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A VISÃO SEMANTISTA DA LINGUAGEM DE CHATEAUBRIAND 
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RESUMO: Apresentamos algumas críticas feitas por Chateaubriand em Logical Forms (vol. 2) ao 
programa linguístico de Chomsky. Em Logical Forms, Chateaubriand propõe uma concepção da 
linguagem que inclui e discute alguns dos princípios propostos na gramática gerativa de Chomsky. A 
visão de Chomsky da linguagem não considera a relação desta com o mundo, o que diferencia sua 
concepção daquela de Chateaubriand, baseada no ser humano e na sociedade. Tentamos mostrar que 
algumas das críticas que Chateaubriand faz não são sustentáveis linguisticamente pois estão baseadas 
numa concepção filosófico-semiótica da semântica.  Argumentamos que distinções que podem ser 
relevantes em semântica lógica, como as de sujeito e predicado lógicos, não são relevantes desde uma 
perspectiva linguística porque o linguista não procura estabelecer uma relação linguagem-mundo. Este 
trabalho procura tornar claras as diferenças entre as duas posições, e  mostrar quais são as razoes pelas 
quais uma crítica como a de Chateaubriand não pode vencer o argumento chomskiano, assim como 
argumentamos que não é suficiente o argumento chomskiano para ter uma teoria da linguagem que 
seja realmente completa. 
 
PALAVRAS CHAVE: Chateaubriand; Chosmky; linguagem; semântica; sintaxe. 
 
ABSTRACT: We present some critiques made by Chateaubriand in Logical Forms (vol. 2) to the 
linguistic program proposed by Chomsky. In Logical Forms, Chateaubriand proposes a conception of 
language that includes and discusses some of the principles proposed in Comsky's generative 
grammar. Chomsky's view of language does not consider its relationship with the world, this 
differentiates his view to that of Chateaubriand which is based on the human being and society. We try 
to show that some of the criticisms made by Chateaubriand are not sustainable linguistically because 
they are based on a semantic conception that is philosophical-semiotic. We argue that distinctions that 
may be relevant in logical semantics, such as logical subject and predicate, are not relevant from a 
linguistic perspective because the linguist does not seek to establish a relationship between language 
and the world. This paper attempts to clarify the differences between the two positions, and show the 
reasons why a critique such as the one proposed by Chateaubriand does not override the Comskyan 
position, and argue, on the other hand, that the Comskyan position is not enough on itself to have a 
really complete theory of language. 
 
KEYWORDS: Chateaubriand; Chomsky; language; semantics; syntax. 
 

Introdução 

 

 O filósofo analítico não está interessado na linguagem sem o mundo. Os linguistas, 

por o outro lado, acham que é possível transformar a linguagem num objeto independente do 

mundo: ela pode ser secionada, separada, dividida em língua e fala/ competência e atuação, 

ela pode ser alienada completamente do mundo e, muitas vezes, do ser humano. Esta 

separação começa com o desenvolvimento da linguística como ciência, a princípios do século 

XX, nas mãos de Ferdinad de Saussure. Nesse então, existia uma necessidade de separar a 

                                                                 
1 Bolsista CNPq/ doutoranda PUC-Rio. E-mail: anaclarapo@gmail.com. 
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linguística da filosofia, da filologia e outras ciências humanas. Para fazer isto, era necessário 

encontrar um objeto de estudo e uma matéria de estudo da linguística. O primeiro seria a 

língua, e a segunda a linguagem (composto da fala e da língua). A língua tinha que ser 

separada do mundo para não cair numa mera nomenclatura da que Saussure tinha que escapar  

(Cours de lingüistique générale, primeira parte, capítulo 1). Essa obra, publicada mais ou 

menos na época de The Logical Atomism de Russell, foi o pilar fundamental para o 

desenvolvimento da linguística como tal. Mesmo se ela tem sido criticada e modificada, 

algumas ideias se mantem até hoje em dia na linguística sem importar qual é o marco teórico 

do qual se comece. É assim que, seja um estruturalista, funcionalista, ou gerativista, todo 

linguista aprende a estudar a língua como um objeto independente do mundo. 

 Essa apresentação é necessária para introduzir o objetivo deste trabalho que visa 

estudar algumas criticas feitas ao programa de Chomsky por Chateaubriand em Logical 

Forms (vol. 2). Esta obra, amplíssima, encarregada de estudar aspetos logico-ontológicos, 

apresenta, também, uma concepção própria da linguagem. Nessa concepção, Chateaubriand 

analisa alguns dos postulados propostos por Chomsky na sua gramática gerativa. Chomsky 

apresenta uma concepção da linguística que tem sido considerada revolucionaria (Searle 

1972). Mesmo se neste trabalho só serão tidos em conta aqueles fatores que são mencionados 

e criticados por Chateaubriand, é necessário aclarar que a visão chomskiana da linguagem não 

considera a relação dele com o mundo. De fato, após de Saussure, Chomsky tem sido o 

linguista que mais enfase tem posto na separação do objeto de estudo da linguística do mundo 

e da sociedade. Isto é importante, porque algumas das críticas feitas por Chateaubriand  a 

Chomsky parecem esquecer este fato, ou, pelo menos, não explicitam essa característica. A 

diferença entre as concepções de linguagem de ambos autores é esperável, pois a primeira é 

entendida filosoficamente e a segunda linguisticamente. Este trabalho visa fazer claras as 

diferenças entre ambas posturas, assim como tenta mostrar que algumas das críticas de 

Chateaubriand não são sustentáveis linguisticamente.  

 

A concepção de linguagem em Logical Forms II 

 

 Para Chateaubriand, a linguagem é um fenômeno natural, biológico y social. A 

linguagem é inseparável do ser humano. A única linguagem que importa é aquela usada pelo 
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ser humano para se comunicar, para se expressar, e para alterar a estrutura do mundo.2 A 

linguagem pode ser utilizada referencialmente e é nesse uso no qual as noções interconectadas 

de significado y referencia  se tornam importantes. O uso da linguagem vá além de qualquer 

estrutura sintática que uma gramática possa formular. A semântica da ação é a que 

move/funda a estrutura sintática da linguagem. A estrutura natural da linguagem é, 

primeiramente, estrutura lógica. A base inata para a adquisição da linguagem está fundada em 

elementos lógicos e semânticos: o que é inato é fundamentalmente semântico e não sintático. 

 A crítica essencial de Chateaubriand a Chomsky radica em separar a sintaxe da 

semântica e em explicar certos comportamentos linguísticos mediante regras sintáticas sem 

considerar as funções semânticas que são as mais importantes, segundo sua perspectiva, sobre 

a sintaxe. Porém, vamos tentar mostrar que essas críticas apresentam alguns problemas 

importantes desde uma perspectiva linguística e que, as vezes, caem numa atitude similar à de 

Chomsky, mas que privilegia a semântica em vez da sintaxe. 

 

Os problemas da crítica semantista de Chateaubriand à visão sintatista de Chomsky  

 

 ἡΝcapítulὁΝ1ἂΝἶἷΝδἔΝ“ἥyὀtaxΝaὀἶΝ ὅἷmaὀticὅ”,Ν ὀὁΝὃualΝ ὅὤὁΝ apὄἷὅἷὀtaἶaὅΝ aὅΝ cὄíticaὅΝ aΝ

Chomsky que analisamos neste trabalho, parece ter uma adesão à concepção da semântica 

como integrante da semiótica proposta por Morris (1938). Essa intuição vê se confirmada na 

ὀὁtaΝ1ΝἶὁΝcapítulὁ,ΝὃuaὀἶὁΝὁΝautὁὄΝafiὄmaΝ“aὅΝἑaὄὀap,ΝεὁὄὄiὅΝaὀἶΝὁthἷὄὅΝἷmphaὅiὐἷἶΝiὀΝthἷiὄΝ

publications, syntax and semantics are abstracted from language by disregarding certain of its 

fἷatuὄἷὅΝΧ…Ψ”ΝΧἑhatἷaubὄiaὀἶΝἀίίἃ,ΝpέΝλἁΨέΝEὅtaΝéΝumaΝcὁὀcἷpὦὤὁΝὅἷmióticaΝἶἷfἷὀἶívἷlΝἶἷὅἶἷΝ

uma perspectiva filosófica, mas altamente criticável desde uma perspectiva linguística  (como 

Lyons 1977, vol. 1, tem mostrado). Isso implica, desde a partida, que Chateaubriand baseia as 

suas críticas a Chosmky nesta concepção da semântica. Porém, Chomsky é um linguista e, 

como tal, adere a uma concepção da semântica diferente.3 A contrario da semântica filosófica 

que, como o mesmo Chateaubriand estabelece na mesma nota, é problemática pois não há um 

“clἷaὄΝ accὁuὀtΝ fὁὄΝ it”,Ν aΝ ὅἷmâὀticaΝ liὀguíὅticaΝ tἷmΝ ὅiἶὁΝ bἷmΝ ἶἷfiὀiἶaΝ cὁmὁΝ ὁΝ ἷὅtuἶὁΝ ἶὁΝ

significado na linguística (Lyons 1997, p. 35). Mesmo se é certo que, segundo a teoria 

                                                                 
2 Por exemplo, se eu digo á eà aà po ta à pa aà u aà pessoaà eà elaà a eà aà po ta,à euà estouà alte a doà aà
estrutura da realidade mediante o uso da linguagem. Eu estou transformando uma realidade na qual a porta 
estava fechada numa realidade na qual a posta passa a estar aberta. 
3 Cf. McGilvray 2005b. 
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linguística seguida, a metodologia pode ser diferente, todos os semantistas linguísticos vão 

centrar o estudo do significado nos distintos níveis da língua (morfológico, léxico, sintático) e 

vão deixar para a pragmática o estudo do significado dos enunciados.  

 Como mencionamos, a perspectiva da semântica da qual parte Chateaubriand é uma 

perspectiva que poucos linguistas tem aceitado, como Lyons (1977, pp. 118-119) tem 

confirmado; e Chomsky não é uma dessas excepções. Então, mesmo se é possível criticar a 

visão sintatista de Chomsky a favor de uma visão semantista, como a proposta por 

Chateaubriand, esta teria que ser uma versão linguística e não filosófica, ou, pelo menos, se 

ela fosse filosófica isto teria que ser aclarado.  

 A continuação, mostramos alguns exemplos das críticas feitas por Chateaubriand a 

Chomsky e tentamos explicar por que tal crítica não pode ser mantida linguisticamente.  

 

1) Colorless green ideas sleep furiously 

2) Furiously sleep ideas green colorless 

 

 Esses exemplos foram dados por Chomsky (1957) para mostrar que, mesmo se as duas 

sentenças não tem sentido, só 1) é gramatical. Isto é devido ao fato de que cumpre com os 

requisitos combinatórios para que a sentença seja gramatical. De maneira bastante simples, é 

possível dizer que 1) é gramatical porque temos uma relação gramatical entre sujeito e 

predicado que correspondem-se com uma frase nominal (colorless green ideas) e uma frase 

verbal (sleep furiously), respectivamente. Além disso, a frase nominal está gramaticalmente 

construída: ela tem um nome que determina a categoria nominal e dois adjetivos que o 

qualificam em posição pre-nominal (previa ao nome); e também está bem construída a frase 

verbal que contem, além do verbo (sleep), um adverbio que o modifica (furiously).4 Porém, 2) 

não cumpre com nenhum dos requisitos para ser gramatical. Nela, a separação entre sujeito e 

predicado não é clara. Se fizéssemos uma divisão como a anterior, teríamos que dizer que o 

sujeito é furiously e o predicado sleep ideas green colorless; mas o sujeito gramatical não 

pode ser nunca um adverbio. Por tanto, temos uma sentença agramatical, por um lado, porque 

o adverbio não pode funcionar como sujeito gramatical e, pelo outro lado, porque o verbo 

sleep é  intransitivo e não pode aceitar complemento de tipo nenhum, i.e. ideas green 

colorless não pode aparecer logo de sleep. A sua vez, o que teria que se corresponder com a 

                                                                 
4 Ver Chomsky 1957, p. 94. 
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frase nominal não cumpre as regras sintáticas do inglês, que estabelece que os adjetivos tem 

que estar antes dos nomes. Esta é a explicação pura e exclusivamente sintática desde um 

punto de vista linguístico, necessária para entender nossos argumentos. 

 Chateaubriand baseia a sua crítica a Chomsky no fato de que mesmo se as 

combinações de 1) e 2) não fazem muito sentido desde uma perspectiva semântica, elas 

contem categorias semânticas claramente identificáveis. Ele conclui, ao contrario de 

Chomsky, que sempre vamos tentar apreender a sentença a través das categorias semânticas. 

No momento em que Chateaubriand estabelece que em 1) as distintas partes da sentença 

fazem sentido pois as categorias semânticas podem ser identificadas como classes de coisas-

sujeito (colorless green ideas) e como alguma característica-predicado (sleep furiously); e 

quando estabelece que algo similar ocorre com 2) na qual estamos forçados a interpretar 

semanticamente essa sentença agramatical, ele faz uma crítica válida desde uma semântica  

filosófica, mas não desde uma perspectiva linguística. No primeiro lugar, porque para a 

linguística, as noções de sujeito e predicado são noções gramaticais e não semânticas. É 

possível estabelecer, como Chomsky (1957, p. 94), que são funções gramaticais que se 

correspondem com funções semânticas que poderiam ser o agente e o paciente, ou o agente e 

a ação, mas não podem ser interpretadas como noções lógicas.5 No segundo lugar, porque 

ἶἷὅἶἷΝ umaΝ pἷὄὅpἷctivaΝ liὀguíὅticaΝ aὅΝ catἷgὁὄiaὅΝ “claὅὅἷὅΝ ἶἷΝ cὁὅaὅ”Ν ἷΝ “caὄactἷὄíὅtica”Ν ὀὤὁΝ

podem se identificar com uma função semântica-linguística. Elas só têm sentido desde uma 

perspectiva filosófica. Isto é devido ao fato de que essas categorias semânticas parecem 

entender a semântica como uma disciplina que relaciona a linguagem com o mundo e, como 

vimos, a semântica linguística é centrada exclusivamente na língua e nas inter-relações do 

significado que dentro dela ocorrem.  

 Mesmo se é possível criticar a Chomsky o papel fundamenta que lhe dá à sintaxe 

contra o papel secundário que tem a semântica, as criticas devem ser feitas desde uma 

perspectiva linguística na qual a relação linguagem-mundo e a estrutura logico-semântica não 

sejam relevantes. Por outro lado, mesmo se é possível identificar algum conteúdo semântico-

linguístico, aquelo conteúdo em colorless green ideas é semanticamente sem sentido porque 

uma contrariedade é expressada. Podemos forçar alguma interpretação, mas essa interpretação 

                                                                 
5 Istoà àde idoàaà ueà i te p eta àoàsujeitoàeàoàp edi adoàdaàse te çaà o oà oç esà l gi asà ... à he eà
the eligible noun phrases are restricted to those having a certain semantic function, namely, that of *referring 
toà so ethi gà o à so eo e à Ho de i hà ,à p.à à i pli aà u aà elaç oà li guage -mundo que não é 
relevante para uma definição linguística da semântica.  
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é ajudada pela correta estrutura sintática que tem a sentença 1). Mas, o que acontece com 2)? 

ἑhatἷaubὄiaὀἶΝ Χἀίίἃ,ΝpέΝκἀΨΝafiὄmaΝὃuἷ,ΝmἷὅmὁΝὀἷὅὅἷΝcaὅὁ,ΝhὠΝumΝ“ὅἷmaὀticΝpull”ΝὃuἷΝ faὐΝ

com que uma sentença seja interpretável/entendível. Isso parece ser tao extremista como a 

postura de Chomksy, mas privilegiando a semântica.6 Achamos que não há maneira de 

interpretar a sentença. Essa impossibilidade interpretativa de 2) Furiously sleep ideas green 

colorless vê-se ajudada pelas incongruências semânticas e pelas incongruências gramaticais. 

Propor que essa sentença é interpretável é tao extremista como a proposta de Chomsky que 

estabelecia que a sintaxe era completamente autônoma da semântica. Achamos que nenhum 

extremo é aceitável: a sintaxe e a semântica são interdependentes. Se temos uma estrutura 

gramatical sem sentido, faremos o possível por lha entender mas não a veremos como natural. 

Se temos uma estrutura agramatical sem sentido, ela será chamada de agramatical e não 

pensaremos duas vezes nela. Se temos uma estrutura agramatical com sentido, ela será 

entendível pois nosso uso da linguagem permite-nos ver além do meramente gramatical.  

 Vejamos, agora, a segunda parte da crítica relacionada com a formação de sentenças 

interrogativas. Essa critica baseia-se na formulação de algumas hipóteses, a partir dos 

exemplos 3)-7)  que são dados no texto  citado por Chateaubriand (Chomsky 1980), às que 

poderá chegar um científico neutro ou marciano:7 

 

The man is here 
 Is the man here? 
 The man who is here is tall. 

*Is the man who here is tall? 

Is the man who is here tall? 
 

 Nesses cassos, o que Chosmky tenta argumentar é que há alguns princípios inatos que 

tem caráter gramatical e que possibilitam a explicação de por que uma criança adquire 

                                                                 
6 Ambos compartem o fato de reconhecer um rol secundário, por um lado, da semântica, e, pelo outro 
lado, da sintaxe. Porém, Chomsky foi reconhecendo a importância da semântica com o percorrer dos anos. 
Como nota Lyons (1977, p. 416), Chomsky já em 1972 abandona a postura exclusivamente sintatista e a 
semântica passa a ser interpretada nos distintos níveis sintáticos. Mesmo se a sintaxe continua sendo o 
primordial, a semântica passa a ocupar um rol mais importante do que ocupava em Syntactic Structures. 
7 Essas hipóteses são: 

  H1: processe linearmente a sentença declarativa até a primeira ocorrência de um verbo e transfira 
tal verbo ao início da sentença 

  H2: selecione a primeira ocorrência do verbo que aparece após o sintagma nominal da frase 
declarativa e transfira tal verbo ao início da sentença 
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rapidamente a língua e por que há alguns erros que a criança nunca comete.8 Chomsky, a 

partir da formulação de distintos exemplos, argumenta que o menino nunca formará uma 

sentença interrogativa como 6) *Is the man who here is tall? porque ele tem na faculdade da 

linguagem inata regras dependentes da estrutura (cf. Chosmky 1992, p. 45) que vem-se 

refletidas na Hipótese 2 que analisa (Chomsky 1980). As sentenças interrogativas, então, 

formulam-se dependendo de dita estrutura e as pessoas transformam inconscientemente uma 

sentença declarativa numa interrogativa mediante o uso da H2.9  

 Retomemos, agora, a crítica de Chateaubriand a esse análise. Sua critica baseia-se no 

fato de que, como a hipótese de ordem lineal (H1) não involucra elementos semânticos, uma 

criança não a utilizaria. Mesmo se concorda com Chomsky nas eleições que a criança faria, 

não coincide nas razões pelas quais ela faria tais eleições. Há vários elementos nesta crítica 

que não se sustentam linguisticamente. Em primeiro lugar, afirma que para interpretar a 

sentença 5) The man who is here is tall é necessário separar o sujeito do predicado para que 

ἷlaΝtἷὀhaΝ“ὅἷmaὀticΝὅἷὀὅἷ”ΝΧἑhatἷaubὄiaὀἶΝἀίίἃ,ΝpέΝκἂΨέΝἑὁmὁΝvimὁὅ,ΝἶἷὅἶἷΝumaΝpἷὄὅpἷctivaΝ

linguística essas noções são gramaticais; por tanto, não são as funções encarregadas de prover 

o sentido semântico. As noções encarregadas do conteúdo semântico são as noções de agente 

e paciente (entre outras), como mostramos anteriormente. Por tanto, a crítica de 

Chateaubriand não se sustenta linguisticamente. Em segundo lugar, afirma que a criança tem 

que aprender a função semântica das perguntas para poder transformar 5) em 7). Esta 

afirmação vê-ὅἷΝ ὄἷcὁὀfiὄmaἶaΝ ὃuaὀἶὁΝ ἷlἷΝ afiὄmaΝ “IΝ havἷΝ ὀὁΝ ἶὁubtΝ thatΝ ὃuἷὅtiὁὀiὀgΝ aὀἶΝ

ordering, and stating, have a fundamental semantic origin iὀΝactiὁὀ”ΝΧἑhatἷaubὄiὀἶΝἀίίἃ,ΝpέΝ

84). O problema que apresenta esse argumento é que desde una perspectiva linguística é 

necessário diferenciar entre o que  constitui uma pergunta, uma ordem e uma afirmação do 

que constitui uma sentença interrogativa, uma sentença imperativa e uma sentença 

declarativa. O primeiro grupo relaciona-se com os enunciados, as elocuções e, por tanto, é 

estudado pela pragmática linguística. O segundo grupo relaciona-se com as sentenças e, por 

tanto, pode ser estudado pela semântica linguística (cf. Lyons 1977, p. 30). É possível notar 

que, em todos os argumentos dados por Chomsky (1980, 1992), não se fala de preguntas, mas 

sim de sentenças interrogativas pois a sintaxe se importa com as sentenças e não com os 

                                                                 
8 Para esse então, a visão exclusivamente sintacticista de Chomsky tinha desaparecido, como 
mencionamos.   
9 É importante saber que todas essas transformações dão-se à nível da mente/cérebro. Não há uso de 
língua nesse nível, é só conhecimento da língua, transformações gramaticais.  



Revista do Seminário dos Alunos do PPGLM/UFRJ, v. 5, n. 1, 2014. (ISSN: 2236-0204) 
 
 

https://seminarioppglm.wordpress.com/revista-do-seminario-dos-alunos-do-ppglm/ 
 

198 

enunciados. Por tanto, mesmo se a base sintatista de Chomsky é criticável, achamos que não é 

adequado lhe criticar na base do que seriam critérios pragmáticos (pelo menos 

linguisticamente).10 Em terceiro lugar, Chateaubriand afirma que a razão pela qual as frases 

abstratas, como frase nominal ou frase verbal, são mentais (como Chomsky propõe) é 

justamente porque são construções semânticas. Porém, desde uma perspectiva linguística a 

única maneira de interpretar esse tipo de frases é gramaticalmente. Para Chomsky, são 

mentais porque são estruturas que pertencem a nossa competência, isto é ao conhecimento 

interno (mental) que temos de nossa língua e não ao uso que dela fazemos. Estabelecer que 

são semânticas só seria possível, achamos, se pensara-se nelas relacionadas com as noções 

lógicas de sujeito e predicado e, como mencionamos, Chomsky não está pensando nessa 

relação ao propor sua teoria baseada em fundamentos mentais independentes de qualquer 

relação com o mundo e com a sociedade.  

 Sobre o processo de adquisição da criança e quando pode formar uma sentença como 

7), concordamos com Chateaubriand em que não é das primeiras estruturas que a criança pode 

usar. Isto é devido a que gerar uma sentença interrogativa desse tipo não depende unicamente 

das regras de dependência estrutural, mas implica outras estruturas sintaticamente complexas. 

A isso mesmo parece estar fazendo referencia Chomsky (1980, p. 40) quando afirma 

“έέέaὅὅumiὀgΝthatΝhἷΝcaὀΝhaὀἶlἷΝthἷΝὅtὄuctuὄἷὅΝatΝall”έΝIὅtὁΝéΝcὄiticaἶὁΝpὁὄΝἑhatἷaubὄiaὀἶΝΧἀίίἃ,Ν

pp. 85-86) quem afirma que o que a criança tem que poder manipular é a função semântica de 

uma frase nominal como the man who is here, onde utiliza o significado associado ao uso das 

palavras. Como mostramos, não é conveniente misturar o uso com o conhecimento que a 

criança tem de sua língua pois correspondem-se com distintos níveis de análise linguístico. 

Nesse momento, aparece outra ideia criticável linguisticamente ao estabelecer que, além de 

apreender os usos dos outros integrantes da frase nominal, a criança deve aprender a função 

semântica do artigo the. O tratamento dos artigos é um tema complexo, que não é central ao 

nosso trabalho, por tanto, faremos simplesmente uma breve menção ao problema que 

apὄἷὅἷὀta,ΝἶἷὅἶἷΝaΝliὀguíὅtica,ΝfalaὄΝἶaΝ“fuὀὦὤὁΝὅἷmâὀtica”ΝἶὁΝaὄtigὁΝἶἷfiὀido. É evidente que 

aqui Chateaubriand está pensando na relação linguagem-mundo, e também no uso da 

linguagem, porque para que algo seja referencial ele tem que ser usado, tem que ser proferido. 

                                                                 
10 É necessário remarcar que o artigo de Chomsky (1980) foi escrito no marco de principios y parámetros. 
Isto implica que, mesmo sendo a semântica secundaria, Chomsky reconhecia a importância que tinha a 
semântica na formação inicial das sentenças na Estrutura Profunda. Não há, então, uma omissão tao drástica 
da semântica como em Syntactic Structures. 
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O problema é que desde uma perspectiva linguística, o artigo é visto como uma categoria 

funcional, isto é, como uma palavra vazia de significado linguístico que serve para manter a 

gramaticalidade da sentença e que tem, no uso, função referencial. Nesta função referencial é 

reconhecida a relação linguagem-mundo, mas dita função não é uma função semântico-

linguística pois vá além do significado linguístico que o artigo definido não tem, como 

mencionamos.   

 

Conclusões 

  

 Tentamos mostrar que algumas das críticas que Chateaubriand faz não são sustentáveis 

linguisticamente pois estão baseadas numa concepção filosófico-semiótica da semântica.  

Argumentamos que as separações entre sujeito e predicado que podem ser feitas em semântica 

lógica não são relevantes desde uma perspectiva linguística porque o linguista não procura 

estabelecer uma relação linguagem-mundo. A sua vez, afirmamos que mesmo se sentenças 

como 1) podem ser explicadas gramaticalmente, não podem ser explicadas semântico 

linguisticamente porque envolvem algumas contrariedades. Planteamos que não é possível 

afirmar que a semântica força-nos a interpretar 2) pois ela não é interpretável. Com respeito às  

hipóteses do científico neutro, ou do marciano, tentamos mostrar que algumas das críticas 

tinham o mesmo defeito que as anteriores: criticavam desde a semântica filosófica os 

postulados de Chomsky. Defendemos que a critica de que as perguntas têm fundamentos 

semânticos não é sustentável linguisticamente. Isto é devido a que, como vimos, as perguntas 

envolvem o uso e o uso não está em jogo quando o linguista pesquisa a estrutura da língua; o 

que está em jogo é o conhecimento interno que ele tem da sua língua que é o que media a 

transformação de sentenças declarativas em sentenças interrogativas.  

 Finalizamos este trabalho afirmando que, mesmo se a crítica de Chateaubriand a 

Chomsky é feita desde uma perspectiva filosófica, isto não lhe resta importância. 

ἢὄὁvavἷlmἷὀtἷ,Ν ὅἷΝ ἷὅtaὅΝ “ἶiὅcuὅὅõἷὅ”Ν ἷὀtὄἷΝ filóὅὁfὁὅΝ ἷΝ liὀguiὅtaὅΝ fὁὅὅἷmΝ maiὅΝ fὄἷὃuἷὀtἷὅΝ

poderiam-se construir pontes mais sólidos entre a filosofia e a linguística que permitissem-nos 

chegar a uma teoria da linguagem que fosse satisfatória tanto linguisticamente como 

filosoficamente, algo que não tem sido logrado até o momento.  
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