nada disso ocorre (ibidem).

O fato de a "anáfora" ser considerada como marca principal do artigo permitia que continuassem a ser considerados artigos
tanto os correspondentes aos atuais artigos definidos como os correspondentes aos atuais pronomes relativos,



respectivamente os artigos protáticos e os hipotáticos. Embora os mantenha na mesma classe, a dos artigos, Apolônio
reconhece a diferença entre os dois. Ele diz expressamente em um trecho do Da sintaxe (I, 142) que a distinção dos dois tipos
não é apenas de forma e de colocação, mas é também sintática. Essa diferença se refere especialmente ao fato de o protático e
o nome que ele acompanha formarem frase com o mesmo verbo, e o hipotático requerer outro verbo. O artigo hipotático liga-
se ao nome pela "anáfora", mas relaciona-se com um verbo próprio, dessa relação dependendo o seu caso.

Apolônio faz um estudo bem amplo do artigo, especificamente de seu emprego na língua grega, detendo-se em casos como a
obrigatoriedade do artigo em algumas formas do genitivo,69 a repetição do artigo com referência a um mesmo nome,70 a
impossibilidade do uso do artigo com algumas formas.71 Ele diz que o artigo se constrói com substantivo e com infinitivo de
verbo, mas indica a possibilidade de qualquer parte do discurso construir-se com artigo desde que ela seja tomada com um
nome; por exemplo: o lége é um imperativo (em que o artigo se refere à palavra verbo) ou o mén é protático ao dé (em que o
artigo se refere à palavra conectivo). Esse artigo só se emprega no singular; por exemplo: o "nós" (subentendendo-se
pronome).

O pronome

A primeira observação importante se refere ao fato de ter-se conservado, quase completo, o tratado Do pronome de Apolônio
Díscolo. A obra se inicia com uma revisão crítica das definições já dadas a pronome. Apolônio passa, entre outros, por
Aristarco (que chamava aos pronomes palavras conjugadas segundo as pessoas, definição que também seria válida para os
verbos, segundo Apolônio), pelos estoicos e por Dionísio o Trácio72 (que reuniam na mesma classe artigos e pronomes,
considerados, porém, por Apolônio, essencialmente diferentes).

Apolônio define o pronome como a palavra que se põe no lugar do nome, que representa pessoas determinadas e que tem
casos e números expressos em formas distintas quando não tem os gêneros claramente definidos pela forma (Do pronome,
p.8).73 Assim, embora apresentado em oposição ao nome, no sentido de que apenas indica a existência, não a qualidade, o
pronome se diz, por definição, uma palavra que substitui o nome.74

Para Apolônio, enquanto o nome expressa a qualidade de um sujeito corpóreo, o pronome apenas indica a coisa, apenas
expressa a sua existência (Do pronome, p.31, 33; Da sintaxe, I, 138). Essa indicação se faz quando a coisa está presente
(deíxis) ou quando já foi apresentada (anaphorá), pois o pronome por si não designa porque não expressa nenhuma
qualidade.75 Apontando para a coisa ou referindo-se a ela, o pronome pode fazer ver a qualidade, nunca, porém, ele por si a
revela (Da sintaxe, I, 120). O pronome sempre determina, define as pessoas, pois, se há deíxis, o que é mostrado é, por isso
mesmo, determinado, e, se há relação (anaphorá), supõe-se uma noção preexistente, isto é, algo já determinado (Do pronome,
p.10). Essa propriedade de determinar os objetos nem o nome próprio possui, já que, pela homonímia, um mesmo nome pode
aplicar-se a mais de uma pessoa (Da sintaxe, I, 121; Do pronome, p.10).

Outra diferença entre o nome e o pronome (e nela Apolônio insiste) refere-se à sua relação com as pessoas do discurso; o
nome, ao contrário do pronome, só exprime a terceira pessoa, nunca podendo indicar nem o falante nem o ouvinte (Da sintaxe,
II, 43-7).

Apolônio explicita também a relação que há entre o pronome e o artigo. Colocando-se no lugar do nome, o pronome se
distingue do artigo, mesmo quando ambos têm a mesma forma, porque este se coloca ao lado do nome enquanto aquele se usa
no lugar do nome (Da sintaxe, II, 1). O artigo não pode substituir o nome porque não indica a essência e não define as
pessoas.

Para Apolônio, os artigos nunca podem ligar-se aos pronomes. Não haveria, pois, como registrava Dionísio o Trácio,
pronomes com artigo (sýnarthroi) e sem artigo (asýnarthroi) (Da sintaxe, II, 15). No caso de construções como ho emós, "o
meu", Apolônio entende que o artigo não se liga ao pronome, mas ao nome subentendido (Da sintaxe, I, 102).

Apolônio considera que o pronome tem uma natureza dupla, sendo por isso duplamente flexionado: como o nome, ele tem
casos e, como verbo, tem pessoas (Da sintaxe, II, 3; Do pronome, p.132).

Como para Dionísio o Trácio, para Apolônio os pronomes podem ser primitivos (os pessoais) e derivados (os possessivos).
Diz ele que Dracão chamou bipessoais aos pronomes derivados e unipessoais aos primitivos (Do pronome, p.20). Além de
pormenorizadas observações sobre a expressão do gênero, do número e do caso nesses pronomes, Apolônio assinala o que há
de comum entre o pronome possessivo e o nome possessivo: ambos subentendem posse; ambos encerram a ideia de duas
pessoas; ambos se resolvem em um genitivo juntamente com o nome do objeto possuído. Diferem, porém, por outros fatos: o



pronome possessivo só se refere a um possuidor;76 os nomes possessivos supõem sempre duas terceiras pessoas, o que não
ocorre com os pronomes;77 os nomes possessivos (os comuns) não marcam o número do possuidor (por exemplo: pegadas
humanas); e os pronomes possessivos sempre marcam.78 Egger (1854, p.104) chama a atenção para o fato de que, na
explicação desta última diferença, vem uma interessante observação de morfologia: o fato de os pronomes terem formas
primitivas (thémata) para cada número, o que evita a falta de clareza.

Apolônio ainda mostra que os pronomes primitivos (pessoais) correspondem a nominativos (por exemplo: Apollónios egó,
"eu Apolônio"), enquanto os derivados (possessivos) correspondem ao genitivo do nome do possuidor (por exemplo: emós
paîs = Apollóniou paîs, "meu filho = filho de Apolônio") (Do pronome, p.20).

Todo pronome é demonstrativo, dêitico (deiktiké) ou relativo, anafórico (anaphoriké); os de primeira e de segunda pessoa
são sempre dêiticos; os de terceira pessoa são demonstrativos e relativos (Do pronome, p.10; Da sintaxe, II, 8; II, 11). Os que
hoje se chamam pronomes relativos  são, para Apolônio, artigos hipotáticos, que diferem dos protáticos pela forma, pela
posição e pela sintaxe (Da sintaxe, I, 142).

As outras palavras que hoje se consideram pronomes, além dos pessoais, possessivos e relativos, Apolônio incluía entre os
nomes.

A preposição

O tratado Da preposição não se conservou, e o que resta da doutrina de Apolônio sobre essa classe de palavras está no livro
IV do Da sintaxe.

Aquela preocupação de uma ordem determinada na indicação das partes do discurso faz-se ver na colocação da preposição:
ela vem depois das partes do discurso declináveis e ocupa o primeiro lugar entre as indeclináveis.79

A característica da preposição é sua colocação na frase diante das outras palavras, o que é traduzido no próprio nome
próthesis. Isso vem registrado na definição encontrada em um escólio sobre Dionísio o Trácio, a qual tem sido considerada
como representativa da conceituação de Apolônio: preposição é uma parte indeclinável do discurso a qual se coloca diante
das outras, seja por justaposição seja por composição, quando não é empregada com anástrofe (Bekker, 1965, p.924, 7-10).
Apolônio diz expressamente que as preposições se colocam diante das outras partes do discurso, ou em composição ou em
justaposição (Da sintaxe, IV, 12).

É uma definição muito semelhante à de Dionísio o Trácio. Embora se leia no próprio Apolônio (Da sintaxe, IV, 27) que as
preposições têm valor conectivo, esse valor não está destacado na definição já apresentada, pois se considera preposição
tanto o elemento que aparece em posição livre (paráthesis) como o que aparece em composição (Sýnthesis). Quando tenta
estabelecer a diferença entre esses dois tipos, Apolônio diz que, quando em posição livre, só se seguem nomes em caso
oblíquo, e o artigo segue a preposição, e, quando em composição, pode seguir-se nome em nominativo, e o artigo precede a
preposição.

Apolônio indica a propriedade que as preposições têm de, como os advérbios, indicar relações de lugar quando empregadas
em construção com outras determinadas palavras, especialmente os verbos (Dos advérbios, p.592, 595-6).

O advérbio

Conservou-se o tratado de Apolônio Díscolo Dos advérbios. Essa obra inicia-se com a declaração de que, em toda a palavra,
têm de ser observados o conteúdo nocional e o som material (p. 529, 1-2). Dos dois, é o conteúdo nocional que deve ser
colocado em primeiro lugar e, por isso, vem ele examinado primeiro (p.529, 4-5).

É obedecendo a esse ponto de vista que Apolônio define logo a seguir o advérbio como uma palavra indeclinável que se
predica de maneira geral ou particular aos modos dos verbos e que, sem eles, não pode completar o pensamento (p.529, 6-8).

Todos os pontos da definição vêm comentados. Inicialmente Apolônio se preocupa em demonstrar que o advérbio é uma
palavra invariável (p.529, 9). Na sua exposição, ele mostra que uma palavra variável empregada adverbialmente se torna
indeclinável, pois, se, por exemplo, rápido,80 em vez de ligar-se a uma palavra declinável, ligar-se a um verbo (como em ir
rápido), ele se torna sinônimo de rapidamente, e, assim, torna-se invariável (p.530, 12-4).



Continuando a comentar a definição, Apolônio fala sobre a afirmação de que o advérbio é predicado às formas do verbo.
Julga que o raciocínio anterior sobre a invariabilidade do advérbio serviu, ao mesmo tempo, para demonstrar essa ligação do
advérbio às formas do verbo (p.530, 15-6).

Vem comentada, então, a parte seguinte da definição, que diz respeito ao valor acidental do advérbio. Nessa demonstração,
Apolônio compara o advérbio – que não tem sentido completo sem um verbo ou particípio – ao adjetivo – que não tem sentido
completo sem um nome –, enquanto, pelo contrário, tanto o verbo como o nome (comum ou próprio) podem usar-se sem
adjetivo e sem advérbio, respectivamente (p.530, 19-28).

Outro ponto da definição comentado é que alguns advérbios podem juntar-se a qualquer forma verbal (como belamente e
assim) enquanto outros se juntam apenas a algumas formas (como agé, "vamos!", e como os advérbios de tempo), pois ou eles
se juntam aos verbos em geral, ou eles se usam em construção especial (p.533, 1-2). Nessa demonstração, mais uma vez o
advérbio é comparado ao adjetivo, pois também há adjetivos que podem aplicar-se a todos os nomes (como grande e
branco), enquanto outros só se usam em determinadas construções (como eloquente e prudente).

Quanto ao nome epírrhema, Apolônio explica que, embora os advérbios possam colocar-se antes ou depois do verbo, seu
nome advém da colocação antes do verbo (p.535, 8-10).

Prendendo-se ao sentido etimológico da palavra epírrhema, Apolônio só considera o advérbio como predicado a um verbo,
quando muito a um particípio (p.530, 27-8). Não observa, pois, que ele pode também modificar a ideia de ação ou de estado
que é expressa por um adjetivo. No entanto, percebe-se, em muitos pontos de seu trabalho, que ele soube, mesmo, decompor
os comparativos em um positivo mais uma palavra (advérbio) de intensidade (Da sintaxe, I, 98; II, 50; III, 61; Das
conjunções, p.492).

Os advérbios são classificados em primitivos e derivados, podendo ser derivados de outros advérbios, de nomes, de verbos,
de pronomes, de particípios, de preposições (p.556, 13-22).

Em pontos diversos do livro aparecem indicações de classes dos advérbios (de tempo, chroniká; de lugar, topiká; de
comiseração, schetliastiká etc.), mas não se pode encontrar um plano regular de classificação.

A conjunção

O tratado de Apolônio Díscolo Das conjunções existe bastante incompleto, mas, por outras fontes, podem-se completar as
informações sobre sua concepção do assunto.

No estudo das conjunções, Apolônio reafirma seu princípio de que é o sentido de uma palavra, não a forma, que decide de sua
atribuição a uma determinada classe (Das conjunções, p.480, 481; Do pronome, p.85; Dos advérbios, p.564, 565; Da sintaxe,
I, 78).

É considerada a definição de Apolônio Díscolo a que aparece em um escólio sobre Dionísio o Trácio: conjunção é uma parte
do discurso que não se declina, que reúne entre si as partes do discurso e que significa em comum com elas, para marcar seja
a ordem seja o valor (dýnamis, "poder, força") (Bekker, 1965, p.952, 7-9). Diz o escoliasta que essa é a definição recebida
por tradição e que a de Dionísio o Trácio é errônea (ibidem, p.952, 9-10).

Já os estoicos reconheciam uma carga de significado na conjunção, e Apolônio, apresentando-a como não desprovida de
significado (Dos advérbios, p.517 ss.), censura a posição dos que entendiam diferentemente (que é a posição de Dionísio o
Trácio) (Da sintaxe, III, 127). Entretanto, a conjunção não simplesmente significa (semaínei), mas cossignifica (syssemaínei),
isto é, ela não tem valor autônomo, mas somente por meio de sua relação com as orações ou partes de orações recebe seu
verdadeiro conteúdo, e isso Apolônio diz expressamente (Da sintaxe, I, 12). Também um escólio sobre Dionísio o Trácio diz
que a conjunção é uma palavra que cossignifica, pois não significa por si própria (Bekker, 1965, p.952, 31-2).

Mais uma diferença em relação à definição de Dionísio o Trácio é a substituição de pensamento, ideia (diánoia) por partes
do discurso. Dissera Dionísio o Trácio que a conjunção liga o pensamento com ordem. Apolônio Díscolo, referindo-se ao fato
de que não apenas frases inteiras, mas também palavras singulares se relacionam através da conjunção, usa partes do discurso
em sua definição.

Outra característica do conceito de Apolônio é a indicação de duas funções da conjunção: táxis (a ordem, que já estava em
Dionísio) e dýnamis, o que poderia querer lembrar, já na definição, a subordinação ao lado da coordenação.



Apolônio distingue as conjunções simples das compostas. A classificação que ele fez é a que pode ser obtida pela lista
apresentada por Prisciano.81 Egger (1854, p.209-10) completa, com recurso às próprias obras de Apolônio, a lista que
Prisciano apresenta e relaciona dezenove tipos, com o nome latino e o grego.82

1 copulativa, symplektikós (Das conjunções, p.484) ou arthroistikós (ibidem, p.497; Da sintaxe, I, 43); por exemplo: e;

2 causalis, aitiologikós, com suas cinco espécies:

a ) causalis, aitiologikós, propriamente dita (Das conjunções, p.497); ou aitiódes (ibidem, p.505-12); por exemplo:
porque;

b) continuativa, synaptikós (Das conjunções, p.501; Da sintaxe, III, p.28); por exemplo: se;

c) subcontinuativa, parasynaptikós (Das conjunções, p.501); por exemplo: já que;

d) adiunctiva, epizeuktikós (Das conjunções, p.510): são as que se constroem com subjuntivo (por exemplo: para que) e
os nomes empregados (como chárin, "por causa de"), com um valor conjuntivo, com sentido de causa;

e) effectiva, apotelestikós (Das conjunções, p.510-1; Da sintaxe, III, p.28); por exemplo: com efeito;

3 disiunctiva, diazeuktikós (Das conjunções, p.481 ss.); por exemplo: ou (exclusivo);83

4 subdisiunctiva, paradiazeuktikós (Das conjunções, p.485 ss.); por exemplo: ou (não exclusivo);

5 disertiva vel declarativa, diasaphetikós (Das conjunções, p.487 ss.); por exemplo: a partícula grega é no sentido de
"antes", "de preferência";

6 ablativa, perigraphikós (Das conjunções, p.521); por exemplo: as partículas gregas dé e gé quando marcam uma restrição;

7 praesumptiva, prosleptikós (Das conjunções, p.518); por exemplo: as partículas gregas dé ou dé ge no sentido de "ora";84

8 adversativa, enantiomatikós (Das conjunções, p.521-5; Dos advérbios, p.564); por exemplo: se bem que, entretanto.

9 approbativa, apodeiktikós (Das conjunções, p.518); por exemplo: na verdade;

1 0 abnegativa, dynetikós (Da sintaxe, III, 6 e 20); por exemplo: as partículas gregas án e kén (indicativas de sentido
condicional), sem equivalentes no latim;85

1 1 collectiva, vel rationalis, vel illativa, syllogistikós (Das conjunções, p.496) ou, como a chamavam os estoicos,
epiphorikós (ibidem, p.494, 519, 522); por exemplo: por conseguinte, de modo que;

12 dubitativa, diaporetikós (Das conjunções, p.490 ss.) ou aporhematikós (ibidem, p.526, 23; Bekker, 1965, p.962); por
exemplo: âra, "será quê?";

13 confirmativa, diabebaiotikós (Da sintaxe, III, 19); por exemplo: que, para unir uma oração complementar a uma principal;

14 epilogistikós ou anakephaloiotikós (Das conjunções, p.525); por exemplo: oukoun, "bem, então";

15 completiva, vel expletiva, parapleromatikós (Das conjunções, p.515 ss.); por exemplo: mén, dé, pér (partículas para as
quais, fora do contexto, não se pode indicar uma tradução).86

Vários desses tipos (pela ordem: as disjuntivas, as subdisjuntivas, as dubitativas, as causais, as expletivas) merecem um
capítulo inteiro da obra Das conjunções. De cada espécie, Apolônio estuda pormenorizadamente a forma, o sentido e a
sintaxe. Mostra que a mesma partícula pode pertencer a tipos diferentes, segundo o uso que se faça dela ou o sentido que se
lhe dê. Aliás, de outro modo ele não poderia apresentar quase vinte espécies para um número tão pequeno de conjunções.

Todo o procedimento de Apolônio Díscolo em relação aos elementos da língua revela uma base filosófica racional.
Distanciada do momento do surgimento da disciplina gramatical, sua obra já não apresenta, como a dos alexandrinos, a



exterioridade característica daquela disciplina gramatical que, com finalidade prática, se distinguia marcadamente da
filosofia.

Embora ele seja um gramático, não um filósofo, e empreenda um exame de fatos de língua ou, mais que isso, um exame
particular, nele voltam visivelmente a primeiro plano muitas das noções da filosofia sobre a linguagem. Assim, o significado é
o critério que prevalece, e a influência estoica é bem visível.

Sua obra não é, portanto, uma obra característica da disciplina gramatical emergente.

As categorias gramaticais87

Gênero

O tratamento filosófico

Protágoras já distinguiu os três gêneros dos nomes, masculino (árren), feminino (thély) e neutro (skeûos), e a isso Aristóteles
se refere na Retórica (III, 5, 1407b 8-9).

Ao tratar dos nomes, Aristóteles também se refere a três gêneros. Para "neutro", ele introduz o termo metaxý, "intermediário"
(Refutações sofísticas, IV, 166b 12; XIV, 173b 28; Poética, 21, 1458a 17), por ser o gênero que está entre masculino e
feminino. Protágoras usara skeûos, "coisa", "artigo". Isso significa que a distinção de Aristóteles aparentemente não reflete um
critério filosófico, embora toda a sua teoria linguística repouse na lógica.

Foram provavelmente os estoicos que introduziram, para o terceiro gênero, o termo oudéteron, "nem um nem outro" (lat.
neutrum), termo de sentido negativo em relação aos positivos árren e thély. Compreenderam eles a operação de concordância
em gênero e perceberam a falta de correspondência entre gênero e sexo,88 apontando como função do artigo indicar o gênero e
o número do nome a que se junta.89

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio (§ 12) apresenta os três gêneros como "acessórios" (parepómena) do nome. Geralmente enumera as
propriedades acidentais após definir cada classe de palavra. Os termos que emprega para os gêneros são arsenikón, thelykón
e oudéteron. Um escólio sobre Dionísio observa que alguns consideram apenas dois gêneros, e define oudéteron pelo seu
valor negativo (Bekker, 1965, p.846, 16). Esse mesmo escólio indica que a diferença de gênero é apenas gramatical, não
refletindo diferenças do mundo real (ibidem, p.846, 18-20).

Além de indicar os três gêneros, Dionísio apresenta, ainda, o gênero comum (koinón) e o epiceno (epikoinón). Um exemplo
dado para o primeiro caso é kýon, "cão", que pode ser usado sob a mesma forma com artigo masculino ou feminino; para o
segundo caso, um exemplo é chelidón, "andorinha", que se emprega sempre com o artigo feminino, tanto em referência ao
macho como à fêmea.

O sentido de comum e de epiceno vem explicitado nos escólios sobre Dionísio o Trácio. Comum é o que tem a mesma
declinação, mas acompanha-se de diferentes artigos (ibidem, p.846, 25-6); assim, dizemos ho híppos e he híppos,90 "e em
todos os casos eles coincidem, só o artigo difere" (p.846, 29-30). Epiceno é o que, com a mesma palavra, indica os dois
gêneros, e, para essa indicação, recebe apenas um dos dois artigos, ou o masculino ou o feminino (p.846, 30-3; ver, ainda,
p.847, 7-9). Um escólio ainda explicita a diferença entre comum e epiceno: com o primeiro, empregam-se dois artigos e, com
o segundo, emprega-se um só (p.847, 17-20). Esse mesmo escólio dá a razão dos nomes: koinón, porque o nome é comum ao
masculino e ao feminino; epikoinón, porque, com um dos artigos, um nome tem participação no significado do outro (p.847,
21-3).

Apresentando também os gêneros quando estuda o pronome, Dionísio o Trácio faz observações que são específicas para a
gramática grega: diz que os pronomes primitivos (os pessoais) não possuem distinção de forma para os diversos gêneros, mas
os derivados (os possessivos) têm formas diferentes (§ 17).



Apolônio Díscolo

Apolônio Díscolo registra três gêneros para os nomes (Da sintaxe, I, 13). Parece que ele não admitiu, como Dionísio o Trácio
e outros, o gênero comum e o gênero epiceno.91

No seu estudo pormenorizado sobre as fIexões dos pronomes em grego, Apolônio observa que os pronomes derivados
(possessivos) nada têm em sua forma que distinga os gêneros na primeira e na segunda pessoa, a não ser o fato de que,
"mostrando a pessoa, eles fazem ver indiretamente a que gênero pertencem" (Do pronome, p.13); daí serem chamados
pronomes únicos ou solitários (monadikaí), já que os três gêneros são expressos por uma só forma. Quanto ao gênero do
possuidor, aparentemente ele não aparece marcado nos pronomes derivados, mas, na verdade, vem determinado graças ao
valor dêitico (supondo um possuidor presente) e anafórico (referindo-se a uma pessoa conhecida e determinada) desses
pronomes.

Número

O tratamento filosófico

Platão já reconhece o número, embora sem fazer uma distinção gramatical, quando diz, no Sofista, que qualquer quer dizer
precisamente "um", que quaisquer quer dizer "dois" ou "vários" (237e) e que há número, pluralidade e unidade (238c).

Os estoicos referiram-se à operação de concordância entre o verbo e o nome na função de sujeito, e isso, de algum modo,
significa compreender o número como uma categoria linguística. Assim como eles perceberam a falta de correspondência
entre gênero e sexo real, também compreenderam que número real e categoria gramatical de número não correspondem
rigidamente. Diógenes Laércio (VII, 192) cita uma obra de Crisipo em seis livros que trata especificamente dos termos
singulares e plurais.

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio faz intervir a categoria de número na definição de verbo e indica, a seguir, que os números são três:
singular (henikós), dual (dyikós) e plural (plethyntikós) (§ 13). Apresenta também os três números quando indica os acidentes
do nome (§ 16) e do pronome (§ 17). Aponta incongruências de forma e significado quando fala de nomes que, no singular,
designam muitas coisas (por exemplo: povo, coro) e de nomes que, no plural, designam uma coisa (por exemplo: Atenas,
Tebas) ou duas (por exemplo: ambos).

Apolônio Díscolo

Apolônio assinala os três números quando estuda os nomes, os verbos e os pronomes. Examinando especificamente casos da
língua grega, observa, no estudo dos pronomes, que é só o singular que exprime primeira, segunda e terceira pessoa, pois o
plural e o dual implicam ao mesmo tempo outras pessoas. Faz observações ainda sobre o fato de os pronomes possessivos
terem a propriedade de marcar o número por mudança tanto na primeira parte (que hoje chamamos radical) quanto na segunda
parte, como em/ós, "meu" (duplamente singular), noitér/o, "de nós dois" (duplamente dual), heméter/oi, "de nós" (duplamente
plural) (Do pronome, p.132).

Caso

O tratamento filosófico

Platão não mostra nenhuma consciência dos casos. Aristóteles usa o termo ptôsis não apenas para o que a gramática
tradicional chama caso, mas para outras flexões, inclusive para derivados e para as flexões verbais.

Quando Aristóteles examina o lógos (no Órganon), o conceito de ptôsis é mais amplo; quando examina a léxis (na Poética e
na Retórica), esse conceito é mais restrito, referindo-se mais especificamente à flexão nominal e verbal.

Nas Categorias (1, 1a 12-5) os derivados são considerados ptôseis. Nos Tópicos (A, 15, 106b e 107a) os advérbios são
chamados também ptôseis. Quanto aos verbos, no Da interpretação, só o presente é, de fato, verbo propriamente dito, pois os
juízos só se enunciam no presente.92



É na Poética (20, 145-7a 1-23) que se encontra o conceito de ptôsis num sentido já mais próximo do gramatical; a ptôsis
pertence ao nome e ao verbo e indica: no nome, as relações de casos, como toútou, "a este", ou outras relações do mesmo
tipo, ou ainda o singular e o plural, como homem e homens; no verbo, os modos de expressão, como a interrogação, a ordem,
e, assim, foi? e vai! são casos do verbo.

Ptôsis se opõe a klêsis, "nome", "denominação", que é o caso nominativo. Assim, só o nominativo é o nome propriamente
dito. Nos Primeiros analíticos (I, 36, 48b-9a) se diz que os termos devem sempre estar no nominativo,93 ou segundo a forma
na qual a palavra ocorre na premissa.94 Então, as palavras, tomadas fora das premissas, devem sempre estar no nominativo,
enquanto nas premissas os termos devem ser tomados nos diferentes casos, segundo as exigências das proposições. Isso
significa que, a partir do nominativo, o nome "cai", "declina" para várias outras posições. No Da interpretação se diz
explicitamente que Phílonos, "de Filãó" e Philóni, "a Filão", não são nomes, são casos de um nome (2, 16b 1-2). A definição
desses casos é idêntica à do nome, mas a diferença está em que, construídos com é, era ou será, eles não são nem verdadeiros
nem falsos, ao contrário do que ocorre com os nomes; por exemplo, de Filão é ou de Filão não é são expressões que nada têm
de verdadeiro nem de falso.

Com os estoicos o termo ptôsis se limita. Pela própria definição de verbo,95 vê-se que eles já não chamam ptôsis à flexão
verbal, reservando esse nome para o caso, como o entendemos hoje. Steinthal (1891, v.II, p.304) dá, a partir de um trecho de
Amônio, uma explicação segundo a qual ptôsis distingue uma realidade singular em contraposição a uma qualidade geral.
Caso é o modo como algo "cai", ocorre, acontece, chega a uma situação; isso significa a realização de algo geral sob
circunstâncias espaciais, temporais e causais particulares, o que corresponde ao sentido de ptôsis em Aristóteles. Nos
estoicos, porém, o significado se aprofunda. Os nomes são designações das qualidades, e a ptôsis é a qualidade que aparece
num caso real, particular. Por isso, os verbos não têm casos, já que eles não designam as qualidades. A restrição da categoria
de caso aos nomes e aos artigos e pronomes (árthra) tornou possível aos estoicos separar a classe das conjunções, palavras
sem caso, assim como lhes permitiu colocar o adjetivo na classe dos nomes. Pode-se dizer que foram os estoicos que
estabeleceram propriamente a categoria de caso, fixando o uso do termo caso como o temos hoje; eles opuseram o caso reto
(orthé ou eutheía ptôsis) aos casos oblíquos (plagíai ptôseis), denominados geniké, dotiké e aitiatiké (Diógenes Laércio,
VII, 64-5), termos que os latinos, mais tarde, traduziram por genitituus, datituus e acusatiuus (interpretando erroneamente
aitiatiké), respectivamente. Na própria denominação dada ao nominativo vê-se outra diferença em relação a Aristóteles, para
quem o nominativo não era uma ptôsis, era simplesmente um nome. Em Aristóteles o nome é a coisa essencial, e as formas
casuais são situações casuais dele; nos estoicos, todos os nomes, enquanto dizem algo particular, são casos. Enquanto se
combinam com os predicados, todos os nomes comuns são casos. Por isso, o estudo dos casos vem colocado, em Diógenes
Laércio, logo após o estudo dos predicados, e ambos pertencem à consideração da construção da frase, um caso (um nome
comum em um emprego particular) juntamente com um predicado (um verbo em um emprego particular) formam um lektón
completo (autotelés). Desse modo, o exame estoico dos casos se vincula especificamente ao exame da construção dos
enunciados.96

Diz Diógenes Laércio (VII, 192) que Crisipo escreveu uma obra, Sobre os cinco casos. Para Forbes (1933, p.110), esse
quinto caso era o advérbio, pois os estoicos se recusavam a considerar o vocativo como um verdadeiro caso. Lersch (1838,
v.II, p.190-1) acredita que o vocativo estava incluído no sistema estoico, provavelmente, porém, não como um caso oblíquo,
mas como um caso reto, juntamente com o nominativo.

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio (§ 12) indica cinco casos do nome, não usando o termo plágios, "oblíquo":

1 orthé, "reto" (em Varrão, VIII, 1, rectus); ou onomastiké, "nominativo"; ou eutheía, "reto";

2 geniké, "genitivo"; ou ktetiké, "possessivo", ou patriké, "pátrico" (em Varrão, VIII, 66, patricus casus);

3 dotiké, "dativo" (em Varrão, VIII, 66, dandi casus) ou epistaltiké, "destinativo";

4 aitiatiké, "causativo" (kat' aitiatikén, "segundo a causa") (em Varrão, VIII, 66, traduzido equivocadamente por accusandi
casus e accusatiuus);97

5 kletiké, "vocativo"; ou prosagoreutiké, "de saudação" (em Varrão, X, 30, casus vocandi).



Assim, o vocativo, cuja posição entre os estoicos não pode ser estabelecida, aparece aqui na mesma posição dos outros casos,
como parte do paradigma de um nome. Esse reconhecimento do vocativo como um caso representa a adoção de um critério
morfológico.98 Dionísio o Trácio indica, por definição, a flexão de caso como existente no artigo (ptotikón, "com casos") (§
16) e inexistente no advérbio (ákliton, "indeclinável") (§ 19). Para os pronomes primitivos (os pessoais), Dionísio aponta os
mesmos cinco casos do nome, mas, para os derivados (os possessivos), não aponta o vocativo (§ 17).

Apolônio Díscolo

Apolônio apresenta os mesmos casos que seus predecessores. Os casos constituem, para ele, um conjunto de formas
regularmente derivadas de um só tema. Julga que não precisa ser demonstrado o fato de os casos se marcarem pela
terminação. Entretanto percebe-se que o que é considerado primordialmente é o sentido, não a forma, e que as observações
sobre o valor das desinências são apenas ocasionais e específicas da gramática grega. Quanto ao sentido de cada caso,
Apolônio explica:

• que o nominativo e o acusativo indicam, respectivamente, o agente e o paciente (Da sintaxe, III, 159);

• que o genitivo tem ideia possessiva (Da sintaxe, I, 103; II, 117; Do pronome, p.262);

• que o dativo indica destinação (Da sintaxe, III, 79, 177).

Tempo I

O tratamento filosófico

Quando trata dos nome e dos verbos como elementos formadores do discurso, no Sofista, Platão se refere à indicação do
tempo no discurso, dizendo que, no momento em que se forma o discurso mais simples, é dada uma indicação relativa a coisas
que são, ou se tornaram, ou foram, ou serão (262d). Essa observação representa, porém, um simples reconhecimento do tempo
em que ocorre o acontecimento real. Em muitos outros trechos,99 refere-se Platão ao tempo, mas nele não se encontra nenhuma
distinção que se possa considerar relacionada propriamente com as formulações linguísticas.

Aristóteles foi o primeiro a tratar da categoria do tempo no verbo, observando distinções na forma verbal em correspondência
com distinções na relação temporal com a elocução. Na sua definição de verbo,100 diz ele que o verbo também indica tempo.
Entretanto, ainda insiste no verbo como predicado lógico, o que mantém o adjetivo na classe dos rhémata (Da interpretação,
1, p.10). Na Poética (1487a), Aristóteles reconhece o tempo presente (páron) e o passado (parelelythós). Assim, de algum
modo, ele já busca critérios linguísticos, mas na base deles mantém o significado, não as características formais.

Para os estoicos, o tempo é algo incorporal (asómaton). É uma divisão do movimento do mundo, e nele se distinguem o
passado (paroichekós) e o futuro (méllon), que são ilimitados (Diógenes Laércio, VII, 141). Foi na sua preocupação peculiar
de definir as relações de causalidade e os modos de conclusão que os estoicos encontraram motivo para definir as relações de
tempo. Desse modo, ponderaram bastante sobre a significação das formas temporais, mas de modo algum houve o
estabelecimento de um sistema de tempos que pudesse considerar-se gramatical. Na verdade, é obscuro o tratamento exato
dado por eles aos tempos, pois, embora se encontrem referências a passado, presente e futuro, como três fases do tempo, e
embora o grego possuísse desinências de futuro e de passado, não aparece essa distinção na teoria estoica dos tempos, o que
demonstra a preocupação maior com um critério nocional; tanto ao futuro como ao aoristo, eles apenas se referiram como
formas indeterminadas do verbo, fora da noção de tempo propriamente (Bekker, 1965, p.891, 29-32).

Os estoicos reconheceram o valor aspectual das formas verbais gregas. Sua doutrina dos tempos (ibidem, p.891-2) estabelece
quatro tempos verbais no pleno sentido, com dois valores temporais e dois valores aspectuais. A combinação dos dois
critérios – tempo e aspecto – e a bipartição segundo cada um dos critérios (tempo: presente e passado; aspecto: durativo e
completado) levam a uma divisão em quatro,101 atribuindo-se a cada um dos quatro tipos um nome duplo:

• presente durativo (ou imperfeito) – enestós paratatikós (ou atelés); (é o presente);

• presente completado – enestós syntelikós (ou téleios); (é o perfeito);

• passado durativo (ou imperfeito) – paroicheménos paratatikós (ou atelés); (é o imperfeito);

• passado completado – paroicheménos syntelikós (ou téleios); (é o mais-que-perfeito).



Assim, os tempos eram vistos, de um lado, como não completados, de outro, como completados, e, desse modo, eram
colocados em uma linha de tempo a partir do presente em direção ao passado.102

Além desses tempos considerados determinados (horisménoi), havia os indeterminados (aóristoi). O fato de não existir na
língua grega, completamente desenvolvido, um futuro exato, determinado, e o fato de o aoristo e o futuro possuírem forma
sonora semelhante podem ter sido a causa da assimilação havida entre o aoristo e o futuro. O nome aóristos, porém, não foi
aplicado ao futuro, talvez por julgar-se que o futuro (ho méllon, "o que está por vir") em si é indeterminado, não se podendo
falar nem em completado nem em não completado.

No tratamento estoico da categoria do tempo, é muito pouca a atenção dada às distinções de base formal. A própria definição
estoica de verbo não inclui, como a de Aristóteles, referência a tempo como acidente verbal.

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio (§ 13) apresenta os três tempos verbais, indicando quatro variedades aspectuais do passado. Aparece,
assim, modificada a classificação dos estoicos:

Dionísio observa a relação aspectual que existe entre o presente e o imperfeito (durativos), o perfeito e o mais-que-perfeito
(completados), o aoristo e o futuro (indeterminados) (§ 13). Entretanto, só para o passado há atribuição de nomes que indicam
aspecto. Assim, contra o presente e o futuro, não especificados quanto ao aspecto, alinham-se os quatro tipos em que, segundo
o aspecto, se subdivide o passado. Já não governa a bipartição inicial estoica das formas verbais em determinadas e
indeterminadas. Entre os quatro tipos de passado, um é indeterminado (quanto ao tempo) e os outros três se classificam
quanto à oposição entre duração e perfeição (quanto ao aspecto). O perfeito e o mais-que-perfeito, que são determinados
quanto ao tempo – no que se opõem ao aoristo –, não recebem, por isso, uma denominação especial.

Apolônio Díscolo

Temos poucas informações a respeito da doutrina de Apolônio Díscolo sobre os tempos. O presente é o primeiro deles e
serve de termo de comparação para todos os outros (Da sintaxe, I, 13; IV, 41). Entendendo duração ( parátasis) e perfeição
(syntéleia) em relação ao tempo, Apolônio toma como ponto de partida o presente, em relação ao qual se avalia o ponto em
que uma ação se conclui; assim, é a partir do presente, tomado como ponto de referência, que uma ação é considerada
completada ou não. E é em relação ao presente que o mais-que-perfeito indica uma ação que ocorreu há muito tempo, e o
imperfeito, uma ação que ocorreu há pouco tempo (Da sintaxe, III, 21). O perfeito, parakeímenos, é considerado um pretérito,
designando a ação que foi concluída no momento de pensar ou de falar (Dos advérbios, p.534, 2); Apolônio o designa,
mesmo, como enestósa syntéleia, "ação concluída no presente" (Da sintaxe, III, 21). Assim, o perfeito é um passado
determinado, do mesmo modo que o mais-que-perfeito é um passado também determinado (que se conclui no passado); o
aoristo, por sua vez, tem esse nome porque é um passado indeterminado (Dos advérbios, p.534, 30-1).

Modo



O tratamento filosófico

Protágoras apresentou os diferentes tipos de frases e, portanto, sugeriu o emprego de diferentes modos, quando dividiu a
composição retórica em imprecação (eucholé), interrogação (erótesis), resposta (apókrisis) e ordem (entolé) (Diógenes
Laércio, IX, 53). Diz ainda Diógenes Laércio que, segundo outros, Protágoras dividiu os discursos em sete partes: narração
(diégesis), interrogação (erótesis), resposta (apókrisis), ordem (entolé), relato (apangelía), imprecação (eucholé) e
invocação (klésis); e que, segundo Alcidamas, foram quatro as partes apresentadas: afirmação (phásis), negação (apóphasis),
interrogação (erótesis) e interpelação (prosagóreusis) (ibidem).103

Aristóteles distingue tipos (schémata, "figuras") de elocução; a ordem (entolé), o pedido (euché), a narração (diégesis), a
ameaça (apeilé), a interrogação (erótesis) e a resposta (apókrisis) (Poética, 19, 1456b).

Nem os estoicos trabalham ainda com o conceito gramatical de modo. Sendo, porém, muito importante o exame das formas da
linguagem na dialética, são muito estudados os tipos de frase. O tipo básico é a proposição, que é o fundamento da
consideração, porque é a afirmação de alguma coisa da qual se demonstra a verdade ou a falsidade. Dela se distinguem as
frases que não são nem verdadeiras nem falsas, e que são as seguintes: a questão, a interrogação, o imperativo, o juramento, a
imprecação, a sugestão, o vocativo e o que é semelhante à proposição (Diógenes Laércio VII, 66).104

O tratamento gramatical

Os gramáticos buscaram sua indicação dos modos na existência de formas externas particulares, isto é, de formas gramaticais
próprias. Assim, eles atentaram especificamente para os modos do verbo, não para os tipos de frases, as modalidades do
lógos. Steinthal (1891, v.II, p.273-4) chama a atenção para o fato de os filósofos usarem adjetivos como erotematikós,
"interrogativo", no masculino, acompanhando o substantivo lógos, enquanto Aristarco vai usar adjetivos no neutro,
acompanhando rhêma.105 Ele observa também que o termo énklisis, "flexão", empregado para designar o modo verbal,
aparece pela primeira vez em Dionísio de Halicarnasso, onde se identifica com toda flexão.

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio também chama énklisis ao modo verbal e indica cinco modos: indicativo (horistikê, "definitório"),
imperativo (prostaktiké), optativo (euktiké), subjuntivo (hypotaktiké) e infinitivo (aparémphatos) (§ 13). Dionísio não define,
apenas relaciona esses modos e, no breve estudo que faz do particípio, indica a falta de flexão modal.

Apolônio Díscolo

Em Apolônio, também énklisis designa, de um modo bem geral, a flexão do verbo, a sua forma. Apolônio, porém, vai chamar
o modo ora énklisis ora diáthesis (tês psychês), "disposição (da alma)", nome que indicaria uma concepção do modo como
expressão de uma disposição de alma do falante. Nesse caso, o modo não precisaria referir-se unicamente ao verbo; Apolônio
aponta uma diferença entre uma énklisis optativa do verbo e uma do advérbio (por exemplo: eíthe, "oxalá") (Da sintaxe, III,
95).

Apolônio reconhece e caracteriza os mesmos cinco modos verbais que aparecem em Dionísio o Trácio.

O infinitivo é, para ele, a forma mais geral (genikotáte) do verbo (Da sintaxe, III, 59-60), o verbo por excelência. É a forma
que dá fundamento a todas as outras, já que todo modo verbal se resolve em um infinitivo mais uma palavra que tem o mesmo
sentido da terminação daquele modo. Assim, por exemplo, o optativo peripatoíes (Que passeies!) está por eúchomai (exprimo
um voto; é meu desejo) mais o infinitivo se peripateín (tu passeares); o indicativo grápheis (escreves) está por horízomai
(defino, afirmo) mais o infinitivo se gráphein (tu escreveres)  (Da sintaxe, III, 25; I, 51). Na verdade, para Apolônio, assim
como patronímico, possessivo e os outros restantes são espécies de nomes, também indicativo, optativo e os outros restantes
são espécies do verbo geral que é o infinitivo (Da sintaxe, III, 60).

As ideias de Apolônio contrariavam as concepções de gramáticos anteriores – aos quais Apolônio se refere em geral –, que
negavam o caráter de verbo ao infinitivo, considerando-o antes um advérbio (Da sintaxe, III, 55). Com a propriedade que o
infinitivo tem de indicar a diferença de tempo e de voz, Apolônio vê garantido o seu caráter verbal (Da sintaxe, III, 60),
argumentando que a indicação das pessoas e das disposições de alma não é a propriedade característica do verbo (Da
sintaxe, III, 59). Seu caráter próprio é marcar a atividade e a passividade (Da sintaxe, I, 16), por isso ele só exprime o fato
que é único e invariável, sem pessoas, e desse modo, sem os números e as disposições da alma que pertencem às pessoas que



tomam parte no ato marcado pelo verbo, não pertencem ao próprio verbo (Da sintaxe, I, 51; III, 24).

Por outro lado, diz Egger (1854, p.150), a ideia de Apolônio contrariava a do gramático Trifão, que, baseado nesse caráter
abstrato do infinito e no fato de que, precedido de um artigo, o infinitivo se torna um verdadeiro substantivo, não o admitia
como modo verbal, chamando-lhe apenas ónoma rhématos, "nome do verbo". Apolônio lhe chama ónoma prágmatos, "nome
do fato" (Dos advérbios, p.539, 23; p.541, 26) porque seu núcleo é um prâgma, mas considera-o verbo porque traz em si a
indicação das vozes e dos tempos.

Ao infinitivo se segue o indicativo. Apolônio diz que inicialmente considerou o indicativo o primeiro dos modos, mas que
depois alterou seu modo de pensar. Diz que se costuma começar a conjugação pelo indicativo pela simples razão de que ele é
o mais usado e o mais útil para observações sobre as coincidências de terminações, sobre os alongamentos e as figuras pelas
quais o verbo pode ser afetado, característica que não o coloca acima do infinitivo; pelo contrário, este é menos abundante em
formas porque é uma palavra primitiva, enquanto o indicativo é derivado (Da sintaxe, III, 62).

No indicativo está um horismós, "definição", uma katáphasis, "afirmação", uma synkatáthesis, "assentimento", isto é, nele
está a afirmação de que o fato é expresso no verbo (Da sintaxe, III, 51), a afirmação da existência (hypárxis). Assim, o
indicativo pensais significa o mesmo que existe em vós a razão (Da sintaxe, III, 117).

Ao indicativo segue-se o optativo. O sentido do nome euktiké, "optativo", derivado de euché, "desejo", é ligado ao advérbio
eíthe (= oxalá). Assim, quando se acrescenta oxalá a um optativo, há um pleonasmo, quase como quando se acrescenta naí
(partícula afirmativa) a um indicativo (Da sintaxe, III, p.94). Esse estudo dá lugar a interessantes observações de morfologia:
o desejo se expressa de duas maneiras, ou pelo advérbio (eíthe) ou pelo modo do verbo (o optativo); assim também ocorre
com a ideia de superioridade ou de intensidade, que se exprime por palavras como belthíon, "melhor", áristos, "ótimo", e
também pela terminação dos adjetivos, como em leukó-teros, "mais branco", glykú-teros, "mais doce" (Da sintaxe, III, 95-6).

Outras observações do mesmo tipo se seguem, prenunciando uma distinção entre radical e sufixo.

Segundo igual raciocínio, o imperativo traz o mesmo sentido da partícula imperativa áge (= vamos!). O modo imperativo vem
após o optativo porque é menos completo que ele. Diz Apolônio que o imperativo não possui a primeira pessoa porque é
incompatível com ela. Como não se pode admitir ninguém falando a si mesmo, porque o eu é indivisível, não se pode imaginar
alguém comandando a si mesmo, mas apenas refletindo (Da sintaxe, III, 104-5). Observando, então, a conjugação do
imperativo, Apolônio conclui que ele representa a complementaridade de dois modos: o próprio imperativo, prostaktiké,
(segunda e terceira pessoas) e o sugestivo ou exortativo (primeira pessoa) (Da sintaxe, III, 106-11).106

O subjuntivo vem após o imperativo porque não pode formar uma oração independente. Apolônio considera apropriado o
nome hypotaktiké, "subordinado", "subjuntivo" justamente a partir do fato de que esse modo tem sempre de se subordinar à
conjunção (Da sintaxe, III, 123). Objeta contra o nome distaktiké, "dubitativo", usado por alguns, porque tal nome se refere
apenas a um uso desse modo verbal e atenta mais às conjunções dubitativas empregadas na construção do que o próprio modo
verbal; e, na verdade, algumas conjunções dubitativas podem também usar-se com indicativo (Da sintaxe, III, 123-5).

Apolônio exclui o particípio do grupo dos verbos, e as razões que dá para isso baseiam-se exclusivamente no exame da língua
grega. Baseado em Prisciano, Egger (1854, p.167-71) apresenta a doutrina que seria a de Apolônio e que não abriga o
particípio entre os verbos porque ele não exprime as pessoas nem os diversos estados de alma, isto é, não tem modos
pessoais. Entretanto, o infinitivo é, para Apolônio, a forma essencial do verbo e, no exame do infinitivo, como já se viu, ele
diz que a expressão dos estados de alma é uma função acessória do verbo, ligada à propriedade de marcar as pessoas.

Voz

O tratamento filosófico

Platão já trata das vozes ativa e passiva, sem nomeá-las e sem estabelecer, de modo algum, uma distinção de gramática,
quando diz, no Sofista, que, para tudo o que do não ser anterior é levado posteriormente a ser, podemos dizer que levar a ser é
produzir, e ser levado é ser produzido (219b).

Os estoicos classificaram os predicados (kategorémata) em ativos (orthá, "retos"), passivos (hyptia, "supinos")107 e neutros
(oudétera, "nem um nem outro"). Os ativos foram definidos como os que se constroem com um caso para formar um
predicado, e os exemplos são akoúei, "ouve", horâ, "vê", dialégetai, "conversa". Os passivos foram definidos como os que se



constroem com uma partícula passiva, e os exemplos são akoúomai, "sou ouvido", horômai, "sou visto".

Os neutros têm uma definição negativa, isto é, trata-se daqueles que não são nem uma coisa nem outra, como phroneîn, "ter a
faculdade de pensar". Acrescentam-se os verbos reflexivos (antipeponthóta), definidos como aqueles que têm forma passiva
mas não são passivos, e o exemplo é keíretai, "corta os próprios cabelos" (Diógenes Laércio, VII, 64).

Essas definições, embora se refiram a predicados e pertençam, portanto, à lógica, não se fazem sobre base nocional. A base
também não é a forma – pois vemos dialégetai (com a desinência médio passiva – etai) como exemplo de verbo ativo –, mas
é, principalmente, o modo de construção; observe-se, na definição de "retos" e de "supinos", a expressão "os que se
constroem" (tà syntassómena) e, ainda, a referência a um nome ou uma partícula que entram na construção. A definição,
atribuída aos estoicos, de "retos" e "supinos" segundo o conteúdo aparece em Simplício; os "retos" são identificados com os
transitivos e os "supinos" são considerados segundo a sua relação com aquele que age (apud Steinthal, 1891, p.300); definem-
se "retos" e "supinos" em oposição um ao outro, enquanto os "neutros" se opõem a ambos, ao mesmo tempo, porque ou
indicam a atividade pura sem relação ao objeto paciente, ou indicam o puro sofrer, restringido ao que sofre a ação. Eles
compreenderiam, assim, os intransitivos e os médios, como hédomai, "alegro-me". Os antipeponthóta não seriam
simplesmente os reflexivos ou os recíprocos, mas os médios transitivos e causativos: keíromai, "eu me corto os cabelos" ou
"eu faço cortar os meus cabelos".

O tratamento gramatical

Os gramáticos deixam de apresentar a tripartição estoica de base lógica: ativos, passivos e neutros. Já não estão, como os
estoicos, fazendo uma classificação dos predicados, mas têm o conceito de diáthesis, "disposição", a qual é ou ativa
(energétiké) ou passiva (pathetiké); é uma bipartição que se marca segundo alterações da forma verbal, enquanto neutro traz
uma consideração de ordem totalmente diferente.

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio indica três vozes verbais (diathéseis): ativa (enérgeia), passiva (páthos) e média (mesótes) (§ 13).
Entretanto, baseado em critérios nocionais, inclui na voz média flexões verbais que formalmente pertencem à ativa, como o
perfeito de forma ativa e significação passiva (por exemplo: pépega, "afundar-se"). Define a voz média como a que indica às
vezes atividade, às vezes passividade. De fato, por definição, o verbo é considerado em Dionísio como a palavra que indica
ação praticada ou recebida. A voz média representaria, na verdade, apenas uma possibilidade de combinar as outras duas.

É interessante observar que Dionísio aponta a categoria de voz também para os nomes (§ 12), registrando duas vozes, a ativa
(por exemplo: krités, "julgador", "juiz", ho krínon, "o que julga") e a passiva (ex.: kritós, "julgado", ho krinómenos, "o que é
julgado"). Na verdade, esses são adjetivos108 e têm origem verbal.

Apolônio Díscolo

Apolônio apresenta as três vozes: ativa, passiva e média (Da sintaxe, III, 54). A enérgeia cabe aos nominativos e o páthos,
aos casos oblíquos (Da sintaxe, II, 141). A voz média representa uma convergência do sentido passivo e do ativo, embora
algumas formas médias só tenham significação ativa e outras só tenham significação passiva. Como sempre, o exame de
Apolônio se apoia exclusivamente na realidade da gramática grega, mas traz verdades que são repetidas até hoje, como a
afirmação de que um verbo que não se construa com um sujeito no nominativo e não exija um complemento não pode ser
enunciado na passiva (Da sintaxe, III, 156).

Pessoa

O tratamento gramatical

Dionísio o Trácio

Dionísio o Trácio é o primeiro que fala das pessoas do discurso.109 Ele se refere a elas na definição de verbo (§13) e, a
seguir, indica que são três, definindo-as a partir do discurso: a que fala ("de quem parte o discurso"); aquela a quem se fala
("a quem se dirige o discurso"); e aquela de quem se fala ("sobre quem é o discurso"). Também no estudo dos pronomes
(§17), tanto primitivos como derivados, são registradas as três pessoas. No estudo do particípio (§15) é observada a ausência
de flexão pessoal.



Apolônio Díscolo

Apolônio Díscolo considera insuficiente a definição da segunda pessoa como "aquela a quem se fala", julgando que deve ser
acrescentado que é a respeito dela que se fala; e a primeira pessoa não é "a que fala", mas é "a que fala de si própria". A
definição da terceira pessoa é feita em termos negativos: nem é "a que fala sobre si própria" nem é "aquela a quem se fala"
(Da sintaxe, III, 104).

Apolônio observa que o verbo e o pronome têm como característica comum designar a pessoa, mas que, nos verbos, a
mudança das pessoas se marca pela mudança das terminações, enquanto, nos pronomes possessivos, muda a primeira parte (tá
árchon, o que hoje se chama radical) para marcar as pessoas, e mudam as terminações para marcar o gênero e o caso,110 pois
haveria "confusão nas sílabas finais" se terminações diversas tivessem de ser usadas para indicar o caso e a pessoa (Do
pronome, p.120). Os verbos, por sua vez, não tendo caso, ou tendo apenas um, podem, sem inconveniente, marcar as pessoas
por uma mudança de terminação.

Comparando os verbos e os nomes, diz Apolônio que o alongamento da terminação dos nomes se chama forma ou espécie
(eídos),111 porque a mudança de final dá à palavra uma forma nova, e que, nos verbos e nos pronomes, a passagem de uma
forma a outra se chama pessoa (Do pronome, p.22).

1 Usa-se formal, aqui, no sentido tradicional, em oposição a nacional; opõe-se, então, formal a sentido. Para os diferentes
sentidos do termo formal veja-se Lyons (1970, p.105).

2 Propositadamente, aqui se emprega o termo letra no sentido em que aparece grámma, no Sofista (253a), isto é, com o valor
de "som". Ver Capítulo 6, "A disciplina gramatical".

3 "Áphóna kai phonounta syl1abàs tithéis exeûron anthrópoisi grámat' eidénai"  (Forbes, 1933, p.10). Michel Lejeune
(1948, p.46) lembra, antes, em Ésquilo, a expressão grammáton... syllabai, "reuniões de letras" (Os sete contra Tebas,
v.468). Diz que a distinção das sílabas e, dentro destas, das vogais deve remontar a uma tradição pedagógica ainda mais
antiga.

4 "Emissões que não têm som: mas têm ruído" (18b-c).

5 "As que não têm som nem ruído" (ibidem).

6 Não se esqueça, porém, da distinção que Platão já faz no Teeteto (203b) e que foi registrada anteriormente.

7 Ver Capítulo 5, "O trabalho dos estoicos".

8 Estas correspondem às semivogais da nomenclatura atual, pois são os elementos gregos iota e hypslón. Dionísio, entretanto,
observa que o hypsilón também pode ser protático ao iota, como em myía e hárpyia, isto é, que pode ser primeiro elemento
de ditongo, o que corresponderia ao que hoje se chama vogal.

9 Dionísio não usa esse termo.

10 Observe-se que Dionísio usa os mesmos três termos de Aristóteles – vogais, semivogais e mudas –, mas agrupa estas duas
últimas classes sob o nome de consoantes. Além disso, subdivide as mudas.

11 Essa denominação médias tem provocado controvérsias. Robins (1957, p.67-106) comenta a explicação que Dionísio o
Trácio dá do termo: não pode ele querer significar que elas são um pouco aspiradas, pois essa não deve ter sido a verdadeira
pronúncia. Já se sugeriu que o termo mésa aí significasse "indiferentes" (Hoenigswald apud Robins, 1957, p.88), mas então a
explicação atribuída a Dionísio deve ser considerada inserção de um comentador. Pode-se supor, finalmente, que Dionísio
tenha percebido que as médias, b, g, d, de um lado, aproximam-se das puras, p, k, t (pela falta de aspiração), e, de outro,
aproximam-se das aspiradas, ph, ch, th (pela falta de sonoridade). Isso, porém, ele não expressou, porque não podia ter
chegado a uma análise de traços, muito menos à percepção da possibilidade de análise dos termos em mais de uma dimensão.
Não deve também ter sido percebida, naquele estágio, a marca da sonoridade, mas intuitivamente Dionísio a sugere, pela
correlação implícita que estabelece em seu agrupamento. A denominação psilá, "nus", refletiria o caráter de não marcados que



p, k e t possuem tanto em relação ao grupo de b, g e d como em relação ao grupo de ph, ch e th.

12 Chamam-se inalteráveis porque permanecem tanto no futuro dos verbos como na declinação dos nomes.

13 Diphilo, que significa "amigo de Zeus", passa a Díphilo, que corresponde a Amadeu. Assim, por substituição de elementos
de um predicado, obteve-se um nome.

14 Stalbaum (apud Lersch, 1838, v.II, p.9): "Deinde rhêma et onoma ita distinguuntur, ut hoc subiecti, quod grammatici
vocant, illud praedicati quoque notionem contineat." (1891, v.I, p.141-2) nega que, até mesmo no Sofista, ónoma e rhêma
sejam termos de lógica, conferindo-lhes apenas importância dialética. Se o discurso retrata o pensamento, ónoma, rhêma e
lógos são conceitos dialéticos, pertencentes ao reino da diánoia. A única base para a diferenciação das palavras em espécies
é o conceito, pois as palavras correspondem aos gêneros dos seres.

15 Para Geppert (apud Lersch, 1838, v.II, p.9), Platão, no Crátilo, não colocou ónoma ao lado de rhêma, mas incluído nele.
Segundo Lersch, isso poderia ser suposto de 399b, mas não das outras passagens. Assim, em 399b, Sócrates estaria mostrando
apenas a formação do ónoma a partir do rhêma, mas já compreendendo que a realidade do lógos incluía onóma ao lado de
rhémata.

16 Não se esqueça da ideia platônica da linguagem como reveladora da essência das coisas (Crátilo, 431d). Ver Capítulo 3,
"O problema da linguagem nos diálogos de Platão".

17 Ver Capítulo 3, "O problema da linguagem nos diálogos de Platão".

18 Que os números se contam entre os nomes encontramos no Crátilo (435a), quando Sócrates quer provar a Crátilo que há
nomes que não se assemelham às coisas e que, portanto, a homologia e a convenção têm de ser admitidas.

19 Conford (1957, p.307) mostra como gramáticos subsequentes continuaram nessa ideia. Para Amônio, as outras partes do
discurso (conjunções, preposições, artigos etc.) não são partes do lógos. Para Plutarco, Platão fala só de nomes e verbos
porque uma proposição só consiste, realmente, nessas palavras; elas trazem a ideia de uma pessoa ou coisa, mas palavras
como portanto e sobre não o fazem.

20 Steinthal (1891, v.I, p.196 ss.) observa, de modo interessante, que, nos Primeiros analíticos, Aristóteles ensaia uma
movimentação na pura esfera conceitual, embora, na verdade, aí não se mantenha, voltando à linguagem depois de ter partido
dela. Entretanto nessa obra Aristóteles procede diferentemente do que faz no Da interpretação, em que as formas de
expressão se põem muito mais em causa.

Nos Primeiros analíticos ele parte da proposição como premissa e só depois progride aos termos resultantes da dissolução
da premissa. Ele parte da proposição, pois a definição de premissa é "discurso que afirma ou nega alguma coisa de alguma
coisa" (I, 24a 16-7). Na esfera conceitual, a proposição é a conjunção de dois termos – enquanto expressa a distância e a
relação entre os dois pontos-limite, e é premissa – enquanto é parte de uma conclusão. As noções de nome e verbo aparecerão
porque os dois termos-limite são o sujeito e o predicado da proposição que constitui a premissa; os dois termos são nome e
verbo.

No Da interpretação (Perì hermeneías) Aristóteles começa das partes (nome e verbo) e depois vai ao todo (proposição),
porque aí as partes não são vistas como termos de uma premissa, a proposição não é pura síntese de nome e verbo. Hermeneía
é "interpretação", "expressão" (ver Capítulo 4, nota 16), e Aristóteles, nessa obra, parte da forma linguística significativa que
ele considera mais simples, o nome. O livro Da interpretação começa justamente afirmando a necessidade de estabelecer a
natureza do nome e do verbo (1, 16a 1).

21 Lê-se no texto estabelecido por Hardy (in Aristóteles, Poétique, 1969) que artigo é uma palavra sem significação que
indica o começo, o fim ou a divisão de uma proposição (por exemplo, amphí, "em torno de") ou uma palavra sem significação
que não impede nem promove uma unidade de significação a partir de vários sons, colocando-se por natureza nas
extremidades ou no meio (1457a 6-10). Na sua segunda parte, essa é exatamente a definição de conjunção. Tanto conjunção
como artigo podem ocorrer no início, no meio ou no fim de uma proposição, diferindo somente porque uma conjunção não
pode estar por si no início, e um artigo pode. Os exemplos de artigo são amphí e perí e os de conjunção são mén, dé, toi. A
tradução do Prof. Eudoro de Souza, baseada principalmente no texto grego editado por Augusto Rostagni, não menciona artigo
e atribui à conjunção a mesma definição que em outras edições se refere a artigo. Uma das suposições para o aparecimento do
artigo em algumas edições é que talvez o texto apresentasse originariamente uma identificação – "conjunção ou artigo" – e



depois tivesse sido feita uma separação, considerando-se, então, duas partes do discurso, conjunção e artigo, sendo dada a
esta última uma das definições de conjunção. Amphí e perí seriam também exemplos de conjunção, deslocados de seu lugar.

22 Observem-se os exemplos amphí, perí. Ver-se-á, mais adiante, que nem ainda nos gramáticos árthron cobre o campo
daquilo que hoje se chama artigo.

23 Considerando a ousía como a matéria em si, a hýle, absolutamente desprovida de qualidade, os estoicos não podiam
definir o nome como designação da ousía. A coisa real – que na concepção estoica é sempre corporal ( sôma, "corpo") –
resulta da mistura das qualidades à ousía. Uma qualificação determinada configura um indivíduo ou uma espécie e, portanto,
são as qualidades que definem um indivíduo determinado ou uma espécie determinada.

24 Ver Capítulo 5, "O trabalho dos estoicos".

25 A definição que Egger (1854, p.146) reproduz, citando Diógenes Laércio (VII, 57-58), substitui, porém, kategórema por
kategoríon. A partir daí, Egger diz que o verbo, para os estoicos, é apenas o infinitivo. E continua: "Todas as vezes que a
afirmação se 'complica' com um sujeito expresso no nominativo, como em 'Sócrates passeia', então ela se chama kategórema,
'asserção', ou sýmbama, 'acidente'; 'fato'. Quando o nome complementar não está no nominativo, como em Sokrátei mélei, o
verbo, ou, antes, a proposição inteira se chama parasýmbama, 'fato indireto', por oposição ao emprego do nominativo, que é o
caso direto por excelência. Quando a proposição chamada sýmbama ou kategórema necessita, para completar-se, de uma
outra palavra, a que chamamos regime, como em 'Platão ama Dião', ela se chama élatton è sýmbama ou élatton è kategórema,
'menos que fato' ou 'menos que asserção'. Enfim, se é o parasýmbama que necessita de um segundo substantivo, como em
Sokrátei mélei Alkibiádous, então o verbo se chamará élatton è parasýmbama, 'menos que fato indireto'; essas últimas
distinções se tornam quase intraduzíveis em francês".

Lersch (1838, v.II, p.31) traz o trecho do Da sintaxe de Apolônio em que este diz que os estoicos nomearam apenas o
infinitivo rhêma e o verbo finito, kategórema ou sýmbama. De fato, os estoicos aplicaram o termo rhêma particularmente à
forma infinitiva do verbo e se referiram às formas finitas como kategorémata (predicados). Na verdade, porém, vê-se que a
definição de rhêma e a de kategórema são muito próximas. Apenas o primeiro (rhêma) representa a consideração das partes
do discurso, e, então, na sua definição, se considera a ausência da categoria de caso, enquanto o segundo (kategórema)
representa a consideração dos lektá, sendo o kategórema um lektón incompleto (ellipés) ou parte de um lektón completo
(autotelés).

Para o estudo das proposições simples, ver Capítulo 5, "O trabalho dos estoicos". De fato, a forma característica do verbo,
isolada como parte do discurso, é o infinitivo.

26 O mesmo valor vai estar no metoché, particípio, com que os gramáticos designam essa parte do discurso quando, mais
tarde, a consideram separadamente.

27 Essa mesma característica aparece destacada em um gramático, Tiranião, que incluía o particípio entre os nomes. Para ele,
havia três espécies de nomes: os nomes próprios, que são individuais; os apelativos, que servem como radicais (são
"temáticos"); os particípios, que nunca são primitivos (são "atemáticos") (informação de Suídas, apud Steinthal, 1891, p.217).

28 Teodecto já elevara a conjunção à importância de uma parte do discurso, colocando as bases para um tratamento mais
profundo (Lersch, 1838, v.II, p.24).

29 Em geral, existem, além do testemunho de Prisciano, os testemunhos mais diretos de Diógenes Laércio e Apolônio.

30 Essas conclusivas (por exemplo, dé, gé) juntamente com as ilativas (por exemplo: ára, toinýn) formam o grupo das
silogísticas dos gramáticos alexandrinos.

31 Apolônio, no Das conjunções (515), refere-se ao estoico Caremão, que procurava provar por que essas partículas, embora
meramente expletivas, podem ser chamadas também de conjunções.

32 Ver p.148-9.

33 "Stoici ... articulum et pronomen unam partem orationis accipiebant, infinitum articulum vocantes, quem grammatici
articulum, eique adiungentes etiam infinita nomina vel relativa" (Institutiones grammaticae, XI, 1).



34 Entendendo de outro modo essa diferença, Apolônio, citado por Egger (1854, p.93-4), critica a teoria dos estoicos, dizendo
que o artigo, do mesmo modo que o pronome, só se coloca diante de palavras cuja noção está precedentemente determinada.
Na sua crítica à teoria estoica do artigo, Apolônio diz que houve abuso da etimologia da palavra árthron, "articulação", a qual
foi tomada sinônimo de kôlon, "membro da frase".

35 "Secundum Stoicos vero quinque sunt eius (orationis) partes: nomen, appellatio, verbum, pronomen sive articulus,
coniunctis" (Institutiones grammaticae, II, 16).

36 Ver as explicações que aparecem mais adiante sobre Dionísio o Trácio.

37 Egger (1854, p.195) também entende "intermédio" com referência à forma e em relação com o gênero, mas explica que o
termo se deve ao fato de a forma do advérbio ser intermediária entre os três gêneros do adjetivo; por exemplo: kalôs; forma
intermediária entre kaloí, kalaí e kalá. Outra explicação justifica o termo "intermédio" pelo fato de essa parte do discurso,
pela forma, prender-se ao adjetivo – que já então se incluía na classe dos nomes – e, pelo sentido, prender-se ao verbo, pois
frequentemente indica o modo de ação (Lersch, 1838, v.II, p.45; Forbes, 1933, p.110).

38 Apolônio registra epítheton rhématos (Da sintaxe, 21, 17). Assim explica Prisciano: "(Stoici) adverbia nominibus vel
verbis connumerabant, et quasi adjectiva verborum ea nominabant" (Institutiones grammaticae, II, 16).

39 Lersch (1838, v.II, p.45) apresenta o testemunho da gramática latina.

40 Steinthal (1891, v.II, p.213) cita um trecho de Sérvio e ainda uma frase do Etymologicum magnum. Curiosa e inaceitável é
a explicação que Forbes (1933, p.110) dá para o termo: na classe dos advérbios, os estoicos colocavam todas as palavras que
não podiam definir de outro modo.

Lersch (1838, v.II, p.45) registra a opinião de Geppert, que ele não aceita, segundo a qual o nome pandéktes se deve ao fato
de que todas as diferenças do mundo orgânico e inorgânico desaparecem no conceito da pura substância, e o advérbio seria
representação da pura substância: "Diese wunderbare Bezeichnung hat Geppert S. 55 so aufgefasst, dass, wie alle
Unterschiede der organischen und anorganischen Welt in dem Begriffe der reinen Substanz verschwinden, so das
Adverbium für alIe Sprachkategorien die Darstellung der reinen Substanz sey, die sich auf der einen Seite in den sie
unselbststandigen Redetheilen verflüchtige, wie sie auf der andem die Geburtssttte für AlIes werde, was die Sprache zu
bezeichnen und der Geist zu denken fahig sey".

41 Essa afirmação se baseia em edições do próprio manual de Dionísio o Trácio (a de Uhlig e a de Bekker). Informa, porém,
um escólio que Dionísio o Trácio fez do nome próprio uma parte distinta, como faziam os estoicos (Bekker, 1965, p.672, 10-
5). Em Egger (1854, p.112), lê-se que Dionísio o Trácio não separou pronome e artigo, o que significaria que o manual não é
de autoria deste.

42 Ver adiante, nesta página, item 1. 43 Steinthal (1891, v. II, p.238) aponta, nos gramáticos latinos, as expressões: rem
corporalem aut incorporalem (Carísio) e corpus aut rem (Donato).

43 Steinthal (1891, v. II, p.238) aponta, nos gramáticos latinos, as expressões: rem corporalem aut incorporalem (Carísio) e
corpus aut rem (Donato).

44 O diminutivo (hypokorismós) se encontra em Aristóteles (Retórica, III, 2, 1405b).

45 Aristóteles, na Retórica, se refere várias vezes (por exemplo, em III, 22, 1405b) ao epítheton como algo próprio da
poesia.

46 Aristóteles, na Poética, tinha concebido o pepoieménon como uma palavra formada particularmente por um poeta,
variando um nome corretamente usado (2, 1457b, 33-6).

47 Lersch (1838, v.II, p.92) lembra que uma vaga noção de nome genérico já estava no sinônimo de Aristóteles e, mais
explicitamente, na definição dos estoicos de gênero e de espécie.

48 Essa é a ordem que aparece na edição de Uhlig (1883). Em Bekker (1965), o partitivo precede o absoluto.

49 Por essa razão, a autenticidade dessa última série de espécies tem sido posta em dúvida. Steinthal (1891, v.II, p.250) não



acredita que ela seja de Dionísio o Trácio e diz que seus sucessores, mais filósofos de que ele, introduziram essa
classificação lógica. Traz como prova o fato de que, na definição de próprio e de comum, interfere o conceito de essência,
que só depois de Dionísio o Trácio entrou na definição de nome. Lersch (1838, v.II, p.83 ss.), porém, aduz razões para provar
a autenticidade dessa classificação.

50 Hoje se entende, normalmente, nome próprio como o nome que é próprio de um indivíduo. Observe-se o termo alemão
Eigenname, "nome próprio de um ser singular".

51 Proségoros significa "a quem a palavra é dirigida".

52 Ver, ainda, Forbes (1933, p.112), que cita o testemunho de Apolônio.

53 Egger (1854, p.112) afirma que Dionísio o Trácio, como os estoicos, manteve o pronome e o artigo na mesma classe
(definindo o pronome como árthron deíktikon, "artigo demonstrativo") e que as definições separadas de pronome e artigo
que se encontram no manual provam que este não é de autoria de Dionísio. Egger ainda invoca o testemunho de Apolônio para
dizer que Dionísio (bem como Apolodoro de Atenas) colocava artigo e pronome na mesma classe.

54 Egger (1854, p.92-3) registra outras denominações dadas pelos gramáticos ao pronome, segundo o depoimento de
Apolônio Díscolo no Do pronome: paronomasía, "nome derivado" (Dionisodoro de Trezênia); semeíosis, "designação",
"indicação" (Tiranião); antonomasía, que é outra forma de antonymía (Comano).

55 Em um trecho do Do pronome, citado por Egger (1854, p.100), temos a indicação de que os pronomes primitivos eram
chamados unipessoais ou simples, porque é sempre de maneira simples que eles são concebidos no singular, no plural e no
dual, enquanto os possessivos são duplamente singulares, plurais ou duais (quanto ao possuidor e quanto ao possuído).

56 Não aceitando como autêntica a segunda classificação de Dionísio dos nomes em vinte e quatro espécies (ver nota 50),
Steinthal (1891, v.II, p.311) não encontra indicação certa do lugar conferido pelo gramático aos que hoje se denominam
pronomes demonstrativos. O reconhecimento de que os pronomes indicam as pessoas poderia fazer pensar na inclusão dos
demonstrativos como pronomes de terceira pessoa, mas eles não se encaixam entre os primitivos, porque distinguem gênero,
nem entre os derivados, porque não são bipessoais.

Mesmo que se aceite, porém, a classificação dos nomes nas vinte e quatro espécies, não se pode garantir que lá esteja
abrigado explicitamente o pronome demonstrativo. Entretanto, pela proximidade de natureza com pronomes como tal, tanto,
Dionísio o Trácio pode tê-lo considerado entre os anafóricos (a décima quarta espécie), embora entre os exemplos não haja
nenhum demonstrativo.

Resta a possibilidade de terem sido eles considerados artigos demonstrativos (árthra deiktiká), que constituíam, segundo o
testemunho de Apolônio, a espécie dos artigos que abrigava os pronomes. Dificilmente, porém, pode-se acreditar que
Dionísio tenha deixado de considerar o pronome como uma classe à parte, desde que o grande realce dado pela escola de
Aristarco à indicação de pessoa supunha a separação entre os artigos e os pronomes – que, então, no caso, só seriam, mesmo,
os pessoais e os possessivos.

57 Ver nas p.155-6, explicações para o termo.

58 Assim está na edição de Uhlig (1883). Em Bekker (1965), em vez de deloûsa, "que revela", está pleroûsa, "que preenche".
Steinthal (1891, v.II, p.322), que traz a definição que está em Bekker, observa que essa característica "que preenche os vazios
da expressão" refere-se às expletivas.

59 Essa será a definição de Apolônio Díscolo.

60 Egger (1854, p.69) observa que Apolônio, ignorando a origem semítica tanto do alfabeto como do nome das letras,
estabelece aqui um falso paralelismo quando diz que, do mesmo modo que existe o uso de chamar a todas as palavras nomes
(por ser nome a primeira das partes do discurso), assim também o alpha, primeira letra do alfabeto, deve seu nome à palavra
alphein, que significa "encontrar".

61 Egger (1854, p.69) observa que Apolônio não coloca o pronome (que substitui o nome e que forma com o verbo um sentido
completo) logo após o nome porque os pronomes foram imaginados para se aliarem com o verbo quando este é usado na
primeira ou segunda pessoa, já que os nomes são sempre de terceira pessoa. Que o nome exprime sempre a terceira pessoa lê-



se no Da sintaxe (II,10 e 11).

62 Observe-se, então, que a preposição é ainda considerada uma parte do discurso, mesmo quando funciona como prevérbio;
numa frase em que Apolônio diz estarem todas as partes do discurso, a preposição vem representada pelo katá do verbo
composto katépesen (Da sintaxe, I, 14).

63 Ver mais adiante o item "Pronome".

64 Apolônio justifica o nome eîde, "formas" pelo fato de a alteração da parte final da palavra caracterizar certa mudança de
forma (Do pronome, p.22).

65 Lembre-se de que Dionísio o Trácio não define nem essa espécie nem a seguinte, apenas exemplifica.

66 Segundo Lersch (1838, v.II, p.121), Apolônio não poderia entender assim o sentido dos distributivos levando em conta
apenas o grego, uma vez que no grego não há uma forma própria para eles, sendo empregados, em parte, os numerais cardinais
compostos com syn-, em parte, as preposições aná, katá etc. Assim, ou Prisciano aqui não seguiu fielmente Apolônio, ou este
levou em conta também o latim, o que não parece provável pelo que resta de suas obras.

67 Diz Egger (1854, p.150) que Trifão, pelo contrário, fundamentando-se sobre o caráter abstrato do infinitivo e sobre o fato
de que ele pode assumir o papel de um substantivo quando precedido de artigo, não o admitia entre os modos do verbo e lhe
chamava nome verbal (ónoma rhématos), ver p.213.

68 Ver p.212.

69 Por exemplo: tôn anthrópon, boi mèn... aoi dè, "dos homens, uns... outros" (Da sintaxe, I, 57).

70 Por exemplo: ho pàter ho emós, literalmente "o pai o meu" (Da sintaxe, I, 102).

71 Por exemplo: amphóteroi, "ambos", diferente de hoi dýo, "os dois" (Da sintaxe, I, 71).

72 Segundo Apolônio, Dionísio chamou ao pronome artigo demonstrativo (árthron deiktikín). Entretanto, no manual que
chegou até nós estão separados artigo e pronome (ver p.157). Essa referência de Apolônio serve de argumento para se
considerar que o manual que possuímos não é de autoria de Dionísio.

73 Apolônio explica que acrescentou "quando não tem os gêneros claramente definidos pela forma" pensando nos pronomes
possessivos, que têm uma forma particular para marcar o gênero da pessoa determinada, pois os pronomes pessoais (1ª e 2ª
pessoas) nada têm em sua forma que distinga os gêneros, sendo isso feito pela indicação das pessoas. Convém observar que o
grego não possuía formas específicas de pronome pessoal de 3ª pessoa, usando nessa função os dêiticos.

74 Recolhendo trechos de Apolônio, Steinthal (1891, v.II, p.313) mostra como isso é possível. Assim como o nome, revelando
a qualidade, designa o kypokeímenon, também o pronome, pela indicação da ousía, designa o hypokeímenon singular. Por
meio da deíxis, que é uma propriedade sua, o pronome, enquanto indica a ousía, faz ver os acidentes que cabem a essa ousía
(Da sintaxe, 73, 20). Por meio da deíxis, o que está sob a vista torna-se objeto de um primeiro conhecimento (Do pronome,
p.77b); por meio da anaphorá, opera-se um segundo conhecimento (Da sintaxe, 98, 26). O nome, por seu lado, faz operar esse
conhecimento da coisa prescindindo da propriedade dêitica ou anafórica, pois em si ele já traz a "essência com qualidade". Só
o nome determinado, porém, pode ser substituído pelo pronome, pois, se mostramos um objeto (deíxis), ele é, por isso mesmo,
determinado, e, se nos referimos a um objeto (anaphorá), é suposta uma noção preexistente, determinada. Por isso mesmo, o
pronome substitui o nome próprio, não se toma pelo adjetivo nem pelo nome comum, que se aplica a várias coisas, não a uma
determinada. Observemos que, na definição de pronome de Prisciano, está explícita essa característica do pronome:
"Pronomen est pars orationis, quae pro nomine proprio uniuscuiusque accipitur, personasque finitas recipit" (Institutiones
grammaticae, XII, 1). Lembre-se, aqui, de que os indefinidos e interrogativos não se contavam entre os pronomes.

Quanto às indicações da obra Da sintaxe constantes desta nota, deve-se lembrar que Steinthal usou a edição bekkeriana,
enquanto a edição usada na elaboração deste trabalho foi a teubneriana.

75 Egger (1854, p.114) julga que Apolônio entende por ousía o papel individual dos seres no drama da linguagem, mas que
isso fica mal explicado. Para Egger, necessariamente tem de ser assim, pois o nome próprio éque, de fato, exprime a
substância. Steinthal (1891, v.II, p.241) diz que deste modo Apolônio entendia a ousía: "para o particular, a espécie, para



esta, o gênero, para este, a hýle totalmente abstrata, um último hypokeímenon. Assim, no nome próprio de um homem, está
como ousía a espécie homem "(Da sintaxe, 19, 13-6).

76 Ver p.179.

77 Ver nota 61.

78 Não se esqueça de que a observação é para o grego.

79 Disso fala Prisciano, que também começa com a preposição, porque segue Apolônio: "Itaque cum bene mihi videntur
praepositionem ceteris indeclinabilibus. Graecorum doctissimo praeposuisse, et maxime Apollonius, cuius auctoritatem in
omnibus sequendam putavi, ego quoque ab ea incipiam" (Institutiones grammaticae, XIV, 1).

80 No exemplo grego, tachý, forma neutra do adjetivo.

81 "Species sunt: copulativa, continuativa, subcontinuativa, adiunctiva, causalis, effectiva, approbativa, disiunctiva,
subdisiunctiva, disertiva, ablativa, praesumptiva, adversativa, abnegativa, collectiva vel rationalis, dubitativa,
completiva" (Institutiones grammaticae, XVI, 1). Expressamente é atribuída a Apolônio a divisão das causales em cinco
espécies: "Causales igitur, quas alii in una specie posuerunt, Apollonius pater Herodiani in quinque species dividit, quas
supra ostendimus, id est, continuativas, subcontinuativas, causalis, adiunctivas, effectivas" (ibidem, XVII).

82 Conservam-se aqui as indicações de Egger (1854), que se referem à edição bekkeriana. Observe-se que, no restante deste
trabalho, as indicações do Da sintaxe se referem à edição teubneriana de Uhlig (1883).

83 É interessante observar que Apolônio se preocupa em justificar o fato de uma conjunção se chamar disjuntiva, conceitos
aparentemente antagônicos. Ele explica que nem sempre os nomes refletem bem as funções que designam; assim, há verbos
passivos com valor ativo, há nomes neutros (por exemplo: paidíon, criança) que designam ambos os sexos; há nomes plurais
(por exemplo: Tebas), que designam uma unidade. Assim as conjunções disjuntivas são conjunções porque têm a propriedade
geral de ligar as frases entre si, mas são disjuntivas porque as ideias que ligam são disjuntas. E essa disjunção está nas
próprias ideias ligadas, não na partícula em si, já que as ideias continuarão disjuntas se a partícula for suprimida ou
substituída por outra como uma copulativa (Das conjunções, p.481-5, capítulo "Sobre as disjuntivas").

84 Na verdade, praesumptiva não é tradução de prosleptikós, mas de proleptikós. Lersch (1838, v.II, p.140) registra
proleptikós, não prosleptikós. Egger (1854, p.209), porém, prefere manter prosleptikós, porque corresponde ao que Apolônio
indica expressamente em um trecho que Egger transcreve e que traz como exemplo: "Se é dia, há luz; ora, então é dia".
Observa, então, Egger que a tradução deveria ser adsumptiva, não praesumptiva, e que Prisciano se teria enganado na
tradução, ou talvez houvesse um erro em seu manuscrito.

85 Lersch (1838, v.II, p.140) dá, com dúvida, arnetikós como correspondente grego para abnegativa. É interessante observar
que Prisciano apresenta essa espécie sem que o latim possua representante dela. Também em português esses elementos não
existem.

86 No capítulo "Sobre as expletivas", que ocupa as doze páginas finais do Das conjunções (p.515-26), Apolônio trata
pormenorizadamente dessas partículas. Critica os que as consideram como desprovidas de sentido (p.515). O que as
caracteriza é a propriedade de quase sempre perderem sua significação particular para servir somente para conferir harmonia
e elegância ao estilo (p.520).

87 A parte deste capítulo referente ao tratamento filosófico foi objeto de comunicação no XXII Seminário do Grupo de
Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, realizado em Araraquara, em maio de 1980.

88 Ver p.105.

89 Ver p.154.

90 Híppos, "cavalo", empregado com artigo masculino e com feminino.

91 Observe-se, entretanto, que, no Das conjunções, ele diz que paidíon, "criança", é neutro segundo a forma e comum
(amphóteron, "um e outro") segundo o significado.



92 Ver nas p.142-9 o estudo do rhêma em Aristóteles.

93 Aristóteles não usa nomes para os casos; apenas há exemplos.

94 Literalmente píptei, "cai" (I, 36, 49a 5).

95 Ver p.151.

96 Ver o estudo sobre a consideração do verbo, entre os estoicos, na p.151.

97 Prisciano: "accusativus sive causativus: accuso hominem et in causa homi nem facio" (Institutio oratoria, V, 72).

98 Lembra Robins (1957, p.99-100) que a exclusão do vocativo do sistema de casos é baseada ou em critério semântico –
desde que caso é primariamente a expressão gramatical de relação entre dois ou mais nomes ou pronomes e o vocativo não
expressa essa relação – ou em critério sintático – desde que todos os demais casos contraem relação sintática com outras
palavras na frase, enquanto o vocativo normalmente permanece sozinho, como um constituinte semi-independente de tipo
interjetivo.

99 Ver Parmênides (151e, 156a), Filebo (39e, 59a, 65e), Timeu (38e), Leis (896a).

100 Ver p.145.

101 Steinthal (1891, v.I, p.310) não admite que os estoicos tenham feito essa indicação dupla e, como comprovação,
argumenta que os alexandrinos não a fizeram e que não se tem notícia de divergência, nesse ponto, entre uns e outros, pois os
alexandrinos só dizem que os estoicos tiveram outros nomes para os tempos.

102 Essa divisão corresponde em Varrão (IX, 32, 96-101; X, 33, 47, 48) à divisão dupla em infectum e perfectum, seguida da
divisão em tempos, que são, porém, três: praesens, praeteritum e perfectum.

103 Na Poética (19, 1456b), Aristóteles também se refere às distinções de Protágoras. Censurando Homero porque este dava
uma ordem acreditando fazer uma prece, Protágoras disse que mandar que se faça ou não se faça uma coisa é uma ordem
(entolé).

104 Ver no Capítulo 5 o item "Uma teoria da significação".

105 Interessante que Varrão está ainda muito perto de Protágoras quando alinha entre as seis declinatuum species do verbo,
ao lado do tempo e das pessoas, o rogandi,o respondendi,o optandi e o imperandi (De língua latina, X, 31).

106. Steinthal (1891, v.II. p.290) diz que Diomedes traduziu hypothetiké por hortativus e que outros chamavam a esse modo
symbouleutiké. Diz ainda que ele era também chamado authypótakton, por ter apenas a primeira pessoa do singular e do
plural.

107 Steinthal (1891, v.I, p.299) esclarece, segundo um escólio, que os termos orthá e hyptia se tomaram emprestados à
ginástica e se relacionam com as argolas penduradas em cordas.

108 É importante lembrar que Dionísio enquadra os adjetivos entre os nomes.

109 O nome pessoa vem de uma metáfora; prósopon, "pessoa", era a máscara que os atores usavam em uma representação.

110 E mudam as duas partes para marcar o número, como se viu anteriormente.

111 Ver nota 64.



Parte III - Os procedimentos e os critérios de classificação

Para a configuração do que se pode considerar amplamente como gramática, está em primeiro plano a questão da classificação
dos elementos linguísticos. A disciplina gramatical surge, basicamente, como uma classificação que se pretende exaustiva e
abrangente dos fatos de língua. Toda classificação é, por sua vez, o efeito da aplicação de critérios. Conforme a base, a
orientação e os interesses que presidem à formação de um sistema, determinam-se os critérios e estes, então, presidem à
classificação geral.

Na sistematização da filosofia, começam a prenunciar-se classificações de unidades do plano da expressão. Gerados em
sistemas filosóficos, esses critérios partem naturalmente do plano do conteúdo, e, por isso, não se chegará a uma classificação
gramatical, já que não se investiga um domínio que pretendidamente se circunscreva ao linguístico.

Assim, é apenas com os gramáticos que se encontra um plano geral de classificação de fatos linguísticos, compondo-se uma
disciplina restrita e delimitada, a qual, entretanto, carrega uma herança filosófica que marca, em geral, as suas considerações.
Tem-se a formação de um sistema autônomo que, segundo os critérios próprios da disciplina gramatical emergente, redistribui
unidades que tinham sido isoladas e conceituadas em sistematizações de natureza distinta, geradoras de critérios bem
diferentes.

Pode ser apontada, pois, uma diferença total de natureza entre a disciplina gramatical que emerge e cada conjunto de
considerações recebido como herança daqueles que meditaram a linguagem. Entretanto, a nova disciplina não só acusa
aproveitamento do material disponível, como também se vale de procedimentos de classificação que a investigação anterior
instituiu e desenvolveu.

É especialmente na classificação das "partes do discurso" que podemos apontar a construção de um sistema gramatical,
porque, como vimos, é exatamente nesse campo que a gramática tem condições de mostrar um tratamento diferente, em
natureza, do tratamento filosófico. Isso poderá ser visto de modo especial em Dionísio o Trácio, que representa justamente a
primeira sistematização geral da gramática. Passando ao estatuto de fatos de gramática, as "partes do discurso" que a
filosofia isolara significativamente se associam de modo regular aos "acessórios", que aqui são chamados categorias
gramaticais, compondo um quadro geral compreensivo e coerente. Isso caracteriza a existência da gramática como
disciplina, o que não se anula com a permanência de noções que possam denunciar pontos de vista filosóficos.

O surgimento das partes do discurso assenta-se em sucessivas dicotomizações e se marca pelo método de classificação e
definição aristotélico. Assim, o sistema gramatical, criação helenística, apresenta uma classificação geral cujos critérios
determinantes trazem a marca da sistematização filosófica que o pensamento helênico empreendeu.

Reconhecida filosoficamente a duplicidade entre a linguagem e as coisas, surge naturalmente a distinção nomes/verbos. O
seguimento da especificação de outras partes do discurso guiou-se por essa base, e, assim, a divisão em três nada mais foi que
o aparecimento de um terceiro grupo oposto ao primeiro que havia sido considerado, o dos nomes e verbos, vistos em Platão
como partes essenciais, formadoras da "primeira combinação".

Aristóteles considerou os nomes e os verbos como as partes do discurso significativas, na sua teoria do lógos. Quando,
porém, se ocupou da léxis, destacou, em oposição àqueles, os conectivos, palavras sem significado na proposição.

A lógica estoica, por sua vez, era uma lógica de enunciados, não de termos, e, por isso, nela, o modo de união dos fatos é
fundamental. A relação entre um fato que é objeto de percepção e um que não o é expressa-se, nas proposições não simples,
pelas conjunções. A grande carga de valor lógico atribuída a estas, a sua posição preeminente na lógica estoica, como
expressões linguísticas das articulações dos juízos, implica a consideração de um quarto grupo, o dos artigos, palavras de
força articuladora, que, entretanto, não contêm o valor de definição das implicações entre os eventos. Ficam estabelecidas,
assim, no sistema estoico, quatro partes do discurso, em correlação com as quatro categorias de pensamento.

A divisão também estoica – e para nós estranha – de cinco partes do discurso, sendo nome e nome comum classes distintas,
corresponde à análise caracteristicamente estoica das relações linguísticas como reflexo do pensamento. Essa análise podia
justificar plenamente uma diferença essencial entre o nome próprio e o comum. Apenas no nome comum se justificava buscar
uma relação natural entre som e sentido, aquela relação de que a onomatopeia era a figuração por excelência; apenas no nome
comum se podia buscar a expressão da categoria da qualidade.



Aristóteles dera atenção à léxis, constituíra-a objeto de investigação, e esse tipo de consideração fizera esboçar-se uma
montagem das partes do discurso com abrigo para as formas consideradas sem valor lógico. O ponto de referência na
consideração de cada parte era a significação, mas a própria atenção dada às palavras sem significação abrira caminho para
um modo de procedimento mais linguístico e menos lógico.

É assim que, de algum modo, a atividade dos gramáticos no estabelecimento das partes do discurso, embora alimentada nas
investigações estoicas, representa uma retomada dos caminhos de Aristóteles. Por outro lado, a atitude dos estoicos significa,
na verdade, sua fixação em um domínio restrito, numa época em que se isolavam disciplinas e em que tendia a constituir-se a
gramática como campo específico do exame dos fatos linguísticos.

As especificações das partes do discurso pelas quais os gramáticos são responsáveis, isto é, as especificações subsequentes à
partição quádrupla de nome, verbo, conjunção e artigo – deixada de lado a separação marginal estoica nomenome comum –
correspondem a uma formalização de estudos. Configura-se uma disciplina autônoma, com objeto próprio e campo delimitado.
Consequentemente, os elementos que se classificam são entidades de língua, e assim se definem.

A interferência de um critério nocional que ainda aparece no estabelecimento e na definição das partes do discurso é, agora,
em Dionísio o Trácio, ocasional. Muito mais importante é o critério de flexão, especificamente a de caso, embora esse critério
não presida organicamente ao estabelecimento de oposições em um quadro, como mais tarde ocorreria em Varrão, que
apresentou as partes do discurso segundo a quádrupla combinação das flexões de caso e tempo: palavras com caso, palavras
com tempo, palavras sem nenhum dos dois, palavras com ambos.

Em Dionísio o Trácio, caso já é um termo de valor gramatical. Consideram-se as estruturas formais, e caso já não é "queda",
como entendia Aristóteles, que só ao nominativo dos nomes conferia a qualidade de designação verdadeira. Anula-se aquele
juízo de valor que denunciava, acima de tudo, que se privilegiavam as relações entre a linguagem e o pensamento e, mais
ainda, entre este e a verdade ontológica. Já não encontram abrigo termos como o "menos que" estoico, denunciadores de uma
hierarquização de formas linguísticas segundo o seu modo de expressar as relações lógicas.

Representante da doutrina gramatical que se constitui no período helenístico, Dionísio o Trácio oferece, em relação aos
filósofos, um aumento do número das partes do discurso, o que representa uma divisão mais abrangente. Ele traz, na verdade,
um quadro que assegura um lugar em uma classe para qualquer forma linguística grega. Por outro lado, apresentando o feixe
completo das categorias gramaticais aplicáveis à língua grega, ele permite organizar todas as formas em um sistema de flexão
e fornece o padrão para as gramáticas tradicionais, cujo assento está predominantemente no estabelecimento de paradigmas.
Organiza, pois, um verdadeiro quadro, em que as implicações filosóficas aparecem, como não podia deixar de ser, mas que é
um quadro que tem por objeto a língua, não o pensamento.

Tomando a classificação de Dionísio o Trácio como representativa da classificação gramatical, podemos confrontá-la com o
modo como aparecem as "partes do discurso" na filosofia. Nesta, temos de destacar dentre a massa de investigações
peculiares de cada sistema aquilo que representa certo isolamento de entidades formadoras do plano de expressão do
pensamento; por mais que se perceba destacarem-se unidades, isso constitui uma atividade acessória, que se relaciona como
exame da linguagem em funcionamento. Na gramática, é visível uma atitude nova que se configura especialmente pela
apresentação de paradigmas isolados dos textos linguísticos, especialmente um quadro exaustivo das "partes do discurso";
elas são entidades linguísticas observáveis por si, isto é, como classes de palavras e, por isso mesmo, organizadas em
conjunção com um sistema de flexões.

Tendo como assente a diferença de natureza, resta destacar pontos dignos de observação em cada sistema e na relação entre
um sistema e outro. Nessa verificação, fica bem visível a diferença de critérios representada nas definições encontradas nos
diversos sistemas e, especialmente, na delimitação, no recorte e na organização do campo em exame. Se há critérios da
filosofia que persistem na gramática, no entanto entram eles, inegavelmente, em um novo universo de relações. Passam a
existir critérios internos que caracterizam a existência de uma disciplina gramatical autônoma.



9 - O procedimento filosófico1

Está em Platão, como se viu, a primeira divisão das partes do discurso, mas, na verdade, o nome e o verbo platônicos não são
propriamente elementos linguísticos, e Platão nem mesmo os define separadamente; apenas os indica como elementos (agente
e ação) formadores do lógos.

Em Aristóteles já há mais explicitamente o aparecimento dos elementos do discurso como entidades do plano da expressão;
todas as definições das partes do discurso partem de um gênero comum, phoné, que é o som da linguagem, a voz. Essa
indicação basta para registrar a separação da linguagem e sua colocação como objeto de investigação.

A partir de Aristóteles aparece a definição das partes do discurso. Seu procedimento geral de investigação, que se baseia na
definição e nas classificações, aplica-se também às formas de expressão e caracteriza, a partir daí, a apresentação das
entidades da linguagem. Mais tarde a gramática alexandrina vai estruturar-se sobre o procedimento de classificações e
definições, e, do mesmo modo, vai-se ver, pelo tempo fora, assim apresentarem-se também as gramáticas ocidentais. Os
alexandrinos vão utilizar, ao trabalhar com entidades da língua, procedimentos que Aristóteles usara ao investigar os
elementos da linguagem.

O procedimento de definição foi explicitado por Aristóteles. Segundo ele, a definição é a afirmação de uma natureza da coisa;
ela dá o significado do nome. Nos Tópicos, diz ele que a definição é uma frase que expressa a essência da coisa (101b 19-20).
Dizem os escólios sobre Dionísio o Trácio que, segundo Aristóteles, a definição é a indicação do que uma coisa é, e que, por
meio disso, se indica a essência da coisa (Bekker, 1965, p.647, 18-20). Platão já expusera o procedimento de definição no
Sofista, quando, por divisões sucessivas de classes, chegara à particularização do sofista. Aristóteles, porém, formalizou toda
uma teoria sobre o hóros, a "delimitação": a partir do gênero, designativo da essência, estabelecem-se diferenças específicas,
pelas quais se chega às espécies e ao indivíduo. Desse modo, tanto em Platão como em Aristóteles, as definições supõem uma
classificação que surge de sucessivas especificações e que coloca em um quadro geral mais amplo as entidades definidas.
Como estão disponíveis as definições aristotélicas das partes do discurso, pode-se tentar buscar uma classificação subjacente
e esboçar o quadro dentro do qual as unidades definidas se organizam.

Ao avaliar as definições de entidades do plano da expressão de Aristóteles, é básico levar em conta que pela primeira vez se
apresenta num mesmo autor uma diversidade de abordagem que oferece diferentes quadros conforme se examine o lógos ou a
léxis. Há diferença no próprio estabelecimento de campo: na Poética e na Retórica encontram abrigo elementos não
essenciais para a formação da proposição, elementos "desprovidos de significado". Além disso, a Poética enfileira as
chamadas partes da elocução, que são partes da cadeia falada, e, por isso, parte-se do elemento linguístico mais simples,
passa-se pelas sílabas e pelas palavras (com significado na proposição ou não), antes de se chegar à proposição. Está em
questão o elemento sonoro enquanto significante, isto é, enquanto portador ou não de significado. A definição das unidades
coloca cada uma, de início, como voz que tem uma contraparte de conteúdo caracterizada em termos de presença ou ausência
de significado na proposição. Afinal, a elocução do discurso artístico – retórico e poético – constitui a expressão do
pensamento, que é conteúdo significado. Relacionados com os elementos do conteúdo, destacam-se elementos da elocução,
abstraídos como significantes. É assim que, não só no Órganon, como na Retórica e na Poética, os dados que aparecem nas
definições das unidades destacadas são semânticos: no Órganon há prevalência do significado; na Poética e na Retórica, do
significante, o qual problematicamente se diz "não significativo" se não possui significado na proposição.

Examinem-se definições em Aristóteles:



A base é sempre a significação, embora as definições partam da entidade sonora (voz). São sempre objeto de estudo os
conceitos lógicos, mas as unidades do plano da expressão se destacam. Assim, o gênero comum é voz significativa, indicado
explicitamente na definição de nome e de proposição, e implícito no termo prosemaînon ("que acrescenta a seu próprio
significado") da definição de verbo: é semântica a primeira diferenciação específica que age, repartindo, de um lado,
proposição (cujas partes são significativas) e, de outro, nome e verbo (cujas partes não são significativas).2 A diferença que
opera a especificação seguinte é a existência ou não da noção de tempo. Essa indicação da existência de tempo no verbo é
também uma indicação semântica, não de gramática, de flexão. E a significação do tempo não tem apenas um valor semântico
geral, mas tem valor proposicional (em termos aristotélicos), pois a propriedade de indicar o presente é que caracteriza o
verbo como formador da proposição. A última indicação que se acrescenta à definição de verbo é a que explicitamente o
relaciona com a proposição; é a sua especificação como predicado, especificação que coloca a definição de verbo como
complementar à de nome; este é o elemento mais simples – dir-se-ia, o não marcado –, e do qual as coisas são ditas.

O exame dos termos dessas definições permite depreender este plano geral de classificação:

* Os parênteses indicam que o trecho não está na definição, é inferido.

Pode-se ver como o exame dessas definições e da classificação nelas implícita confirma a visão aristotélica da linguagem.
Assim, explicam-se:



A análise só desce, pois, até as partes com valor na proposição (as partes do lógos), embora se anuncie que a voz
significativa pode ser analisada, por sua vez, em elementos não significativos. Isso vai ser feito explicitamente quando o
exame passa a ter como objeto não o lógos, mas a léxis, o que, sob o ponto de vista da formação de um sistema de entidades
linguísticas, representa um alargamento de campo.

O mais importante ponto de referência é ainda o significado. O gênero comum, porém, é voz, que abriga tanto os sons
significativos como os não significativos para a proposição. Parte-se do elemento, o som mais simples, indivisível; passa-se,
em seguida, para os sons compostos; dentre estes, vai-se dos menos complexos para os mais complexos, o que, no terreno da
semântica, significa ir dos sons não significativos para os significativos, até chegar ao lógos, que é som significativo cujas
partes são significativas.

O interessante é que a primeira diferença específica é formal (embora essa indicação que chamamos formal se deva à
preocupação finalística de Aristóteles): de um lado, fica o elemento (voz indivisível formadora de outras vozes de
linguagem), e, de outro, ficam todas as outras partes da elocução, e para uma delas, a conjunção, não é indicada
explicitamente a condição de som composto, talvez pelo fato de que, em muitos casos, ela é representada, em grego, por único
fonema. De qualquer modo, não é característica das conjunções serem sons formadores de sons compostos, como é o caso do
stoicheîon, razão pela qual estão no grupo que se opõe a ele. No Da interpretação, a sílaba fora suposta como parte do nome
e do verbo (como parte não significativa) porque deles se partia. Na Poética, a sílaba não se define pela decomposição da
palavra em unidades menores, mas pela reunião dos elementos em unidades maiores (isto é, pelo valor etimológico, haja vista
o prefixo syn-), porque se parte do elemento indivisível.



A segunda diferença específica é semântica, repartindo, de um lado, os sons não significativos (sílaba e conjunção) e, de
outro lado, os significativos (nome, verbo e enunciado). Cada um desses grupos vai novamente se bifurcar. O segundo deles é
o grupo abrigado no Da interpretação, e a Poética repete as especificações semânticas que apareciam naquela obra, exceto
quanto à indicação que opunha verbo e nome como predicado e sujeito. A Poética não apresenta, pois, aquela circularidade
que, no Da interpretação, fazia reverter à proposição (cuja significação é "por natureza") as definições de nome e verbo (que
significam "por convenção"; mas participam da proposição).

Quanto ao primeiro desses dois grupos, há implícita nova dicotomização. A conjunção é um elemento (composto) não
significativo, que, por sua vez, compõe o enunciado; a sílaba é um elemento composto não significativo que não compõe
diretamente o enunciado.

Ambos são entidades sem valor proposicional (em termos da proposição aristotélica). A falta de valor semântico na
proposição leva a uma especificação formal. Para a sílaba, elemento dos elementos do enunciado, basta a indicação
"composta de muda e vogal", já que apenas é pertinente o domínio da composição vocabular. A conjunção, porém, é um
elemento não significativo, mas com autonomia dentro do enunciado, razão pela qual deve haver outras indicações que o
relacionem com o total do enunciado. Na falta de valor proposicional, deve ser especificado o valor funcional dessa entidade,
um valor sugerido pelo próprio nome sýndesmos, e ao qual se acrescentam indicações de colocação no enunciado.

Daí que se possa registrar uma importante articulação dos critérios formais e semânticos. Quase se pode dizer que se separam
dois domínios, um que deve ser considerado no plano da expressão e outro que deve ser considerado no plano do conteúdo. O
exame dos termos dessas definições permite depreender este plano geral de classificação:

* Indicação que não aparece explicitamente,é inferida.



** Essa indicação não vem na definição de nomeede verbo, mas na definição de ptôsis, "caso", que se diz pertencer ao
nomeeao verbo.

O exame desse plano geral de classificação da elocução e de definição dos seus elementos nos dá a visão aristotélica da
organização desse domínio:



Fica expresso que são elementos da elocução:

• os sons articuláveis: elemento;

• os sons articuláveis não significativos: sílaba, conjunção (e ainda caso);

• os sons significativos sem partes significativas (elementos do enunciado): nome e verbo;

• os sons significativos com partes significativas: o enunciado (o lógos).

É muito interessante observar que, a partir de uma análise baseada no significado, Aristóteles chega ao registro de uma
primeira articulação e de uma segunda articulação, representada pelo stoicheîon.

A diferença entre o exame das partes do discurso feito no Da interpretação e o que é feito na Poética merece ser examinada.

No Da interpretação, como o que se tem em vista é a proposição, aquilo que não é proposição é parte dela. Na Poética, o
que se tem em vista é a elocução, e sua estrutura é verificada. Vai-se das partes mínimas às partes maiores da enunciação, até
o próprio lógos, que também é um som, também entra na estrutura da elocução.

No Da interpretação, em que só se abrigam as partes significativas, a forma mais simples é, consequentemente, o nome. Na
Poética, levando-se em conta a elocução, examinam-se partes significativas e não significativas, e, então, a forma mais
simples é o elemento sonoro.

No Da interpretação, cada definição parte de voz significativa. Na Poética, cada definição parte de uma classe mais ampla,
a voz humana; amplia-se o exame para todos os elementos sonoros, sejam eles significativos ou não. Por isso mesmo vai
interferir nas definições uma característica puramente formal: a indicação de simples e composto para cada som definido.
Também a indicação da posição das conjunções na frase não caberia se o universo fosse apenas o das vozes com valor na
proposição.

N o Da interpretação, nome e verbo se definem como formadores da proposição. Na Poética, falta essa indicação na
definição de nome e de verbo, porque o que se tem em vista é recensear, definir e classificar todas as partes da enunciação,
proposicional ou não: o lógos em questão não é apenas o "apofântico".

Outra consequência importante da abordagem da elocução é o fato de ser considerada como uma parte dela a flexão (o
"caso"), cuja definição (que aparece logo depois da definição de nome e de verbo porque se faz em função dessas duas
partes) vem em termos de alteração de forma para exprimir relações (20, 1457a 19-23). De algum modo está sendo tocado o
campo da gramática. Quase se pode ver na definição, com exemplos, uma referência aos morfemas de significado gramatical,
os morfemas indicativos de caso (toútou, "deste", toútoi, "a este"), de número (ánthropoi, "homens", ánthropos, "homem"),
de modo (ebádisen, "caminhou", badíze, que é uma forma imperativa, "caminha"). Na Poética, Aristóteles coloca lado a lado,
como partes da elocução, o fonema e a sílaba (cujo exame remete à métrica), as formas léxicas independentes, as formas de
indicação gramatical (como as desinências) e a frase.

A proposição (Da interpretação)  se estrutura apenas com elementos significativos (o nome e o verbo), nos quais se
reconhece a existência de partes não significativas (que seriam as sílabas). A elocução (Poética) abriga elementos
significativos (o nome, o verbo e o próprio enunciado) e elementos não significativos (a sílaba e a conjunção).



Tanto no Da interpretação como na Poética, é básico o problema da significação. Quando se aborda a proposição (Da
interpretação), esse problema domina totalmente, pois nada existe fora da significação proposicional. Quando o universo é a
elocução (Poética), o domínio se amplia, pois passam a ser considerados também elementos autônomos não significativos.
Há, assim, uma extensão de campo no que concerne ao exame das entidades da linguagem; entretanto, não há lugar em
Aristóteles para uma autonomia dos estudos linguísticos, e a elocução continua sempre a ser expressão do pensamento, com
os elementos de sua estrutura situando-se e definindo-se a partir do parâmetro da significação. Embora a elocução represente
aparentemente uma extensão, ela continua sempre subordinada ao lógos, que, para Aristóteles, preenche o universo da
linguagem. Os elementos da enunciação se marcam, então, positiva ou negativamente em relação à significação proposicional,
e assim, mesmo na forma negativa ("voz não significativa"), é o problema da significação que intervém.

Enquanto no exame da proposição apenas havia referência a partes não significativas não autônomas, o exame da enunciação
faz evidenciar a existência de elementos autônomos externos à proposição e, portanto, "não significativos", as conjunções.
Assinala-se para eles uma determinada posição na cadeia falada, e sua função, prenunciada no próprio termo sýndesmos, virá
explicitada com os estoicos, que irão alargar a noção de significação lógica para além da proposição aristotélica, pois eles a
examinarão também no nível do relacionamento dos eventos.

Na doutrina estoica, as partes do discurso são claramente entidades lógicas. Entretanto, deve ser levado em conta que o estudo
das partes do discurso não pertencia, na dialética estoica, ao domínio concernente aos significados, a parte que tratava dos
lektá e do próprio lógos, mas incluía-se no domínio concernente aos significantes, ao lado da própria voz, da música e do
canto. Isso já representa um reconhecimento de que as partes do lógos constituem entidades que podem ser examinadas fora
dele, embora dele tirem sua existência e seu valor.

"Significantes" que são, todas as partes do discurso aparecem como significativas. Se não são componentes diretos da
expressão dos eventos, funcionam na articulação dos enunciados. Acentua-se, para esses elementos, a noção de função, noção
que é fundamental no prosseguimento das considerações linguísticas.

Examinem-se as definições nos estoicos:

*As indicações entre parênteses não estão expressas, são inferidas.

Não há um gênero comum que seja uma entidade concreta (o som), mas as definições partem de uma entidade que tira sua
existência de uma relação com o enunciado: elas põem, como gênero comum, ou parte do enunciado ou elemento do
enunciado. Está em foco, pois, o lógos, sua análise e sua síntese, e, de seu valor no enunciado, cada entidade tira o seu valor.

A primeira indicação que aparece é a existência ou não de casos. Parece uma indicação formal, que põe em consideração,
isoladamente, cada entidade, retirada do enunciado. Entretanto, a categoria de caso tem implicações lógicas no sistema
estoico, já que só com o sujeito no nominativo há realmente uma "asserção" (kategórema ou sýmbama).4 E, na verdade, não é
bipartindo as entidades em com caso e sem caso que se vai encontrar o plano geral de classificação. Este se baseia, antes,
exatamente no funcionamento das "partes do enunciado" dentro do "enunciado". Assim, as três primeiras partes do discurso se
definem pela sua propriedade de compor a proposição, e as duas primeiras (nome e nome apelativo) se alternam na indicação
da qualidade, e assim, na condição de sujeito, a terceira delas (verbo) constitui o predicado (kategórema), o evento que se



predica ao sujeito, o elemento que se constrói (sintaktón) com ele. Desse modo, as definições dessas três partes do discurso
têm uma característica que as separa das outras duas partes, conjunção e artigo: são definições que as dão como indicativas5

de entidades lógicas. Diferentemente dessas três primeiras partes, as duas seguintes não se definem como entidades
componentes da proposição, tendo, entretanto, certa função na composição do enunciado.6

O nome próprio ou o nome comum juntamente com o verbo compõem um lektón completo (autotelés). As definições de nome
comum e próprio se referem explicitamente à doutrina das categorias; ambos exprimem a qualidade e se distinguem conforme
a qualidade que indicam, a comum ou a própria, particular. O verbo é definido, mesmo, como a expressão linguística de um
lektón incompleto, o predicado. A expressão "que indica alguma relação com outra coisa", da segunda definição de verbo,
nada mais é do que a definição de predicado. Assim, verbo (como parte do discurso) corresponde a predicado (como lektón
incompleto). Como parte do discurso, o verbo recebe a indicação de ausência de caso, indicação que o distingue do nome e
do nome apelativo. Esses, por oposição, entendem-se como declináveis.

A conjunção e o artigo, em visível oposição às três primeiras partes do discurso, não têm indicações semânticas na definição,
a qual se faz por indicação de forma (existência ou não de casos) e de função. Entretanto, em última análise, as indicações são
lógicas e as funções respectivas se explicitam em referência às outras partes do lógos.

O exame das definições estoicas permite depreender este plano geral de classificação:

*Os primeiros indicam que trecho não está na definição;é inferido.

O que aparece organizado nesse plano é, pois, o universo do lógos. Há um primeiro grupo cujos elementos são lektá
incompletos, sujeito e predicado, constituintes de um lektón completo. Há um segundo grupo de elementos que não são as
partes essenciais de um lektón completo. Os elementos do primeiro grupo têm valor na composição direta da proposição
(axíoma): são a qualidade (nome e nome comum) e o evento que se predica à qualidade (verbo). Os elementos do segundo
grupo não compõem uma proposição, mas têm valor lógico na medida em que funcionam na ligação e articulação dos eventos
(conjunção e artigo).

A atenção dada à função é perfeitamente compreensível dentro da atitude estoica na consideração da linguagem. Entendendo-
se esta como articulação que reflete as coisas, tinha de ser importante o problema das relações e, daí, tinham de ser
examinadas as funções. Há um realce da função conectiva, e a significação das conjunções, ligada ao modo de articulação dos
eventos, vai ficar evidente no nível de uma subclassificação.

Trata-se de um quadro de entidades lógicas, um quadro visivelmente filosófico, que trata a linguagem como reflexo do
pensamento, que a examina como significante dos processos lógicos, os quais são humanos e, portanto, universais, não se
caracterizando como fatos de nenhuma língua particular.

Muitas das noções subjacentes à classificação e, especialmente, à subclassificação estoica dos conectivos vão ser transpostas
para a gramática, onde, porém, aparecem governadas por outra orientação.



1 A parte deste capítulo referente a Aristóteles foi objeto de comunicação no XXI Seminário do Grupo de Estudos
Linguísticos do Estado de São Paulo, realizado em São Paulo em setembro de 1979.

2 Aristóteles se refere expressamente à sílaba como não significativa (4, 16b 30-1).

3 A conjunção não é indicada expressamente como composta.

4 Ver Capítulo 8, nota 25.

5 Ver os termos semaînon (na definição de nome, de verbo e de conjunção) e deloûn (na definição de nome apelativo), "que
indica".

6 Ver os termos syndoûn, "que liga", e diorízon, "que distingue", nas definições de conjunção e de artigo, respectivamente.



10 - O procedimento gramatical

Entre as sistematizações gramaticais, a de Dionísio o Trácio é sobretudo importante porque pode ser considerada
representativa do procedimento gramatical que surgiu na época alexandrina e porque é o modelo sobre o qual se apoiaram, em
geral, as gramáticas ocidentais. Por isso, a ela se restringirá este exame dos procedimentos de classificação. Embora o manual
de Dionísio o Trácio não demonstre uma organização global, ele apresenta um procedimento de decisão no estabelecimento
das classes de palavras e um modo de definição que podem ser reduzidos a determinadas linhas, com certa coerência.

Verifica-se que: a) nas definições prevalecem os critérios formais, interferindo flexões e posição; b) na própria definição
prenunciam-se classificações; c) distingue-se entre inventários abertos (em que há exemplos) e fechados (em que se apresenta
lista exaustiva).

Em relação aos quadros que puderam ser depreendidos nos filósofos, o de Dionísio o Trácio apresenta uma extensão muito
maior de elementos considerados, exatamente porque nele se encontram também elementos desprovidos de valor lógico. Já
não é determinante o critério nocional, e, por isso mesmo, há certa dificuldade para articulação dos critérios, que agora são
vários, a partir da consideração das formas linguísticas sob diversos aspectos.

As definições apresentadas configuram uma consideração morfológica ou, mais especificamente, morfossintática. A
consideração fica, porém, no nível da palavra: nem, morfologicamente, desce ao exame dos elementos constitutivos
vocabulares nem, sintaticamente, vai às relações intervocabulares. Acima de tudo, o que se encontra são os elementos de
flexão (morfossintaxe) e de distribuição (sintaxe de colocação). Isso já é gramática, e, a partir daí, podem-se rotular certas
indicações nocionais esporádicas como extragramaticais. Com o emprego deliberado desse termo, quer-se registrar aqui a
existência de um inegável domínio específico da gramática.

Examinem-se as definições em Dionísio o Trácio:

O gênero comum é parte do discurso (méros lógou) ou palavra (léxis). O uso indiferente dessas duas denominações para o
gênero mostra que a expressão méros lógou perde aquele valor que refletia um exame específico da proposição e passa a
significar simplesmente "parte do discurso", como se entende hoje essa expressão.

Existe uma diferença específica formal em com casos e sem casos, mas nem sempre ela vem expressa. Como os estoicos,
Dionísio o Trácio toma o cuidado de indicar a condição de sem casos para o verbo, o que parece demonstrar uma
preocupação de expressar a limitação de ptôsis a o caso, propriamente uma diferença em relação a Aristóteles, o
"descobridor" da ptôsis.

A partir daí, não se pode encontrar um plano regular de critérios de classificação. Não se pode indicar uma segunda diferença
específica que se aplique ao quadro todo. Às vezes, a indicação subsequente é de flexão, outras vezes é de colocação, de



distribuição, de sintaxe, de morfologia ou de semântica. Na verdade, só duas indicações podem ser chamadas de
extragramaticais: a que define o nome e o classifica em duas espécies, e a que define a conjunção.

O verbo, que é a palavra com mais flexões possíveis, vem definido pela indicação dessas flexões. A indicação de tempo já
não aparece simplesmente por critério semântico, como ocorria em Aristóteles. Logo, após dizer que o verbo não indica
casos, Dionísio o Trácio acrescenta que ele aponta tempos, pessoas, números, atividade e passividade, e, com isso, encerra a
definição de verbo. Parece, pois, que o tempo e os outros "acessórios" (parepómena) já entram na indicação de flexões, mas
não se pode garantir até que ponto as noções de tempo, pessoa, número e voz podem já ser consideradas formais.

São totalmente formais a definição de artigo (pela flexão de caso e pela distribuição) e a de advérbio (pela ausência de
qualquer flexão e pela distribuição).

Também pode considerar-se formal a definição de pronome. Ela, naturalmente, põe em evidência a característica que levou os
gramáticos a separar os pronomes da classe dos nomes: a indicação das pessoas. Também figura na definição a indicação que
traduz o próprio sentido do nome antonymía: distribuição igual, na frase, para nome e pronome.

É formal, ainda, a definição de preposição: há uma indicação de distribuição e uma indicação referente à morfologia.1

O particípio se define pela participação nas características do nome e do verbo. Essa participação se refere às flexões, sendo
também formal, portanto, a definição de particípio.

Vê-se que há um procedimento até certo ponto regular, mas, entre uma definição e outra, existem diferenças de diretriz:

• só para o verbo se especificam na definição os parepómena; interpretados normalmente como "acessórios", portanto
opostos às propriedades; naturalmente eles não aparecem, via de regra, na definição;

• a condição com flexões/sem flexões é, evidentemente, levada em conta, em primeiro lugar, mas, na verdade, só é
expressa na definição de advérbio (e negativamente: ákliton, "sem flexões"), enquanto nas outras classes invariáveis não
é indicada;2 a condição mais particular de com flexões aparece expressa para as palavras declináveis, exceto para o
pronome.

Em algumas classes prenunciam-se subclassificações. Algumas delas estão explícitas mais adiante no próprio Dionísio o
Trácio, outras, não:

• nome: "objeto ou ação" (concreto/abstrato); "de modo comum ou próprio" (comumpróprio);

• artigo: "que se coloca antes ou depois" (protáticohipotático);

• preposição: "em composição ou em construção" (prefixo/ preposição).

Cada definição vem seguida da indicação dos "acessórios" que cada classe possui. Preposição, advérbio e conjunção não
apresentam flexões, embora apenas na definição de advérbio tenha aparecido a condição de ákliton. Podem-se apresentar em
um quadro os acidentes indicados para as outras cinco classes.

É visível a existência de uma sistematização que procura recortar o campo dos elementos da língua e distribuí-los totalmente
em um quadro organizado. Assim, não é propriamente pelas definições que se pode avaliar o que houve de especial e
particular na construção que a gramática empreendeu, mas pela organização do quadro das entidades.

Quando aqui se tentou extrair das considerações filosóficas esboços de quadros onde se distribuiriam as partes do discurso ou
da elocução, foi pelo exame das definições que puderam ser depreendidos os critérios (sempre vinculados a cada sistema
filosófico) que levariam a fazer surgir uma classificação implícita. Em Dionísio o Trácio, porém, as entidades se apresentam
compartidas, exibindo classificações e subclassificações explicitamente declaradas. Basta dizer que cada uma das partes do
discurso aparece ocupando pelo menos um parágrafo no manual do gramático.

O que o manual oferece é um sistema de unidades relacionadas. Há uma estrutura aparente, com recortes sucessivos que
pretendem dar abrigo a todas as unidades da língua. Podemos, por exemplo, formar quadros organizados de valor morfológico
como este:



*As indicações que aparecem entre parênteses não estão expressas; são inferidas.

Facilmente se mostra uma organização coerente, de que pode ser exemplo a existência de duas ordens de classificação no
estudo dos nomes. São apontadas espécies que já eram registradas pelos filósofos, mas agora é evidente a busca de
sistematização. Há uma primeira ordem que examina a existência física das palavras e uma segunda ordem que examina a sua
essência. Entre as duas ordens quase se obtém um paralelismo total. Na primeira, o grupo sem subdivisões (os primitivos)
precede o grupo que apresenta subespécies (os derivados). Na segunda, o grupo que não possui subespécies exclusivamente
suas (os nomes próprios) precede o grupo ao qual podem reduzir-se, sem exceção, todas as espécies seguintes; na verdade, as
espécies, da 3ª à 24ª, são subespécies ou dos nomes comuns (sem exceção) ou dos próprios (alguns).

São frequentes, ainda, apresentações expressas das classificações e subclassificações, de que são exemplos:

• "as espécies são duas..." (nomes, §14);

• "as espécies dos derivados são sete..." (nomes, §14);

• "as figuras dos nomes são três..." (nomes, §14);

• "as espécies são duas..." (verbos, §15);

• "as figuras são três..." (verbos, §15);

• "dos advérbios, uns são simples, outros são compostos..." (§21).

Como essas indicações se conjugam indicações expressas das categorias gramaticais atribuíveis às diversas classes de
palavras, como:

• "os gêneros são três..." (nomes, §14);

• "os números são três..." (nomes, §14);

• "os casos são cinco..." (nomes, §14);

• "as vozes dos nomes são duas..." (§14);

• "há oito acessórios dos verbos..." (§15);

• "os modos são cinco " (verbos, §15);

• "as vozes são três..." (verbos, §15);



• "os números são três..." (verbos, §15);

• "o passado tem quatro variedades..." (verbos, §15);

• "são três os acessórios..." (artigos, §20);

• "os gêneros são três..." (artigos, §20);

• "os números são três..." (artigos, §20);

• "são três os acessórios..." (pronome, §21).

Cruzem-se todas essas indicações, coloquem-nas em um quadro gráfico, e ter-se-á uma apresentação em muitos pontos
semelhante a quadros da atual Nomenclatura Gramatical Brasileira.

1 Compare-se en synthései, "em composição", com sýnthetos, "composto", uma das três figuras (schémata) dos nomes.

2 Isso se explica, talvez, porque o advérbio, enquanto não era considerado uma parte independente do discurso, ligava-se a
classes com flexão, como o nome (em Aristóteles) e o verbo (nos estoicos).



Avaliação final

Na base da instituição da gramática está a dicotomia phýsei/ nómoi, que remonta aos primeiros filósofos. A partir dela se vão
desenvolver as investigações subsequentes. A partir, mesmo, de sua solução ou conciliação é que avançam as pesquisas
linguísticas.

Particularmente vinculada a uma consideração da linguagem como realidade em si, constituindo unidade com o que exprime,
essa controvérsia empenhou especialmente os sofistas, com eles explicitando-se e aprofundando-se, já que os propósitos
sofísticos do uso da linguagem supõem exatamente essa concepção. A eficiência do texto linguístico considerado em si e por
si é a preocupação determinante para a atividade dos sofistas. Levados pela procura da maior funcionalidade da linguagem,
fazem eles da "justeza", da "correção", uma questão fundamental. Desfilam argumentos de lado a lado, fornecendo o material
sobre o qual a filosofia subsequente se apoiará para tomar novos caminhos.

É já num dos diálogos da primeira fase de produção platônica, o Crátilo, que a controvérsia naturalismo/convencionalismo
deixa de ser absoluta nas investigações linguísticas e a pesquisa se encaminha para outras instâncias. Isso decorre
particularmente do estabelecimento do estatuto do nome como algo que não é a própria coisa. Como é instrumento e como é
imagem, ele implica natureza e convenção. O problema da adequação da linguagem muda de aspecto: a adequação não se
procura na linguagem em si, como unidade de uma só face, mas na relação entre ela e o que ela diz.

A partir do momento em que se perde o fio daquela controvérsia, surge, então, um outro problema decorrente da mesma causa
que determinou essa espécie de superação: o problema da significação. Se a linguagem conduz a algo fora de si, vai-se
desenvolver toda uma teoria de significação, que se vai enriquecendo na sequência das investigações. Desde Platão, em que a
linguagem se liga diretamente à coisa que ela nomeia, até os estoicos, em que já está bem evidente um triângulo de
significação, vai-se destacando e depurando a noção de significado linguístico. A própria ideia que está em Platão, do nome
como lógos da coisa e, a seguir, do discurso como lógos das relações entre as coisas, representa as bases de uma teoria da
significação. Toda a argumentação socrática no estabelecimento do estatuto do nome, no Crátilo, supôs nele uma relação de
semelhança com a coisa nomeada. Essa relação, que é a garantia de um grau de phýsis no nome, é, por isso, uma consideração
de que o nome, de certo modo, diz a coisa e, portanto, é o seu lógos. A instância subsequente, que está no Sofista, é a instância
propriamente lógica; Platão já não vai buscar a adequação apenas nos termos, mas na articulação destes. O entrecruzamento
deles é o reflexo do acordo existente entre as espécies. Nesse lógos, que é a comunhão de gêneros, já não cabe falar em
convenção. É uma instância em que se sai da simples denominação, a qual exige certo grau de convenção, e se vai para a
articulação das partes da proposição, reveladora da articulação entre as essências. Poder-se-ia dizer, usando a nomenclatura
difundida pela gramática gerativa, que aquela diz respeito a uma estrutura superficial e esta a uma estrutura profunda. As
relações entre as espécies constituem a estrutura subjacente, que é universal, porque é natural. A representação das essências
por este ou aquele nome é questão de estrutura superficial, por isso admite um grau de acordo e convenção, não sendo,
portanto, universal.

Aristóteles, por sua vez, vai explicitamente registrar o lógos como a única instância de adequação verdadeira. Ele chama
apóphansis à proposição e registra, assim, o estatuto natural do discurso proposicional. Se, para ele, no nome há significação
sem semelhança e na proposição há significação com semelhança, e, portanto, há revelação, nesta se obtém um nível absoluto
d e phýsis. O nome é, pois, convencional, isto é, o acordo estabelece seu significado. Em Platão já se mostrava uma
preeminência do lógos que, hierarquicamente superior ao nome, no entanto era imagem como ele. Em Aristóteles, o discurso
filosófico é capaz de revelar o real, e, assim, a preeminência do lógos não é simplesmente questão de grau numa hierarquia.
Só pela proposição se atinge a verdade, e, assim, só a proposição é natural. Diferem Platão e Aristóteles porque o último fala
em semelhança sem falar em imitação, e isso significa considerar diferentemente a linguagem, significa tê-la em mais alta
conta.

Concebendo nitidamente o lógos como revelador das coisas, Aristóteles sente todas as dimensões da linguagem. Para as obras
de arte literárias se volta a sua curiosidade, e na poética e no discurso retórico vai ele examinar a expressão da relação entre
as coisas. O nível da expressão se evidencia, então, a exame. Reaparece um empenho na eficiência do modo de dizer, que já
não é, porém, aquela eficiência sofística na qual não importava a verdade dos conteúdos. É uma eficiência do modo de dizer
vinculada à eficiência da comunicação. Há uma léxis, e há um lógos; explicitamente eles formam dois campos, e efetua-se a
separação de um domínio em que o significante é o objeto de investigação, embora nunca se possa perder de vista que ele
emergiu da consideração das noções que veicula e de cuja organização se originou.

É a própria atenção para o problema da significação que traz como consequência a bifurcação das pesquisas: as que



investigam o que significa e as que investigam o que é significado. Isso é Aristóteles quem faz, na verdade, mas já os sofistas
tinham dado muita atenção ao modo de dizer, não separando, porém, o que dizia do que era dito; assim, a orthótes tanto era
justeza da denominação como do denominado.

Feita a separação, o exame do lógos constitui uma investigação que se poderia chamar propriamente lógica, de que é amostra
por excelência o exame que Aristóteles faz no Órganon, especialmente no Da interpretação. O exame da léxis, por sua vez,
serve inicialmente à retórica e à poética, enquanto um veio muito reduzido, a doutrina dos sons, representa o único estudo a
que cabe, de algum modo, o nome gramática.

Pelas próprias condições nas quais o significante passou a constituir objeto à parte, ele se define por referência a um
significado. O que se entende é que o significado se organiza lógica e gramaticalmente,1 e assim existe uma cadeia sonora que
o representa. Desse modo, as definições aristotélicas das entidades linguísticas se fazem sobre base nocional.

Os estoicos constroem, afinal, aquela teoria da significação que vinha sendo preparada desde Platão e confirmam a tradição
grega da preeminência do significado. Privilegia-se a entidade imaterial que é o lektón, "o que é dito". O signo se vincula,
porém, ao objeto que ele significa, pois o interesse está no exame das relações entre a linguagem e as coisas. Separam-se
rigorosamente os elementos da significação, mas a separação se faz para que mais se possam buscar e ver as relações. O signo
é examinado como revelador da verdade das coisas e da relação entre elas, como instrumento de salvaguarda da verdade.

Na base disso está uma concepção naturalista da linguagem, e a preocupação é a descoberta de regularidades. Busca-se
registrar os fatos que revelam a analogia. Não se constitui, contudo, a gramática, porque a analogia não se busca na
observação dos fatos linguísticos em si, mas na verificação da conformidade entre a linguagem e a natureza.

Vinculando a linguagem à estrutura do pensamento, prendendo a teoria da linguagem aos processos conceituais, os estoicos
não podiam deter-se em um exame da linguagem em si, como chegou a fazer Aristóteles quando visava à eficiência da
comunicação. Explicitando a separação entre significante, significado e referente, eles se fixam no exame do significado,
especialmente quanto à sua vinculação com a coisa significada. Separados os elementos da significação, consuma-se a
separação entre um domínio do significado (lógico) e um domínio do significante (linguístico).

A analogia é afirmada como princípio da linguagem, e os estoicos a buscam nas suas investigações. Entretanto, os
significantes se afastam desse princípio de regularidade, e o que os estoicos vão assentar é que, entre as formas sonoras da
linguagem e os conceitos, não há sempre correspondência. Eles reconhecem, pois, a existência de "anomalias" nas formas de
linguagem, mas essas anomalias das formas exteriores só interessam na medida em que constituem problema para a descoberta
da analogia. Isso explica o interesse pela busca etimológica.

No étimo se encontra a relação verdadeira, nele se ilustra a analogia procurada. À ação do "uso" se atribui o desacordo
verificado entre significante e significado, isto é, as anomalias. E a associação de anomalias com uso representa uma mudança
de terreno do problema.

Estabelecidas as conclusões filosóficas sobre a origem e a natureza da linguagem, passa-se, agora, a um exame mais
específico de sua manifestação exterior. Dir-se-ia que se passa do exame da linguagem ao exame da língua. Altera-se o quadro
das discussões sobre a linguagem. Por mais que a questão linguística se enraíze na tradição filosófica, assiste-se ao
surgimento de um exame de fatos de linguagem, em que já se envolvem estruturas linguísticas. Anomalia e analogia passam a
ser verificadas no âmbito gramatical. A busca da analogia se faz agora com interesse prático linguístico, não se referindo mais
a uma verdade de relação entre o que expressa e o que é expressado, mas a uma regularidade das formas linguísticas dentro de
um sistema estruturado. De uma perspectiva estritamente filosófica, passa a questão para uma perspectiva histórica e
linguística.

Toda uma situação cultural cerca esses fatos. A exigir a instalação de uma disciplina gramatical, estão as condições peculiares
da época helenística, marcada pelo confronto de culturas e de línguas, e pela consequente exacerbação do zelo pelo que então
se considerava a cultura e a língua mais puras e elevadas. Tem-se como necessária uma consideração mais atenta dos fatos
linguísticos, um exame do uso concreto da língua, um registro dos padrões da língua que constitui o modelo da analogia
linguística, a língua grega. O helenismo precisa ser divulgado, a língua grega tem de ser ensinada para ser preservada. E já
não se trata daquele ensino retórico empírico da época clássica, embora na retórica esteja o germe da consideração prática da
linguagem. Agora a necessidade de exposição dos padrões por se seguirem leva ao estabelecimento dos quadros da gramática.

Surge a gramática, pois, sobre a preocupação com a exposição e imposição de analogias, que agora, então, se definem no



âmbito das formas linguísticas, com assento nos modelos escritos da língua clássica. Isso supõe a existência de anomalias, que
certamente ocorreriam, especialmente se levada em conta a situação de confronto cultural. Se phýsis e nómos chegaram até
Platão como termos mutuamente exclusivos de uma controvérsia, analogia e anomalia já surgem compondo um quadro em que
uma implica a outra, e a supõe e explica. Lembremos que foi a verificação de anomalia na linguagem que levou ao exame
detido dos fatos de analogia.

Os analogistas não pretendiam rejeitar a linguagem dos autores clássicos no que tinha de anômalo. É verdade que alguns textos
corruptos eram corrigidos sobre a base de princípios analógicos, mas as formas irregulares eram aceitas como existiam.

Paralelamente ao exame dos textos literários como tais, faz-se o exame dos fatos linguísticos. Comprometidas com a
existência de uma língua comum (koiné) que se distribui por todas as cidades, as noções gramaticais que se codificam
associam-se à noção de norma. Levantam-se os quadros de flexão como paradigmas e, paralelamente, levantam-se os desvios
e irregularidades que o uso determinou. A dicotomia analogia/anomalia perde o sentido estritamente teórico com que nascera,
e os fatos linguísticos isolados, examinados e codificados, convergem para uma disciplina – está, então, inaugurada a
gramática tradicional. Ela nasce, assim, com uma função bem determinada.

Segundo os métodos de classificação que o exercício do pensamento teórico permitira desenvolver, os fatos de língua se
sistematizam. Guardando as marcas da filosofia que, dando-lhe base teórica, lhe dirigiu os primeiros passos, a gramática se
erige em disciplina. A crítica levanta os fatos concretos que o uso correto e eficiente da língua tem registrados, e, daí em
diante, há um grande elenco de fatos isolados e classificados contra um menor registro de riqueza de experiência, invertendo-
se o quadro inicial. Remontando ao início das reflexões aqui feitas, encontrar-se-á a situação exatamente oposta, marcada por
um condicionamento linguístico altamente significativo a preceder e a constituir fundo para a organização teórica, que, então,
por longo tempo se faria.2

Invertido o quadro, ficam evidentemente as marcas da situação inicial. E a sistematização que então se oferece a exame deixa
ver atrás de si o condicionamento de séculos de vivência linguística e de reflexão filosófica.

Especialmente buscam-se: a) uma consideração do material sonoro; b) uma organização do material linguístico em unidades.

Há um veio que pode ser buscado já muito longe. Embora chamado à discussão a serviço da filosofia, especialmente da
dialética, o material sonoro fora de algum modo considerado e analisado. É, na verdade, a primeira manifestação que se
encontra de algo gramatical.

As categorias da lógica, ao serem estabelecidas, sempre foram – e só assim podia ocorrer – correlacionadas com o material
linguístico que lhes servia de suporte. Agora se inverte a relação: estudam-se as classes de palavras e suas flexões, e isso vai
significar manipulação do material linguístico propriamente dito. É claro que as classes de palavras nada mais são do que as
partes do discurso isoladas e vistas em si, representativas das categorias da lógica. Entretanto, são elas objeto de um exame
específico. Expõe-se a analogia de formas, uma analogia que já não se refere a uma relação entre lógica e gramática. Busca-se
agora uma analogia interna, no campo da gramática, na relação dos elementos linguísticos entre si, com vistas na manifestação
exterior da linguagem, na língua.

É assim que se encontra para ser examinado e admirado todo um processo que o espírito grego viveu e registrou – vê-se
inaugurar uma separação entre a linguagem e o ser; vê-se seguir uma separação entre o que significa e o que é significado na
linguagem; vê-se formarem as disciplinas e isolar a língua como objeto de estudo de uma disciplina específica. Vê-se a
gramática distinguir-se da filosofia em razão do próprio rigor dessa filosofia, que delimita seu campo e nele se move.

A partir de uma vivência intuitiva refletida inicialmente nos poetas, o pensamento sobre a linguagem, passando pelo exame
filosófico, desde os pré-socráticos, adquiriu um rigor teórico que culminou com Platão, Aristóteles e os estoicos. O lógos,
inicialmente um ato de "pôr as coisas", de "deixar ser", vai destacando-se do ser até constituir-se objeto de exame, como
expressão conceitual das coisas. Em consequência desse exame específico, isolam-se fatos concretos de língua, e a léxis,
ligada a uma ideia da função de eficiência da linguagem, destaca-se do lógos e se torna objeto à parte. Essa elocução, o dizer-
bem helênico, por sua vez, enfrenta a situação helenística, e a necessidade de preservação da cultura considerada mais
elevada condiciona o surgimento de uma sistematização daqueles fatos que refletiam a língua "eficientemente composta", o
grego. À filosofia, que foi capaz de construir uma teoria do signo e isolar os elementos da significação, reserva-se apenas o
domínio do conceito, desde que a linguagem não é a imagem fiel das relações dialéticas. E o exame linguístico como tal
constitui um domínio específico de análise. O que se investiga agora é uma norma linguística, e a gramática se institui como a
"arte de bem escrever", consumação do registro da separação entre a linguagem e a realidade.



1 Ver Capítulo 1, nota 19.

2 Atente-se, conforme a exposição aqui feita, para a grande quantidade de fatos sistematizados que se registra nos gramáticos
e para a gradação no crescimento do volume dos registros sobre os fatos linguísticos.
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