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AULA 2 

Sintaxe e Teoria da linguagem 

 

Epígrafes 

 
“One of the great breakthroughs of modern science was  

to be willing to be puzzled about things that seemed obvious”. 
 
Noam Chomsky, 
Problems of knowledge and freedom, 2011 

 

“Nada é evidente.  
Nada é gratuito.  

Tudo é construído”. 
 

Gaston Bachelard, 
A formação do espírito científico, 1938 
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A Faculdade da Linguagem: Do inatismo. 

“A human language is a system of remarkable complexity. To come to know a human language would be an extraordinary 
intellectual achievement for a creature not specifically designed to accomplish this task. A normal child acquires this knowlwdge 
on relatively slight exposure and without specific training. He can then quite effortlessly make use of an intricate structure of 
specific rules and guiding principles to convey his thoughts and feelings to others, arousing in them novel ideas and subtle  
perceptions and judgments”.  

 
(Chomsky, 1975:4)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Hauser, Chomsky & Fitch, 2002). 
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A Recursividade 

"The Narrow Faculty of Language includes the core grammatical computations that we suggest are limited to recursion" (Hauser, Chomsky & Fitch, 2002). 

 

João amava Teresa. 

João amava Teresa que amava Raimundo. 

João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria. 

João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim. 

João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili. 

João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. 

 
O triângulo fractal de Sierpinsky ilustra a recursividade nas línguas naturais, descrita por Chomsky como traço 
distintivo da faculdade da linguagem no sentido estrito proposto em um artigo recentemente publicado na revista 
Science. 
 
* Línguas o ilustra triângulo a Sierpinsky fractal  de por recursividade nas descrita naturais  como Chomsky traço  
da distintivo faculdade  no linguagem em da  proposto  sentido artigo estrito  revista recentemente um Science 
publicado na. 
 
O triângulo ilustra a recursividade nas línguas naturais;  * Triângulo o  ilustra a  línguas  nas recursividade naturais. 
 

Uma observação trivial: 

A sequência entre alguns dos itens lexicais parece ser indissolúvel em alguns pontos de uma dada sentença. 

 
o triângulo        >  * o | triângulo, *triângulo o  > [o triângulo] 
de Sierpinsky         > *  de | Sierpinsky, *Sierpinsky de   > [de Sierpinsky] 
Ou:  
A casa da Sandrinha é alta   > [A casa da Sandrinha] [é alta], *A casa da [Sandrinha é alta]      (Perini 2006:47) 
     (embora [Sandrinha é alta] seja uma unidade de sentido possível em outras circunstâncias). 
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Algumas perguntas (triviais?): 

Por que é assim? 
Como isso se dá? 
Como podemos descrever essas propriedades da língua? 

 

Sobre a notação formal 

O Zé matou a aula de hoje 

 

(a) 

(   (      O Zé )    (     (    matou  (       a aula (     de hoje))))) 

(S (SN O Zé )    (SV (V matou  (SN a aula  (SP de hoje))))) 

(b) 

        S  

   
      SN   SV  

    O Zé        
    V  SN 

     matou          
           SN          SP 
          a aula        de hoje 
 

A aula de hoje matou o Zé 

 

(a) 

(   (      A aula (     de hoje)) (     (    matou (       o Zé )))) 

(S (SN A aula (SP de hoje)) (SV (V matou (SN  o Zé ))) 

(b) 
 S  

   
 SN   SV  

        
SN           SP  V  SN 
A aula         de hoje matou   o Zé   

 Triângulo de Sierpinsky - Algoritmo: 
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Materiais complementares: Palestras e debates 
(todos os materiais complementares estão disponíveis ou linkados em http://disciplinas.stoa.usp.br/mod/page/view.php?id=971) 
 

 
o Human Nature: Justice versus Power   

("The Chomsky-Foucault Debate") 
Noam Chomsky e Michel Foucault, 1971 
(vídeo parcial legendado e transcrição na íntegra) 
 

o The Ideas of Chomsky  
Noam Chomsky, 1977 
(Entrevista na BBC, vídeo)  
 

o The Idea of Universality in Linguistics and Human Rights, Noam Chomsky, 
2005 
(Conferência da série MIT Lectures; vídeo na íntegra) 
 

o "How have your ideas over Universal Grammar changed over the years?" 
(Resposta de Noam Chomsky em palestra na série AuthorsAtGoogle, 2008, vídeo) 
 

o Problems of Knowledge & Freedom,  
Noam Chomsky, 2011 
(Entrevista na Universidade de Sydney, vídeo na íntegra) 
 

o "What's the connection between Chomsky's theory of linguistics and his 
political orientation"? 
Steven Pinker 
(Em debate com Samuel Jay Keyser no MIT; vídeo na íntegra) 

 
 

  

 
 

http://disciplinas.stoa.usp.br/mod/page/view.php?id=971
http://play.sydneyoperahouse.com/index.php/media/1502-Noam-Chomsky-Problems-Knowledge-Freedom.html

