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Reler Descartes a luz da ciência contemporânea é tentar compreender em 
que medida o sistema filosófico em que se enquadra contribuiu para o desen- 
volvimento de concepções que caracterizam o nosso tempo. 

Neste texto pretendo mostrar que o cartesianismo e o racionalismo em 
geral influenciaram o aparecimento na segunda metade do século XX de teo- 
rias linguísticas constmídas na base do binómio linguagem 1 conhecimento, na 
concepção da linguagem como um atributo da espécie humana e na ideia de 
que a faculdade de linguagem é uma faculdade relativamente independente de 
outras capacidades cognitivas humanas, como a inteligência. 

A distinção cartesiana entre corpo - res extensa - e mente - res cogi- 
tans - e o princípio de que o homem tem consciência do pensar como acti- 
vidade separada do corpo constituiram a base do racionalismo, influenciando 
de maneira determinante, como sabemos, o pensamento ocidental. 

Em relação a linguagem, Descartes deixou-nos algumas reflexões espar- 
sas, enquadradas na discussão sobre a natureza humana e sobre a relação entre 
corpo e mente. São dignas de nota as reflexões incluidas na 5? parte do 
Discurso do Método. Ao referir-se a possíveis autómatos, Descartes afirma que 
haveria sempre dois meios de os distinguir dos homens: o primeiro, ((porque 
nunca poderiam servir-se de palavras nem de outros sinais que organizassem 
essas palavras, como fazemos para exprimir aos outros os nossos pensamen- 
tos (...) Em segundo lugar, é que, embora essas máquinas fizessem várias 
coisas tão bem ou talvez melhor que qualquer de nós, elas falhariam infali- 
velmente noutras, permitindo-nos descobrir que não agiriam por conheci- 
mento, mas apenas pela disposição dos seus órgãos. Com efeito, ao passo que 
a razão é um instmmento universal que pode servir em toda a espécie de con- 
junturas, estes órgãos precisam de uma disposição particular para cada acção 

in: Be.rwrrer rflwao mbre rr. nn<ln<lri,<Jadi. Açiur Jo col&),,ro /,,irriioctorml (I'rio, 18-20 de Nmmhm, 1996) Mrtia JaF 
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particular (...) É ejèctivan~ente coisa digna de nota qire não haja homens tão 
embrirtecidos e tão esfiipidos, sem exceptz~ar os próprios de~nentes, qrre não 
sejam capazes de combinar diversas palavras e de compor com elas irm dis- 
cirrso, por meio do qual consigam exprimir os setrs pensamentos. Ao contrá- 
rio, nenhum otrtro anintal existe, por mais petfeito que possa ser o11 bem 
engendrado, que consiga fazer semelhante coisa». (pp. 112-1 14) (itálicos 
meus). A citação anterior condensa o pensamento de Descartes sobre a lin- 
guagem: o homem é dotado de «razão», «de conhecimento)) e isso permite- 
-lhe combinar as palavras para exprimir pensamentos, independentemente do 
grau de inteligência. 

Esta concepção é de uma grande actualidade; mas, simultaneamente, ela 
motivou e continua a motivar algumas perguntas cruciais. Qual a relação entre 
linguagem e mente? Em que medida a realidade exterior intervém no processo 
de aquisição de conhecimentos e em particular no conhecimento linguistico? 
No século XX podemos colocar ainda novas questões: Em que é que consiste 
a faculdade da linguagem? Como é que se adquire essa faculdade? A facul- 
dade de falar é diferente de outras faculdades no modo como é adquirida, no 
modo como funciona o cérebro? Pensar é um tipo de linguagem? A mente é 
igual ao cérebro? 

A estas velhas e novas perguntas, diferentes respostas têm sido dadas no 
interior da filosofia, da linguística e de outras ciências cognitivas, em parti- 
cular na psicologia do desenvolvimento, na psicologia cognitiva, na psicolin- 
guística, na neurolinguistica. 

Antes de expor o modo como a linguística moderna pensa algumas des- 
tas questões, recuemos um pouco no tempo até aos anos 50 do nosso século. 

Como é sabido, nos anos 50 era dominante em psicologia o 
Behaviourismo, que fornecia uma explicação essencialmente comportamental 
da actividade linguística e da sua aquisição. Por sua vez, a linguística estru- 
turalista norte-americana estudava discursos concretos e amostras represen- 
tativas das línguas com o objectivo de captar as grandes regularidades, inven- 
tariar as unidades linguisticas a vários niveis (fonológico, morfológico e 
sintáctico) e classificá-las. A este estado de coisas opuseram-se vários espe- 
cialistas oriundos quer das teorias da informação quer da linguística, em par- 
ticular Noam Chomsky, que propôs uma interpretação cognitiva da teoria lin- 
guística. 

Há precisamente 30 anos, Chomsky publicava um livro a que dava o 
nome de ((Cartesian Linguistics)), em que, além de analisar com detalhe 
os textos de Descartes, sugeria a existência de uma tradição linguística nos 
séculos XVII e XVIII, de influência cartesiana. Como tem sido apontado e 
como o próprio Chomsky reconhece, por ((linguística cartesiana)) não se deve 
entender uma corrente linguística propriamente dita mas «uma constelação de 



DESCARTES E A LINGU~STICA CONTEMPORÂNEA 439 

ideias e interesses que aparecem na tradição da ((gramática filosófica)) e ((uni- 
versal)), que se desenvolve a partir da Granzmaire Générale et raisonné de 
1660», e que se  estende atk certos autores românticos como Humboldt 
(CHOMSKY 1966, pp. 75-76) I .  Para este autor, esse ((capital de ideias)) dos 
sécs. XVII e XVIII sobre a relação entre corpo e pensamento e em particular 
sobre linguagem e pensamento constituiram a ((primeira revolução cognitiva)), 
sendo a ((segunda revolução cognitivau aquela que operou a partir dos anos 
50 do nosso século, precisamente ((porque se mudou a perspectiva do com- 
portamento e dos seus produtos para os mecanismos internos do pensamento 
1 cérebro que entram na acção e na interpretação e por isso dirigiram o estudo 
destes tópicos para as ciências da natureza centrais)). (CHOMSKY 1993, p. 44) 2. 

Não vou deter-me na evolução do paradigma cognitivo que influenciou 
uma parte significativa da produção linguistica das últimas décadas e vou 
expor de maneira breve as grandes linhas do programa generativo iniciado por 
Chomshy. 

Podemos dizer que este programa é construido na base das seguintes per- 
guntas: 

(i) qzial a natzireia do nosso conhecimento lingziistico? 
(ii) como se zisa esse conl~ecimento? 
(iii) corno se chega a esse conhecimento? 

Em relação a primeira questão. O conhecimento linguistico é definido 
como o conhecimento inconsciente e interiorizado da gramática de uma lin- 
gua, concebida como um sistema de principios computacionais e de um léxico, 
que permitem ao sujeito falante produzir frases sempre novas e diferentes, ter 
intuições sobre a boa ou má formação de sequências fónicas, palavras ou fra- 

' De Humboldt, Chomsky retém em particular a ideia de que a lingua envolve ao 
uso infinito de meios finitosn, sendo «os meios iinitosn precisaniente a gramática interiori- 
zada pelos sujeitos falantes (ver, por exemplo, CHOMSKY 1965, pp. 8-9; CHOMSKY 1966, 
pp. 70-72; CHOMSRY 1986, p. 30). 

Outra preocupaçào fundamental de Chomsky nos anos 60 e a que vou voltar mais 
adiante é o relaçao entre as propriedades pmiculares e as propriedades universais das lin- 
guas, preocupaçào que mais uma vez se pode encontrar em filósofos e pensadores europeus 
ocidentais. No final da Idade Média, Francis Bacon já tinha sido sensivel ao facto de as 
diferenças entre as linguas podereni ser meros acidentes, sendo comum a todas elas uma 
mesma essência. A pouco e pouco vai-se construindo a ideia de uma base comum às lin- 
guas, de uma gramatica geral ou universal. Mas com Descmes e em geral nos séculos XVII 
e XVIII a ideia de gramática geral ou universal está ainda muito ligada à ideia de uma 
essência racional comum a todos os seres humanos. 

É ainda assim em autores como Cordemoy, La Forge, Dumarsais, James Beattie, na 
Graini~~aire Générale e1 Raisonnée de Amauld e Lancelot, na Encyclopédie, em Leibniz. 
(CE CHOMSKY 1965, pp. 5-8) 
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ses, relacionar palavras e frases quanto ao significado, reconhecer dependên- 
cias estruturais entre palavras, etc. 3. 

Em relação ê segunda questão. Usar a lingua, a «performance», é o pro- 
duto da intetiicção do nosso conhecimento linguistico com outros sistemas de 
representação mental (como a memória e a atenção) e sistemas intencionais 
de crenças e saberes. Há, pelo menos, dois aspectos incluidos na questão do 
uso da lingua: o aspecto da percepção (a relação entre o conhecimento, a audi- 
ção F a expressão de pensamentos) e o aspecto da produção («o problema de 
Descartes)), como o identificou Chomsky e que consiste na explicação acerca 
do uso criativo da linguagem) (CHOMSKY 1988, pp. 135-6). 

Quanto à terceira questão: como se chega ao conhecimento linguistico 
consiste em discutir a problemática da aquisição da linguagem. O contraste 
entre a pobreza dos estímulos e dos dados linguisticos da experiência e a rapi- 
dez, uniformidade e ausência de esforço na aquisição e a riqueza do conheci- 
mento linguistico obtido (o «chamado problema de Platão») permitiram a 
Chomsky formular como hipótese forte do programa generativo (o «núcleo 
duro» do programa) a ideia de que a aquisição do conhecimento linguistico 
é geneticamente marcada. A ((faculdade da linguagem)) é então considerada 
como uma componente inata da mente humana, que dá origem a aquisição do 
conhecimento de uma lingua particular pela interaccção com o meio ambiente 
e pela exposição da  criança à experiência linguística de outros sujeitos falan- 
tes. Para Chomsky, o conhecimento da língua particular deverá desenvolver- 
se num sentido não muito diferente do desenvolvimento da visão ou de ouhos 
órgãos do corpo, pois é determinado por inshuçóes genéticas e desencadeado 
pelo meio ambiente. 

Chomsky propõe que há princípios universais comuns às línguas, sendo 
as gramáticas das línguas determinadas por esses princípios e pela fixação de 
parámelros, principios abertos, que admitem uma escolha positiva ou negativa 
e que caracterizam uma gramática ou grupos de gramáticas. Esta concepção 
determina o modo como se pensa a aquisição da linguagem: com base na e x p e  
riência que a cerca, a criança fixa um dos valores permitidos por um determi- 
nado parâmetro. Uma vez fixados os valores (positivo ou negativo) dos parâme- 
tros e uma vez interiorizado o leque de itens lexicais da lingua, a criança atinge 
o conhecimento da lingua, o ((estado estável)) desse conhecimento4. 

A este conjunto de conhecimentos linguisticos interiorizados e inconscientes, cons- 
tituido pelo wnjunto de saberes a vários niveis (fonológico, sintáctico, semântico), Chomsky 
chama também ~lingua-I» (interna) para a distinguir de «lingua-E» (externa), a lingua vista 
fora das propriedades do pensamento i cérebro, como no estmtumlismo em geral. (Cf. em 
particular CHOMSKY 1986, cap. 2). 

* A distinção chomskiana entre principios e parãmetros e sua relevância para a expli- 
cação da aquisição da linguagem só aparece em textos dos anos oitenta (ver entre outros 
CHOMSKY 1986, cap. 3). 
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Na concepção acima enunciada, a faculdade da linguagem é um dos sis- 
temas de módulos que constituem a nossa mente I cérebro, tendo cada um des- 
ses módulos as suas particularidades próprias e cada um compreendendo com- 
ponentes distintas que interactuam umas com as outras - é a tese da  
modzrlaridade. No processamento, há um módulo distinto para a linguagem, 
assim como módulos especificos para o raciocinio dedutivo, para o raciocinio 
aritmético, para a resolução de problemas, etc. 

Parece existirem alguns argumentos a favor da tese da modularidade, 
tanto do ponto de vista da aquisição da linguagem como do ponto de vista do 
processamonto. Em doentes que sofreram certo tipo de afasias, mesmo em situ- 
ações em que se verifica uma redução ou perda cognitiva geral, a linguagem 
pode ser preservada; pode haver perturbações no processamento sintáctico sem 
haver perda de compreensão lexical ou vice versa. (FARIA 1996, p. 45). O for- 
mato dos vários sistemas (fonético, fonológico, sintáctico) aparece como exclu- 
sivo da linguagem e certos principios da gramática parecem não se aplicar ao 
processamento da informação mas apenas a forma da  linguagem. (CARSTON 
1988, p. 47). 

Mas levantam-se algumas e importantes questões: (i) se se assume a 
modularidade, até que ponto os módulos são modulares uns em relação aos 
outros? (ii) no sistema da linguagem, há módulos específicos para a análise 
fonológica, para a análise sintáctica? (iii) como é a interface entre os módu- 
10s e os sistemas nervosos centrais? (CARSTON 1988, pp. 46-48). 

A estas questões a linguística actual, sobretudo nos anos 90, coloca como 
hipótese que deve haver interfaces entre as várias áreas da gramática, a que 
corresponderá também um funcionamento do cérebro em termos de interactua- 
ção entre módulos. 

Não podemos esquecer que a concepção modular sobre aquisição e pro- 
cessamento da linguagem têm-se contraposto várias outras teorias quer na psi- 
cologia do desenvolvimento quer na psicologia cognitiva5. A psicologia do 
desenvolvimento foi durante muito tempo dominada pelas ideias de Piaget, 
cujo objectivo era desenvolver uma teoria do desenvolvimento cognitivo em 
geral. Tal como a psicologia cognitiva moderna, Piaget estava interessado nas 
representações mentais e nos processos subjacentes as capacidades cognitivas. 
Mas nem sempre foram fáceis as relações entre a teoria de Piaget e a psico- 
logia cognitiva. Piaget opôs-se claramente a teoria chomskiana quanto a tese 
da modularidade e quanto ao  inatismo. Contra a tese da  modularidade, Piaget 
faz depender a aquisição e desenvolvimento da linguagem do desenvolvimento 
cognitivo mais geral. A mente é vista como uma estrutura uniforme, possuindo 

Sobre outns teorias não modulares tanto ao nivel da aquisição da linguagem como 
do processamento, ver FARIA 1996, p. 46 e DELGADO-MARTMS 1996 e referências biblio- 
graticas ai apresentadas. 
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uma inteligência generalizada, que está na base do desenvolvimento cognitivo 
geral da criança, incluindo o da linguagem. A linguagem é vista como um prc- 
duto da inteligência com origem na inteligência sensório-motora da criança. Por 
isso, a linguagem é considerada um comportamento entre outros, que ganha 
foima graças a função simbólica responsável pela autonomia do pensamento 
relativamente a acção. (PIAGET 8: INHELDER 1966, p. 68 e PINTO 19SS, p. 9) 6. 

Quanto a questão do inatismo: para Piaget, apenas existe uma capaci- 
dade inata biológica de recombinar os níveis sucessivos de organização cog- 
nitiva cada vez mais elaborada. Segundo este autor, não existem quaisquer 
estruturas copitivas a priori ou inatas que expliquem a aquisição; e invocar 
o inatismo como forma de explicar a estabilidade e a importância das estru- 
turas cognitivas e do núcleo fixo no domínio linguistico, como faz Chomsky, 
é considerado inadequado. Em alternativa, Piaget contrapõe que o mecanismo 
da auto-regulação explica essa estabilidade: «( ...) os conhecimentos não cons- 
tituem uma cópia do meio mas um sistema de interacções reais que reflectem 
não só a organização auto-reguladora da vida como as proprias coisas)) 
(PIAGET 1967, p. 50) '. «( ...) a auto-regulação no domínio do organismo limita- 
se em geral a conservar um certo estado de equilíbrio (...) pelo contrário, no 
domínio dos comportamentos leva o organismo, o sujeito, se se trata de um 
comportamento cognitivo, a novas mudanças (...) Uma auto-regulação que é 
capaz de conservar o passado e ao mesmo tempo de se ultrapassar sem ces- 
sar por esta dupla finalidade de extensão ao meio e de reforço dos seus pode- 
res, parece-me (...) um mecanismo bem mais importante que a própria here- 
ditariedade)). (PIAGET 1979b, pp. 99-100) 

Com base nestas e noutras afirmações, poderia dizer-se que Piaget repre- 
senta um posição não racionalista no que diz respeito a relação entre mente, 
conhecimento e realidade exterior e que é um ((empirista contemporâneo)) 
como comenta MEHLER 1979, pp. 495-7. Note-se, no entanto, que nos famo- 
sos debates de Royaumont, Piaget afirmou explicitamente que «a origem racio- 
nal da linguagem supõe a existência de um núcleo fixo necessário à elabora- 
ção de todas as línguas)). (PIAGET 1979b, p. 95). Quer dizer, apesar das 
divergências, tanto Piaget como Chomsky acentuam a base biológica da lin- 
guagem e o facto de a linguagem ser um produto da «razão» e não de uma 
aprendizagem no sentido behaviourista do termo. Esta aproximação de posi- 
ções levou Piattelli-Palmarini a considerar que tanto o programa cognitivista 
de Piaget conio o programa generativista de Chomsky têm afinal como pano 
de fundo comum o racionalismo: «O constructivismo de Piaget e a abordagem 

Sobre a teoria de Piaget e seu confronto com a teoria chomskiana ver, alem de 
PIATTELLI-PALMAWNI 1979, PINTO 1988, pp. 8-1 1. 

' Esta e as outras traduqòes que se seguem são da minha responsabilidade. 
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generativa de Chomsky devem ser colocados numa perspectiva de continui- 
dade em relação a uma longa tradição racionalista de investigação que tem 
por fim último compreender as estruturas do entendimento humano e da pró- 
pria natureza humana)). (PIATTELLI-PALMARINI 1979, p. 19). 

Esta última afirmação procura, assim, realçar a importância que o racio- 
nalismo teve no pensamento ocidental e em particular na reflexão sobre a rela- 
ção entre pensamento e linguagem. 

Mas voltemos de novo a nossa atenção para o binómio linguagem-conhe- 
cimento. Como se compreende, no quadro actual das Ciências da Cognição, 
há muitas vias possíveis de tratamento desta relação: uma delas consiste na 
consideração da linguagem como zirn corpo de conhecimentos, outra aborda- 
gem possivel é a consideração da linglragem como veiclrlo de conhecimento 
(REULAND e ABRAHAM 1993, p. 1). 

Na primeira perspectiva - a linguagem e mais claramente a gramática 
como um corpo de conhecimentos - importa analisar a natureza do conheci- 
mento linguistico, qual a relação entre esse conhecimento e outros tipos de 
conhecimento, como é adquirido e em que medida se relaciona com outras 
actividades cognitivas. 

Na segunda perspectiva referida- a linguagem como veículo do conheci- 
mento - o que se tenta perceber é como as entidades linguísticas representam 
estruturas conceptuais, qual a natureza da interface entre a estrutura concep 
tua1 e a estrutura formal. Presume-se, por exemplo, que todas as linguas dis- 
põem de nomes para representar noções cognitivas como a de «objectos» e de 
verbos para representar «eventos» e «estados». Mas muitas questões permane- 
cem em aberto: de que modo é que certas categorias nacionais são represen- 
tadas por categorias linguisticas? Quais devem ser os elementos da estrutura 
conceptual, como se combinam entre si e como é que se articulam com a estru- 
tura sintáctica? Qual a relação entre estrutura conceptual e interpretação? Qual 
a relação entre conceitos e significados? (REULAND e ABRAHAM 1993, p. 2.) 

A complexidade destas questões exige cada vez mais uma pesquisa inter- 
disciplinar, no quadro das Ciências da Cognição. Como procurei mostrar, a 
esta problemática não é alheia a influência filosófica do racionalismo. No 
entanto, algumas das questões que hoje se levantam são muito diferentes das 
questões que Descartes podia colocar 8. Mas se hoje temos algumas certezas 

Como se sabe, nào é possivel cair actualmente no dualismo cartesiano «corpo» - 
«razão» ou «corpo» -<(mente», visto que as concepçàes actuais, por um lado, de «corpo» 
e de «matéria», e por outro lado, de «razào», de «mente)) e de apensamenton, sào muito 
diferentes das de Descartes. Entre outros aspectos, sabemos actualmente que nào só o 
«corpo» mas também o «pensamento» têm uma base biológica e sabemos que nào é mais 
possivel dissociar o raciocinio, os juizos e até os próprios sentimentos do organismo humano 
(DAMASIO 1995, p. 253-7). 
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de que Descartes não podia dispor no seu tempo, continuamos a ter muitas 

dúvidas e muitas perguntas a que ainda não sabemos dar resposta. O único 

caminho é a procura, a investigação. E termino com palavras d e  Descartes e 
que o autor inclui na  parte 6." d o  Discurso do Método: «Para se atingir o 
objectivo [de compreender a Natureza] não conheço outro expediente que não 

seja o de procurar, de novo, outras experiências [...I o pouco que aprendi até 

agora não é quase nada em comparação com o que ignoro e com o que não 

perdi as esperanças d e  poder vir a aprender)). (pp. 122-123). 
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