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RESUMO 

 

O presente trabalho visa analisar a relevância da propriedade recursiva na definição 

da maneira como a faculdade da linguagem se apresenta na cognição da espécie 

humana. Para tanto, faz-se necessário o levantamento das teorias correntes que 

buscam tal definição, como os trabalhos de Hauser, Chomsky e Fitch (2002), 

Jackendoff e Pinker (2005), e suas respectivas considerações sobre questões como 

a exclusividade da propriedade recursiva à espécie humana e ao domínio da 

linguagem e sua importância na distinção entre a linguagem humana e os sistemas 

de comunicação de outras espécies. Também é considerado o trabalho de Karlsson 

(2010) para auxiliar na delimitação do conceito de recursividade e na reflexão sobre 

sua possível potencialidade de aplicação infinita. Ao final, conclui-se que a 

recursividade é um princípio da Gramática Universal e uma das características da 

linguagem humana de papel fundamental e distintivo na caracterização dessa 

faculdade mental de nossa espécie, estando presente em todas as línguas, ainda 

que com restrições de aplicação sujeitas aos parâmetros particulares de cada 

sistema linguístico.  

 

Palavras-chave: Recursividade. Faculdade da Linguagem. Cognição. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the relevance of recursion in the definition of how the 

language faculty is established in the human species’ cognition. Therefore, it is 

necessary to survey the current theories that seek this definition, such as the work of 

Hauser, Chomsky and Fitch (2002), Jackendoff and Pinker (2005), and their 

considerations on issues like the uniqueness of the recursive property in our species, 

its uniqueness in the language field and its importance in the distinction between 

human language and the communication systems of other species. It is also taken 

into account the work of Karlsson (2010), in helping to define the concept of 

recursion and to consider the recursion’s potentially infinite application. Finally, we 

reach the conclusion that recursion is a principle of Universal Grammar and a very 

important aspect of human language, playing a distinctive role in the characterization 

of this cognitive faculty of our species. It is found in all languages, despite the 

application restrictions subject to the particular parameters of each linguistic system. 

 

Keywords: Recursion. Language Faculty. Cognition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma propriedade da linguagem que tem sido alvo de muitas 

discussões entre alguns pesquisadores, em especial aqueles interessados na área 

da sintaxe e da gramática como faculdade da linguagem, é a propriedade da 

recursividade. Em meio aos pontos de discordância sobre a questão, encontram-se 

o papel que essa propriedade exerce na caracterização da faculdade da linguagem 

e em sua evolução e sua classificação como princípio da gramática universal ou 

como parâmetro da maioria das línguas naturais. Além disso, a discussão sobre se a 

recursividade é mesmo exclusiva à linguagem humana aparece viva em trabalhos 

como os de Daniel Everett. O debate que esse tema suscita é bastante amplo e 

promove discussões interdisciplinares, envolvendo pesquisadores de áreas diversas, 

como a biologia, a linguística, a antropologia e a psicologia. 

O presente trabalho tem como objetivo traçar um panorama sobre a 

caracterização da recursividade e o papel que essa propriedade mental exerce na 

definição da faculdade da linguagem da espécie humana, especialmente em 

comparação com os sistemas de comunicação observados em outras espécies. 

Para tanto, iniciamos com uma breve discussão sobre a tipologia da recursividade, a 

fim de tentar tornar claro o conceito que tomamos quando falamos de recursividade. 

Tal discussão faz-se importante para diferenciar recursividade de iteração, conceitos 

muitas vezes confundidos quando se trata de repetições de estruturas sintáticas. O 

trabalho de Karlsson (2010) serve como base para tal discussão e traz à tona a 

problemática dos limites da recursividade, pondo em questão o potencial caráter 

infinito dessa propriedade.  

O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre alguns estudos 

já feitos sobre o assunto, com interesse particular em trabalhos que promovem 

debates entre os pesquisadores, tal como a discussão que se estabelece entre 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002) e Jackendoff e Pinker (2005), ou entre Everett 

(2005 e 2012) e Nevins, Pesetsky e Rodrigues (2009). É feita, portanto, uma análise 
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das propostas dos autores mencionados, comparando os pontos de vista 

divergentes e semelhantes em meio a esses debates. 

Por fim, no terceiro capítulo temos a apresentação de nossa visão sobre o 

panorama apresentado, com nossas reflexões sobre os aspectos que consideramos 

mais relevantes à definição do papel da recursividade na faculdade linguística.  

Pensamos que esta dissertação traz como principal contribuição uma 

sistematização organizada – assim esperamos – sobre a discussão corrente e 

relevante sobre uma (ou “a”) propriedade extremamente importante da faculdade da 

linguagem (a saber, a recursividade). Escrever esta dissertação nos possibilitou 

estudar a fundo o assunto e até mesmo arriscar nossa própria opinião a respeito da 

discussão atual sobre o papel da recursividade na faculdade da linguagem1. No 

capítulo 3, iremos tratar de cinco pontos que julgamos relevantes e para os quais 

tentaremos apresentar a nossa visão: (i) a hipótese de que a recursividade é uma 

propriedade exclusiva à espécie humana, não sendo encontrada em sistemas de 

comunicação de outros seres; (ii) sua colocação como única característica distintiva 

da linguagem humana e a influência que esse aspecto traz à perspectiva 

evolucionária; (iii) a discussão sobre a recursividade ser ou não exclusiva ao 

domínio linguístico; (iv) os limites da recursividade e sua aplicação potencialmente 

infinita; (v) a definição da recursividade como princípio da Gramática Universal e a 

influência dos parâmetros das línguas particulares em sua aplicação. A partir desses 

cinco aspectos, apresentamos nossas concordâncias e discordâncias com as teorias 

elencadas em nosso panorama, mostrando nossa visão sobre a importância da 

propriedade recursiva para a caracterização da faculdade mental responsável pela 

linguagem de nossa espécie.  

 

 

                                                             
1
 Prova de que a recursividade é um ponto central e atual de debate da linha de pesquisa é também o 

Congresso Recursion in Brazilian Languages and Beyond, cujo tópico central é a recursividade, que aconteceu 

recentemente na Universidade Federal do Rio de Janeiro (em agosto de 2013), e do qual participamos. 
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1 TIPOLOGIA DA RECURSIVIDADE 

Alguns autores, ao discutir algum aspecto da propriedade recursiva da 

linguagem humana, fazem referência às diferentes formas como essa propriedade 

pode se aplicar nas diversas línguas. A análise desses diferentes tipos de 

recursividade é importante para que se possa ter uma ideia mais delineada sobre do 

que se fala quando se trata de recursividade. Em um capítulo de 2010 chamado 

Syntactic recursion and iteration, Fred Karlsson discute os possíveis limites da 

recursividade e apresenta, na parte inicial do capítulo, um apanhado dos diferentes 

tipos de recursividade que considera em sua análise de dados, trazendo à tona a 

distinção entre recursividade e iteração. Vamos considerar a proposta de tipologia 

da recursividade desse autor, fazendo as devidas ressalvas, para que fique mais 

clara a perspectiva de recursividade com a qual estamos trabalhando. 

 

1.1 A iteração e sua distinção do conceito de recursividade 

Uma importante colocação de Karlsson (2010) diz respeito à distinção entre 

iteração e recursividade. Segundo sua análise, há seis tipos diferentes de iteração, e 

a característica que os une é o fato de todos eles apresentarem apenas a 

concatenação de elementos sem aumento na profundidade das estruturas sintáticas 

(2010, p. 3), que é justamente a característica que distingue a iteração da 

recursividade. 

Os seis tipos de iteração apontados por Karlsson são os seguintes:  

(i) iteração estrutural, que trata da coordenação de constituintes 

sintáticos (e.g. [Bateu na porta e aguardou].);  

(ii)  aposição, que se distingue da iteração estrutural por se tratar de 

iteração de elementos que apresentam coreferência (e.g. Dizem 

que [Elvis, o rei do rock,] não morreu.);  

(iii)  reduplicação, que é a repetição de palavras motivada pela intenção 

em expressar “modulações de significado tais como intensificação, 
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aumento, repetição, diminuição ou ação iterativa ou continuativa”2, 3 

(2010, p. 4) (e.g. Eu [gosto muito, muito] de ti.);  

(iv)  repetição, psicolinguisticamente motivada para planejamento da 

fala (e.g. [Eu, eu, eu...] vou dar uma saída.);  

(v)  listagem, caracterizada como a simples enumeração de itens 

lexicais (e.g. Preciso comprar [leite, manteiga, açúcar, café...]);  

(vi) e, por fim,  sucessão, um tipo de listagem com a diferença que 

pressupõe conceito numérico (e.g Foram premiados [o primeiro, o 

segundo e o terceiro lugares]). 

Todos os seis tipos de iteração têm em comum entre si e com a recursividade 

um princípio geral que Karlsson (2010) define como “continue emitindo instâncias da 

estrutura atual, ou pare”4 (2010, p. 2). Já o ponto que une os seis tipos de iteração, 

mas os distingue da recursividade é o fato de “produzirem estruturas planas como 

output, sequências repetitivas no mesmo nível de profundidade que a primeira 

instância”5 (2010, p. 2).  

No final das contas, a iteração define-se como diferentes formas de 

coordenação de elementos sintáticos. A coordenação não pode ser considerada 

recursividade, uma vez que não apresenta a mesma dependência entre os 

elementos que constituintes sintáticos de diferentes níveis de profundidade 

apresentam. A recursividade, portanto, se destaca da iteração no fato de produzir 

estruturas dependentes e não apenas estruturas planas, de simples concatenação 

de componentes. Nos exemplos abaixo, vemos uma estrutura plana de iteração com 

a coordenação de dois NPs em (1) e uma estrutura recursiva em (2), com diferentes 

níveis de profundidade, onde há um PP dependente de um NP. 

 

                                                             
2
 Todas as traduções apresentadas ao longo da dissertação são de autoria da própria mestranda. 

3
 “(...) meaning modulations such as intensification, augmentation, repetition, diminution, or iterative or 

continuative action.” (2010, p.4) 
4
 “(...) keep on emitting instances of the current structure, or stop.” (2010, p. 2) 

5
 “(...) iteration yields flat output structures, repetitive sequences on the same depth level as the first instance.” 

(2010, p.2) 
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(1)   [a pasta e o computador] 

NP 

 

NP                conj.                  NP 

 

       Det                  N                            Det                  N 

 

     A              pasta          e                 o               computador 

 

(2)    [a pasta do Junior] 

   NP 

 

        Det                           N’       

 

      a                   N                 PP 

 

                                                           pasta          P               NP      

 

                                                                            de        Det           N     

 

                                                                                          o           Junior 
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1.2 Os três tipos de recursividade 

A recursividade, por sua vez, pode se apresentar de três formas diferentes:  

 ramificação à esquerda, ou encaixamento inicial (e.g. [Que a Maria faria um 

escândalo] era evidente.);  

 ramificação à direita, ou encaixamento final (e.g. A Maria faria um escândalo 

[caso descobrisse alguma coisa].);  

 e encaixamento central (e. g. A notícia [que a Maria recebeu] causou um 

escândalo). Esse último tipo é considerado por Karlsson (2010) a forma de 

recursividade por excelência.  

O objetivo de Karlsson (2010) ao apresentar a tipologia da recursividade e ao 

distingui-la da iteração é estabelecer limites quantitativos e restrições qualitativas da 

recursividade oracional e de sintagmas nominais e preposicionais. Com relação às 

restrições qualitativas, o autor conclui que há diferenças entre a linguagem falada e 

a linguagem escrita no que concerne à aplicação de estruturas recursivas. A 

recursividade na linguagem escrita parece ser mais produtiva, pois envolve maior 

possibilidade de reflexão tanto na construção da estrutura, quanto em sua 

interpretação.  

Estruturas elaboradas são geralmente mais usadas em produções linguísticas 

escritas, já que a fala tem por princípio um caráter mais dinâmico e econômico 

enquanto a escrita possibilita maior cuidado e planejamento. Os exemplos que 

Karlsson (2010) aponta, tanto de iteração quanto de recursividade, que apresentam 

nível mais elevado de repetição da estrutura são exemplos de linguagem escrita, 

muitas vezes literária, casos em que há forte intencionalidade estilística para uso de 

tais repetições. Já os exemplos de linguagem falada que o autor aponta, retirados 
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dos bancos de dados por ele mencionados no trabalho6, não apresentam repetições 

de nível tão elevado.  

Essas tendências das linguagens falada e escrita apontam para a conclusão 

de que é mais raro que estruturas com número maior de repetições sejam usadas 

espontaneamente por falantes. É inegável que sentenças com esse tipo de estrutura 

sejam mais complexas e exijam processamento cognitivo mais elaborado. Esse fato, 

porém, não acarreta na necessidade de desconsiderar a recursividade como base 

da faculdade linguística na espécie, já que a complexidade de processamento não 

exclui a possibilidade de as estruturas serem construídas, ou seja, não anula a 

recursividade como propriedade mental. 

Ainda considerando a questão dos limites desse tipo de estruturas, Karlsson 

(2010) também propõe que os diferentes tipos de recursividade possam ser mais ou 

menos recursivamente produtivos, sendo o encaixamento final “mais recursivo” do 

que os encaixamentos iniciais e centrais. A iteração, por sua vez, apresenta limites 

muito maiores do que a recursividade propriamente dita, já que não tem as relações 

de dependência que tornam a estrutura muito mais complexa e de difícil produção e 

interpretação.  

Como conclusão, o autor define que o limite máximo que as estruturas 

recursivas atingem é, em média, de nível 2 a 3. O encaixamento final chega a 

apresentar um limite máximo de nível 5. Para chegar a tal conclusão, o autor 

analisou alguns bancos de dados, como o British National Corpus, conforme já 

mencionamos. É nesse ponto que o trabalho do autor perde a razão com relação à 

proposta de que suas conclusões possam ir de encontro à perspectiva de Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002) sobre a recursividade como meio para se chegar a infinitude 

                                                             
6
 Karlsson (2010) menciona os trabalhos de alguns colegas que se baseiam na análise de corpus, como Biber et 

al. (1999) e Lindström (1999). Além disso, o autor também referencia alguns de seus próprios trabalhos, como 

Karlsson (2007a) e Karlsson (2007b), que têm seus dados baseados no British National Corpus, no Brown 

corpus e no LOB corpus, além da extração computadorizada de padrões de encaixamentos complexos do 

finlandês, do alemão e do sueco e da consulta de descrições sintáticas e estilística baseadas em corpus de 

línguas europeias.   
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da sintaxe e como característica fundamental da linguagem na espécie humana, que 

veremos em mais detalhes no próximo capítulo.  

Mais uma vez, os dados apontados pelo autor mostram que o uso informal e 

espontâneo de tais estruturas é difícil de ser encontrado em níveis elevados de 

repetição. Porém, algumas sentenças exemplares também mencionadas pelo autor 

podem servir de evidência, mesmo que encontradas apenas na linguagem escrita, 

de que as estruturas recursivas são possibilidades que os falantes têm disponíveis 

em seu repertório, sendo uma capacidade mental que pode determinar a faculdade 

da linguagem em nossa espécie, conforme Hauser, Chomsky e Fitch (2002) 

apontam.    

Além disso, um estudo baseado em análise de dados a partir de um corpus 

não condiz com a concepção de linguagem tomada pela linguística gerativa 

chomskyana, já que analisa a língua em uso, a língua-E. A concepção de linguagem 

considerada por Hauser, Chomsky e Fitch (2002), por outro lado, é a que leva em 

conta a gramática interna ao cérebro/mente, ou seja, a capacidade inata de todo ser 

humano, que pode ou não se realizar no uso da linguagem. Conforme Chomsky, “no 

sentido técnico, a teoria linguística é mentalista, já que se preocupa em descobrir a 

realidade mental que subjaz o comportamento real”7 (1965, p. 4) e utiliza como meio 

para tal fim  

um falante/ouvinte ideal, em uma comunidade de fala completamente 
homogênea, que sabe sua língua perfeitamente e não é afetado por 
condições gramaticalmente irrelevantes como limitações de memória, 
distrações, desvios de atenção e interesse e erros (aleatórios ou 
específicos) na aplicação de seu conhecimento da língua na performance.

8
 

(1965, p. 3) 

 

                                                             
7
 “(...) in the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental 

reality underlying actual behavior.” (1965, p. 4) 

8
 “(…) an ideal speaker-listener, in a completely homogeneous speech-community, who knows its language 

perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, 

shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language 

in actual performance.” (1965, p. 3) 
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A teoria de Hauser, Chomsky e Fitch (2002) trabalha, portanto, com a 

potencialidade da linguagem, enquanto a proposta de Karlsson (2010) se detém na 

linguagem em uso. Para definir o papel da propriedade recursiva na caracterização 

da faculdade linguística não basta, portanto, analisar dados de uso, mas avaliar a 

aceitação dos falantes com relação a sentenças exemplares de tais estruturas como 

possíveis ou não possíveis em determinada língua.  

Outro aspecto importante de ser destacado é o fato de fatores externos à 

capacidade linguística poderem influenciar na dificuldade de produção das 

estruturas recursivas. Já que a gramaticalidade de estruturas potencialmente 

infinitas parece corroborar a ideia de que a recursividade seja mesmo fundamental 

para a propriedade linguística da cognição, outros fatores podem estar em jogo 

quando concluímos que estruturas recursivamente infinitas não acontecem no uso 

real da linguagem. O próprio Karlsson (2010), ao final de seu texto, admite que 

algumas questões relativas a esse aspecto ainda permanecem sem respostas ao 

final do trabalho, como “Por que o grau máximo [de recursividade sintática] é 3 e não 

2, 7 ou algum outro número? Por que o grau máximo é o mesmo no nível 

sintagmático e no nível oracional?”9 (2010, p. 14). Segundo ele, “respostas 

motivadas a essas perguntas pressuporiam consideração cuidadosa de 

processamento de referente e restrições na capacidade de memória de curto prazo 

que ultrapassam o escopo dessa contribuição”10 (2010, p. 14). Há, realmente, outros 

fatores envolvidos no uso de estruturas recursivas que podem restringir a 

produtividade da operação no nível prático, mas que não irão necessariamente 

comprometer a recursividade como capacidade mental caracterizadora da 

linguagem na espécie. 

A tipologia proposta por Karlsson (2010), então, visa à delimitação da 

produtividade da propriedade recursiva da linguagem humana no nível prático de 

uso da linguagem. Essa delimitação não invalida as propostas dos autores que 

entendem a recursividade como propriedade mental da linguagem na espécie 

                                                             
9
 “Why is the maximal degree 3 and not 2, 7 or some other number? Why is the maximal degree the same on 

phrase and clause level?” (2010, p. 14) 
10

 “Motivated answers to these questions would presuppose careful consideration of referent processing and 
short-term memory capacity restrictions which transcend the scope of this contribution.” (2010, p. 14) 
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humana, já que toma como pressuposto uma concepção diferente de linguagem. Por 

outro lado, a tipologia nos é útil no sentido de que esclarece as diferentes formas 

nas quais a operação recursiva pode se aplicar na linguagem humana e a diferencia 

das simples operações de concatenação de elementos sintáticos sem 

aprofundamento da estrutura sintática, operações essas que se classificam como 

iteração em suas diferentes formas. 
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2 ALGUNS OLHARES SOBRE A RECURSIVIDADE  

 Prosseguimos em nossa análise do papel da propriedade recursiva da 

linguagem observando algumas perspectivas difundidas no estudo do tema, que 

consideramos de maior relevância por se tratarem de pontos de vista de estudiosos 

bastante conceituados, em especial na área da linguística.  

Os autores selecionados como protagonistas dessa revisão bibliográfica fazem 

parte de diálogos que vêm debatendo a questão da recursividade nos últimos anos, 

especialmente na última década, o que os coloca como peças-chave quando se 

busca um panorama da propriedade recursiva e sua importância para a faculdade 

linguística da espécie humana. Por essa razão se faz necessária uma abordagem 

das teorias levantadas por estudiosos como Hauser, Chomsky e Fitch (2002), 

Jackendoff e Pinker (2005), Everett (2005 e 2012) e Nevins, Pesetsky e Rodrigues 

(2009) para que se possa tomar parte nesse debate.  

 

2.1 A perspectiva chomskyana sobre a recursividade 

Ao ver a linguagem como uma capacidade inata do cérebro/mente humano, 

Chomsky e os gerativistas mais tradicionais se deparam com questões relativas à 

caracterização dessa capacidade. Partindo do estabelecimento da Gramática 

Universal como dispositivo inato comum a todas as línguas naturais, os gerativistas 

chomskyanos veem a linguagem como uma faculdade mental que precisa ser 

analisada por diversos prismas a fim de alcançar sua caracterização e a definição de 

sua importância à espécie humana. 

De acordo com Raposo (1992), a faculdade da linguagem é vista na perspectiva 

gerativa como um dos aspectos envolvidos nas faculdades mentais da espécie 

humana, aspecto esse muito particular, específico à mente humana, não sendo 

partilhado com outra espécie animal, conforme veremos em detalhes no decorrer da 

seção. Segundo o autor, 

na perspectiva da gramática gerativa, a faculdade da linguagem não é um 
sistema homogêneo, mas sim o resultado da interação complexa entre 
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vários sistemas ou módulos autônomos de natureza diversa, caracterizados 
por regras e princípios específicos a cada um deles. (1992, p. 15) 

 

Em seguida Raposo (1992) remete essa visão sobre a faculdade da linguagem 

ao início da tradição dos estudos linguísticos, aproximando a visão chomskyana 

sobre esse aspecto particular da faculdade mental humana à definição de Língua 

suscitada no começo do século XX:  

Tal como para Saussure o conceito de langue é a pedra central da 
linguagem, para Chomsky a faculdade da linguagem tem como componente 
fundamental um sistema mental de natureza computacional, o qual gera de 
um modo explícito representações mentais através da aplicação de um 
conjunto de regras e princípios altamente específicos. (1992, p. 15) 

 

Em artigo de 2002, Hauser, Chomsky e Fitch reconhecem o caráter 

interdisciplinar dessa discussão ao demonstrar o quanto a biologia, a psicologia e 

outras áreas afins podem contribuir para esse tipo de estudo, que envolve a 

comparação entre diferentes espécies e a investigação do processo evolutivo das 

mesmas. Por se tratar de uma perspectiva mental e cognitiva sobre o funcionamento 

da linguagem, deixa-se de lado o caráter mais social e comunicativo das línguas 

para se explorar a competência linguística disponível a todo e qualquer falante 

desde o seu nascimento através da devida exposição ao estímulo acionador da 

faculdade linguística.  

Desse modo, ao lidar com a faculdade da linguagem, os autores deixam claro 

que o que está em jogo é o que Chomsky descreveu em seus trabalhos anteriores 

como Língua-I, em detrimento da Língua-E que para ele nunca foi objeto de estudo 

que merecesse maior atenção. É a Língua-I uma das características que nos unem 

como espécie e é de interesse dos autores descobrir quais são os fatores que estão 

em jogo no funcionamento dessa língua e que nos distinguem dos demais animais, 

fazendo com que nossa faculdade da linguagem tenha propriedades únicas, 

distintas de outros sistemas comunicativos. 

A proposta de Hauser, Chomsky e Fitch (2002) se apoia em três principais 

questões: o que é a faculdade da linguagem, quem a possui e como ela evoluiu. A 
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fim de responder à primeira questão, os autores traçam a caracterização da 

faculdade da linguagem dividindo-a em duas: a faculdade da linguagem em sentido 

amplo (FLB) e a faculdade da linguagem em sentido restrito (FLN). Conforme os 

próprios autores mencionam, a faculdade da linguagem é um conceito muito 

abrangente, sendo necessário, portanto, “delinear dois conceitos mais restritos da 

faculdade da linguagem, um mais amplo e mais inclusivo, o outro mais restrito e 

estreito.” (2002, p. 1570)11.  Esses dois aspectos da faculdade da linguagem têm 

suma importância na definição dos processos que estão em funcionamento quando 

se busca caracterizar essa propriedade da cognição humana. 

A FLB diz respeito aos sistemas envolvidos no processamento da linguagem 

pelo cérebro/mente. Ela inclui sistemas como o sensório-motor, responsável pela 

percepção e produção de sons ou gestos que farão com que a linguagem se 

exteriorize e sirva para fins de trocas comunicativas entre falantes; e o sistema 

conceitual-intensional, necessário para realizar a relação entre linguagem e 

conceitos e para garantir a compreensão entre usuários da linguagem. Levando-se 

em conta as disciplinas que o estudo da linguagem envolve, temos que a fonologia, 

representada aqui na forma do sistema sensório-motor, e a semântica e a 

pragmática, representadas aqui pelo sistema conceitual-intensional, fazem parte da 

faculdade da linguagem em sentido amplo e são objetos de estudo de perspectivas 

mais sócio-comunicativas da linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 “We therefore delineate two more restricted conceptions of the faculty of language, one broader and more 
inclusive, the other more restricted and narrow.” (2002, p. 1570). 
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Fonte: Hauser, Chomsky e Fitch (2002, p. 1570) via www.sciencemag.org, acesso em 07 de julho de 

2013. 

 

 Os autores admitem a possibilidade de que outros sistemas, além do sensório-

motor e do conceitual-intensional, possam estar envolvidos na FLB, mas chamam a 

atenção para mais um sistema que nela se faz presente e que, para eles, é o mais 

fundamental entre todos os sistemas envolvidos na faculdade da linguagem: a FLN.  

A FLN não é isolada da FLB, mas sim parte integrante dela. É o sistema 

responsável por fazer a interface entre os demais sistemas e determinar as regras 

que regulam o funcionamento da linguagem. Ou seja, trata-se da sintaxe pura. 

Conforme os autores, eles  

assumem que, deixando de lado os mecanismos precisos, um componente 
chave da FLN é um sistema computacional (sintaxe estrita) que gera 
representações internas e as mapeia à interface sensório-motora através do 
sistema fonológico, e à interface conceitual-intensional através do sistema 
semântico (formal)

12
 (2002, p. 1571). 

 

                                                             
12

 “We assume, putting aside the precise mechanisms, that a key component of FLN is a computational system 
(narrow syntax) that generates internal representations and maps them into the sensory-motor interface by 
the phonological system, and into the conceptual-intentional interface by the (formal) semantic system” (2002, 
p. 1571).   

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=faculty+of+language&source=images&cd=&cad=rja&docid=_v8UkX_LVMbAYM&tbnid=QsLIXAhPAEODkM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.sciencemag.org%2Fcontent%2F298%2F5598%2F1569%2FF2.expansion&ei=-XXZUZbnDIrA8ASbhoGwDA&bvm=bv.48705608,d.dmQ&psig=AFQjCNFyWjmj_Lzrhgc841FZBKi_1pPYTg&ust=1373292397362709
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Os autores centram, então, a FLN na propriedade de recursividade, pois 

acreditam que a partir de finitos elementos discretos é possível criar infinitas 

expressões. 

Uma propriedade central da FLN é a recursividade, atribuída à sintaxe 
estrita dentro da concepção acima delineada. A FLN toma um conjunto finito 
de elementos e produz uma gama potencialmente infinita de expressões 
discretas. Essa capacidade da FLN produz a discreta infinitude (uma 
propriedade que também caracteriza todos os números naturais).

13
 (2002, p. 

1571). 

 

 Essa capacidade da linguagem é definidora da FLN e da faculdade da 

linguagem como um todo, pois é a característica que explica a riqueza de 

possibilidades na construção de sentenças e, consequentemente, a aquisição de um 

sistema tão complexo a partir de um nível de exposição muito restrito a pequenas 

amostras desse sistema. 

Segundo Hauser, Chomsky e Fitch (2002), a FLN e consequentemente a 

recursividade são fundamentais na caracterização da faculdade da linguagem por 

formarem o principal aspecto envolvido nessa capacidade que é exclusivo e único à 

espécie humana. De acordo com os estudos citados pelos autores, os animais de 

outras espécies demonstram ter capacidades extraordinárias no que diz respeito ao 

uso de sistemas comunicativos, que são muitas vezes tão complexos quanto o 

sistema de comunicação dos humanos. Porém, por mais capacitadas que essas 

espécies sejam para o uso comunicativo de algum tipo de linguagem, elas não 

possuem as capacidades criativas tão sofisticadas que os humanos apresentam ao 

adquirir e usar uma língua. A capacidade de criação de sentenças nunca antes 

presenciadas e a capacidade de criar sentenças com limites indefinidos de extensão 

a partir da combinatória de elementos lexicais finitos são amostras do que o 

cérebro/mente humano é capaz, mas nenhuma outra espécie provou ser.  

Raposo (1992) já mencionava a recursividade como propriedade responsável por 

tal capacidade criativa: 

                                                             
13

 “(…) a core property of FLN is recursion, attributed to narrow syntax in the conception just outlined. FLN 
takes a finite set of elements and yields a potentially infinite array of discrete expressions. This capacity of FLN 
yields discrete infinity (a property that also characterizes the natural numbers).” (2002, p. 1571) 
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A RECURSIVIDADE permite que uma gramática gere um número 
infinito de expressões através de um conjunto finito de regras. De fato, é 
sempre possível, através da aplicação das regras apropriadas, substituir ... 
por mais uma realização da categoria S ou PP, obtendo uma nova 
expressão, sem limitações impostas pelo sistema da competência (mas com 
limitações processuais óbvias, devido à capacidade finita dos vários 
sistemas psicológicos que integram a performance, como a memória, a 
atenção, o tempo disponível para a produção linguística, etc.). A 
RECURSIVIDADE é um dos fatores que explica o fato de a linguagem 
humana ter um escopo ilimitado relativamente à expressão de pensamentos 
(contrariamente a outros sistemas de comunicação animal). (1992, p. 78, 
grifo nosso) 

 

A propriedade recursiva da linguagem, portanto, vai muito além da capacidade 

de encadear infinitamente sintagmas dentro de outros sintagmas, do tipo “o filho do 

primo do vizinho da Maria...”. Essa é apenas uma amostra representativa do que se 

é capaz de produzir a partir da propriedade recursiva da linguagem. Ela, na verdade, 

diz respeito a uma capacidade mais ampla, a criatividade linguística, que já vinha 

sendo defendida por Chomsky muito antes de se iniciar o debate sobre a 

recursividade: 

Dentro da teoria linguística tradicional, era claramente entendido que uma 
das qualidades que todas as línguas têm em comum é o seu aspecto 
“criativo”. Assim uma propriedade essencial da linguagem é que ela fornece 
os meios para expressar indefinidamente muitos pensamentos e para reagir 
apropriadamente em uma inúmera variedade de novas situações.

14
 

(CHOMSKY, 1965, P. 6) 

 

 A caracterização da recursividade remete à discussão sobre aquisição de 

linguagem e o problema de Platão, quando do estabelecimento da linguagem como 

uma faculdade inata dos seres humanos.  

O problema estabelecido pela tradição gerativa de estudo em linguística a 

respeito da aquisição da linguagem tem estreita relação com a propriedade 

recursiva, já que a capacidade de criação linguística a partir de um sistema restrito 

                                                             
14

 “Within traditional linguistic theory, furthermore, it was clearly understood that one of the qualities that all 

languages have in common is their ‘creative’ aspect. Thus an essential property of language is that it provides 

the means for expressing indefinitely many thoughts and for reacting appropriately in an indefinite range of 

new situations.” (1965, p. 6)  
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de regras e elementos lexicais está na base dessa problemática. De acordo com 

Lightfoot (In: McGilvray, 2005), o problema de Platão  

(...) surge no domínio da aquisição da linguagem no qual as crianças 
atingem muito mais do que elas experienciam. Literalmente, nós 
percebemos: elas obtêm um sistema produtivo, uma gramática, com base 
em muito pouca experiência.

15
 (2005, p. 42) 

 

Raposo (1992) também considera a questão e identifica o lugar ocupado pela 

propriedade recursiva no processo de aquisição da linguagem: 

O problema da aquisição da linguagem pode ser teoricamente 
colocado do seguinte modo: qual é a relação que existe entre os “dados 
primários” a que a criança tem acesso durante a fase de aquisição da 
linguagem (o seu meio ambiente linguístico) e o sistema de conhecimentos 
final que caracteriza a competência linguística do adulto (incluindo os seus 
juízos de gramaticalidade e as suas intuições fonológicas, sintáticas e 
semânticas)? Baker (1979) chama a esta questão o “problema da projeção”, 
na medida em que implica uma projeção quantitativa e qualitativa dos dados 
primários (necessariamente finitos e consistindo em expressões 
relativamente simples) sobre um conjunto infinito de expressões da língua. 
Isto significa que a criança adquire a partir de uma experiência finita um 
sistema de competência que se aplica sobre um conjunto infinito de 
expressões e que incorpora propriedades complexas (nomeadamente 
RECURSIVAS) que os dados primários certamente não exigem. Em 
resumo, o sistema da competência final (a gramática do adulto) é 
quantitativa e qualitativamente muito mais complexo do que o sistema 
simples necessário para caracterizar os dados primários a partir dos quais o 
sistema final é adquirido. (1992, p. 37, grifo nosso) 

 

O problema de Platão, também conhecido como problema da pobreza de 

estímulo, foi resolvido pelos gerativistas através do estabelecimento da Gramática 

Universal como base da aquisição da linguagem, colocando, assim, o mecanismo da 

sintaxe (e consequentemente a FLN) no centro do desenvolvimento da linguagem 

em cada ser humano. Conforme Lightfoot,  

(...) linguisticamente nós todos temos o mesmo potencial para adaptações 
funcionais e qualquer um de nós pode tornar-se falante de Catalão ou 

                                                             
15

 “The problem arises in the domain of language acquisition in that children attain infinitely more than they 
experience. Literally so, we shall see: they attain a productive system, a grammar, on the basis of very little 
experience. “ (2005, 41)  
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Húngaro, dependendo inteiramente das nossas circunstâncias e de maneira 
nenhuma de variações em nossa constituição genética.

16
 (2005, p. 45) 

 

Assim, a partir das observações sobre o caráter único da FLN e da 

recursividade, os autores chegam a algumas conclusões sobre a segunda questão 

proposta no artigo: quem possui a faculdade da linguagem? Para eles, a faculdade 

da linguagem em sentido amplo está presente em diversas espécies, sendo 

compartilhada entre humanos e outros animais. O sistema sensório-motor é 

facilmente percebido em outras espécies que não a humana. É notório que a maioria 

dos sistemas comunicativos faz uso desse componente da faculdade da linguagem 

para se desenvolver. Há animais que se comunicam através de sons, como 

pássaros e golfinhos, outros através de gestos, como primatas, e outros se utilizam 

de estratégias mais inusitadas, mas não menos eficazes, como o movimento na 

“dança” das abelhas. Mas independente do tipo de estratégia utilizada na 

comunicação, a grande maioria das espécies – senão todas – tem o sistema 

sensório-motor como meio para se comunicar com outros indivíduos de mesma 

espécie e de espécies distintas.   

O sistema conceitual-intensional, por sua vez, também é parte integrante na 

cognição de animais diversos. Há várias espécies que produzem significados a partir 

dos sinais que emitem em seu processo comunicativo, associando esses sons (ou 

gestos, ou movimentos) a determinados objetos ou intenções que fazem parte de 

seu meio. Algumas espécies, inclusive, apresentam a capacidade de realizar 

algumas abstrações, como o reconhecimento de numerais e sua associação a 

quantidades e noções de território e temporalidade, que, mesmo não sendo tão 

sofisticadas quanto a noção que os humanos têm sobre esses conceitos, ainda 

assim exigem um certo nível de abstração que mostra o sistema conceitual-

intensional como parte integrante de sua faculdade linguística. 

Em contrapartida, a faculdade da linguagem em sentido restrito, ao contrário dos 

demais sistemas da FLB, parece não ser compartilhada entre humanos e as demais 

                                                             
16

 “(…) linguistically we all have the same potential for functional adaptations and any of us may grow up to be 
a speaker of Catalan or Hungarian, depending entirely on our circumstances and not at all on variation in our 
genetic make-up.” (2005, 45) 
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espécies. De acordo com os estudos feitos com base na linguagem de animais não 

humanos, seus sistemas comunicativos possuem um número muito restrito de sinais 

linguísticos que podem ser combinados de maneira bastante limitada. Dessa forma, 

esses elementos finitos não são usados recursivamente a fim de criar infinitas 

possibilidades de combinatória sentencial, como acontece na linguagem humana. As 

demais espécies, portanto, não possuem a capacidade da criatividade linguística, 

representada pela propriedade da recursividade. Assim, a faculdade da linguagem 

mostra qual dos seus sistemas parece ser específico e exclusivo da cognição 

humana: a faculdade da linguagem em sentido restrito, ou seja, a recursividade. 

Se a faculdade da linguagem em sentido restrito é o ponto de divergência que 

faz com que a faculdade da linguagem na espécie humana e nas demais espécies 

difira substancialmente, fazendo com que apenas os humanos possuam a 

capacidade de uso recursivo da linguagem, é necessário estabelecer como a 

evolução das espécies chegou a resultados diversos em seu curso.  

A hipótese proposta por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) para responder a essa 

questão remete ao processo de seleção natural das espécies, caminho evolutivo 

bastante conhecido a partir das propostas darwinistas sobre o tema da evolução, 

apesar de os autores não admitirem filiação a essas propostas. Diferentemente, os 

autores propõem que FLB e FLN tenham seguido caminhos distintos nesse 

processo evolutivo, assim explicando seu estabelecimento nas diversas espécies.  

Para eles, apenas a FLB seguiu o processo contínuo e gradual de evolução via 

seleção natural, assim se apresentando nas espécies mais diversas com suas 

devidas adaptações para servir da melhor maneira às respectivas necessidades 

comunicativas. Assim, a FLB teria evoluído de maneira adaptativa em cada espécie 

a partir de ancestrais em comum que seriam responsáveis por semelhanças entre a 

faculdade da linguagem em animais distintos, incluindo aí a espécie humana, sendo 

a adaptação a via pela qual cada espécie tem suas particularidades no uso da 

linguagem.  

Mas os autores consideram “a possibilidade que certos aspectos específicos da 

faculdade da linguagem sejam ‘spandrels’ – subprodutos de restrições pré-
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existentes em vez de produtos finais de um histórico de seleção natural.”17 (2002, p. 

1574). Portanto, a FLN, segundo eles, teria sofrido do processo chamado exaptação, 

que explica sua evolução como um desvio do processo evolutivo comum ao restante 

da FLB. De acordo com a hipótese apontada pelos autores, “detalhes estruturais da 

FLN podem ter resultado de tais restrições pré-existentes, em vez de uma formação 

direta por seleção natural dirigida especificamente para a comunicação.”18 (2002, p. 

1574) 

 Esse caminho é saltacional, em oposição ao caminho gradual percorrido no 

processo de adaptação pelo qual a FLB passou. A recursividade também vinha em 

evolução por meio da seleção natural; porém, sofreu uma mudança de percurso ao 

se deparar com uma função que não estava prevista como finalidade para a sua 

evolução. O argumento é que a recursividade vinha evoluindo na espécie para 

outros fins que não a linguagem, mas acabou encontrando na faculdade linguística 

um meio em que poderia ser explorada e acabou por fazer parte dela, tornando-se, 

assim, a FLN. Essa evolução exaptativa teria acontecido apenas na espécie 

humana, explicando o motivo pelo qual a propriedade da recursividade seja única 

em nossa espécie e não seja compartilhada com as demais. 

A hipótese exaptativa pode ser considerada válida se analisarmos a 

recursividade como uma propriedade mais ampla do que temos feito até agora. Há 

outras formas de enxergar recursividade na natureza, além da linguagem humana. A 

forma como as imagens e os sons se propagam pode ser considerada recursiva se 

tomarmos o conceito em um sentido mais abrangente do que a pura recursividade 

sintática. Tomando determinados produtos da natureza em uma visão micro, 

podemos perceber que eles recriam a mesma forma do elemento quando tomado 

em visão macro. É o que temos quando vemos diversos triângulos menores que, 

quando unidos, constroem a mesma forma triangular em tamanho maior, imagem 

que mostra que o homem pode, inclusive, recriar a recursividade em outros 

domínios além do linguístico. 

                                                             
17

 “We consider the possibility that certain aspects of the faculty of language are ‘spandrels’ – by-products of 
preexisting constraints rather than end products of a history of natural selection.” (2002, 1574). 
18

 “.(...) structural details of FLN may result from such preexisting constraints, rather than from direct shaping 
by natural selection targeted specifically at communication.” (2002, 1574) 
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Fonte:https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificat

ionDate=1366331026000 , acesso em 03 de junho de 2013. 

 

Fonte: http://www.digitalartforall.com/wp-content/uploads/2010/12/fractal-sierpinski.png, acesso em 03 

de junho de 2013.  

 

 A própria visão humana está preparada para perceber a propriedade recursiva, 

o que indica um possível caminho para explicar a exaptação que os autores 

acreditam ter ocorrido com essa propriedade mental. 

Do ponto de vista proposto no artigo por Hauser, Chomsky e Fitch (2002), a 

recursividade é, portanto, a propriedade central na caracterização da faculdade da 

linguagem. Ela é representativa do sistema que conhecemos como a sintaxe pura, 

que possibilita a combinatória infinita de elementos linguísticos através da 

capacidade de criação que só a linguagem humana parece possuir. A espécie 

humana sofreu um desvio em seu processo evolutivo que resultou na inserção da 

propriedade recursiva na faculdade da linguagem, inserção essa que não estava 

programada e que se tornou distintiva na caracterização da espécie.  

https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificationDate=1366331026000%20,
https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificationDate=1366331026000%20,
http://www.digitalartforall.com/wp-content/uploads/2010/12/fractal-sierpinski.png
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2.2 Jackendoff & Pinker (2005): um contraponto19  

Em artigo publicado na revista Cognition em 2005, Ray Jackendoff e Steven 

Pinker se posicionam em relação às propostas de Hauser, Chomsky e Fitch (2002). 

Apesar de compartilhar alguns princípios adotados pelos autores, como a visão de 

faculdade da linguagem como uma propriedade mental específica e distintiva na 

espécie humana, Jackendoff e Pinker (2005) apontam alguns pontos de 

discordância, propondo caminhos alternativos para os aspectos que consideram 

problemáticos no artigo com o qual dialogam. 

O primeiro ponto de discordância que Jackendoff e Pinker (2005) levantam diz 

respeito à forma como Hauser, Chomsky e Fitch (2002) consideram a evolução da 

faculdade da linguagem na espécie humana. Para eles, o caminho evolutivo da 

linguagem seguiu o curso normal, comum a outras propriedades da espécie: através 

do processo de seleção natural, o sistema da linguagem foi adaptado de forma a 

servir à função comunicativa. Assim, eles se opõem à visão de que a faculdade da 

linguagem seria subproduto de evolução exaptativa, propondo que ela na verdade 

tenha passado pelo processo gradual de evolução adaptativa. 

Além disso, Jackendoff e Pinker (2005) ainda sugerem que o sistema 

combinatorial caracterizado pela sintaxe tenha evoluído posteriormente em relação à 

evolução do léxico. Na visão deles, a adaptação para função comunicativa pede 

que, no processo de evolução da faculdade da linguagem, primeiro tenha surgido o 

léxico – contando com suas faces fonológica e conceitual – para no próximo passo 

do processo evoluir com o objetivo de aperfeiçoar a comunicação, surgindo assim a 

estruturação sintática.  

Nesta visão, é plausível que a capacidade para estrutura sintática tenha 
evoluído como um meio adaptativo de tornar a comunicação mais 

                                                             
19

 Outro contraponto interessante é o de Bickerton (2009), que traça o percurso do conceito de recursividade 

ao longo da teoria gerativa e mostra que a atual operação adotada na perspectiva chomskyana através do 

Programa Minimalista - ou seja, merge – não se apoia no conceito de recursividade para construção de 

estruturas sintáticas complexas. Para o autor, são propriedades lexicais de dependência que se caracterizam 

como fator fundamental na caracterização da linguagem humana. 
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informativa e eficiente (...). Em contraste, faria pouco sentido a sintaxe 
evoluir antes das palavras, já que não haveria nada para ser combinado em 
declarações.

20
 (Jackendoff e Pinker, 2005, p. 214) 

 

Esse posicionamento sobre a precedência do léxico sobre a sintaxe já deixa 

claro em que outros pontos Jackendoff e Pinker (2005) discordam de Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002). A distinção entre FLB e FLN, para eles, não é precisa, pois 

discordam da colocação da recursividade como única propriedade distintiva da 

faculdade da linguagem. Em primeiro lugar, os autores argumentam que há outras 

propriedades específicas à linguagem humana que distinguem nossa espécie de 

outros animais, que vão além da propriedade da recursividade. Um dos exemplos 

que citam é a conceituação por trás de determinados significados de palavras:  

Similarmente o conceito de posse: FHC estão corretos que se encontre um 
paralelo, grosso modo, na territorialidade dos animais, mas a noção humana 
de posse, envolvendo direitos, obrigações e a possibilidade de negociação 
(...), parece única. Da mesma forma conceitos de tempo: apenas porque 
diversos animais demonstram evidências de reconhecimento da passagem 
de tempo não quer dizer que possam apreender algo como o conceito 
humano de ‘semana’

21
. (2005, p. 215) 

 

O argumento não invalida totalmente a distinção entre FLN e FLB, já que, 

mesmo de forma primitiva, esses conceitos estão presentes na cognição de outras 

espécies, conforme os próprios autores afirmam. Porém, a complexidade com que a 

espécie humana lida com esses e outros tantos conceitos parece realmente ser 

única, pondo em xeque a centralidade da FLN na distinção entre a faculdade 

linguística humana e os sistemas comunicativos de outras espécies. Assim, essas 

propriedades linguísticas podem até ser consideradas como parte da face externa 

da linguagem, que está incluída no conceito de faculdade da linguagem ampla 

explorada por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) na distinção entre FLB e FLN, mas 

tornam a distinção menos relevante para a definição da faculdade da linguagem. 

                                                             
20

 “On this view, it is plausible that the capacity for syntactic structure evolved as an adaptive means of making 
such communication more informative and efficient (…). In contrast, it would make little sense for syntax to 
evolve before words, since there would be nothing for it to combine into utterances.” (2005, p. 214). 
21

 “Similarly for the concept of ownership: FHC are correct that one finds a rough parallel in animals’ 
territoriality, but the human notion of ownership, involving rights and obligations and the possibility of trade 
(…), appears unique. Likewise for conceptions of time: just because various animals demonstrate evidence of 
recognizing the passage of time does not mean they could ever attain something like the human concept of a 
week.” (2005, p. 215).  
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Outro argumento contrário à hipótese da recursão única diz respeito ao fato de 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002) a caracterizarem como, além de única na espécie, 

única também à linguagem dentre todas as faculdades mentais. Apesar de 

admitirem estar correta a percepção dos autores de que não há, em sistemas 

comunicativos de outras espécies, propriedade semelhante que apresente 

“estruturas hierárquicas de profundidade ilimitada”22 (2005, p. 217) e que exemplos 

de recursividade em outros domínios da cognição, como na matemática, são 

dependentes da linguagem, Jackendoff e Pinker (2005) citam, como evidência ao 

seu argumento, a recursividade como propriedade do sistema visual da cognição 

humana.  

Novamente o argumento não invalida inteiramente a posição do artigo de 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002). Além de os autores admitirem a existência de 

outros domínios recursivos e mencionarem a recursividade visual como um exemplo 

desta propriedade da cognição, é possível contra-argumentar que a recursividade 

visual não apresenta as mesmas relações hierárquicas de dependência que 

podemos perceber em estruturas sintáticas criadas a partir da propriedade recursiva 

definidora da faculdade da linguagem. Conforme Jackendoff e Pinker (2005) 

mesmos mencionam, 

elementos sintáticos e sintagmas pertencem a categorias sintáticas 
distintivas tais como N ou VP; agrupamentos visuais não se enquadram 
obrigatoriamente em conjuntos menores de categorias distintivas (até onde 
sabemos). Em segundo lugar, um membro de cada constituinte sintático 
tem o status significativo de núcleo, tal que outros membros sejam 
considerados dependentes dele.

23
 (Jackendoff e Pinker, 2005, p. 218, grifo 

nosso) 

 

A distinção entre a recursividade encontrada no domínio visual da cognição e 

a recursividade sintática como compreendida por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) 

talvez possa ser comparada à distinção entre iteração e recursividade levantada por 

Karlsson (2010), explorada no capítulo anterior. A diferença entre iteração e 

recursividade reside justamente no fato de a recursividade apresentar níveis 

                                                             
22

 “hierarchical structures of unlimited depth” (2005, p. 217).  
23

 “syntactic elements and phrases belong to distinguishable categories (as far as we know). Second, one 
member of each syntactic constituent has a distinguished status as head, such that the other members are 
considered dependent on it.” (2005, p. 218). 
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estruturais de diferentes profundidades, enquanto na iteração – e, no caso aqui 

apontado como análogo, na recursividade visual – vê-se apenas repetições de 

estruturas planas, sem diferenças hierárquicas entre os seus componentes. 

  Assim, fica complicado usar a recursão visual como base do argumento 

contrário ao posicionamento dessa propriedade como única na faculdade da 

linguagem. Da maneira como ela é definida sintaticamente na criação de estruturas 

hierárquicas responsáveis pela discreta infinitude e pelo caráter criativo da 

linguagem, podemos assumir que não seja provável encontrá-la em outros domínios, 

nem mesmo no domínio visual. É preciso que se tome a recursividade em um 

sentido mais geral, admitindo que, para cada domínio em que se encontre, ela 

apresente relações e categorizações específicas àquele domínio. As relações 

hierárquicas que vemos na sintaxe são específicas a esse domínio, não podendo ser 

comparadas a outras de domínios diversos. Porém, a base da operação recursiva e 

seu funcionamento são os mesmos em qualquer domínio que se observe, variando 

apenas na categorização que organizará a hierarquia entre os elementos nela 

envolvidos. A recursividade sintática, portanto, parece ser única em sua forma de 

organização e categorização, mas pode ser análoga a propriedade de base 

semelhante presente em outros domínios não linguísticos. 

 Por fim, na última seção de seu artigo, Jackendoff e Pinker (2005) propõem 

alternativas à teoria chomskyana sobre a natureza da linguagem, se opondo 

principalmente à aparente filiação da caracterização da faculdade da linguagem ao 

Programa Minimalista. Para eles, o conceito de faculdade da linguagem em sentido 

restrito como é entendido por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) está intimamente 

relacionado ao conceito de Merge. Dentro dessa perspectiva, a gramática fica 

centrada nas operações computacionais que caracterizam a sintaxe pura, 

centralidade com a qual não concordam. 

 Por esse motivo, a proposta de Jackendoff e Pinker (2005) vê a 

caracterização da faculdade da linguagem humana como uma conjunção entre os 

diversos níveis da linguagem, em especial entre gramática e léxico. Assim, deixam 

de lado a distinção entre FLN e FLB, da qual discordam, e ainda tentam anular a 
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preponderância da sintaxe sobre os demais níveis na concepção da faculdade da 

linguagem e na distinção entre a linguagem humana e a de outras espécies. 

 O principal argumento que eles usam a favor de sua proposta são as 

expressões idiomáticas, que segundo eles não receberam tratamento adequado 

pela tradição gerativa. Dentro da proposta de Jackendoff e Pinker (2005), as 

expressões idiomáticas não podem ser analisadas da mesma maneira que 

composições sintáticas comuns, pois dependem de outras relações que fogem à 

centralidade da recursividade em suas construções. Para eles, 

(…) o fenômeno chave é a ubiquidade de expressões idiomáticas e 
construções que desafiam a análise em termos de princípios da 
combinatória sintática de estruturas sintagmáticas que se aplicam através 
da língua, por um lado, e itens lexicais que consistem em palavras 
individuais, por outro.

24
 (2005, p. 20).   

 

 A divergência é que na visão chomskyana as construções idiomáticas não 

têm papel na caracterização da faculdade da linguagem humana ou na distinção 

entre FLN e FLB – pelo menos não papel que as coloque em lugar privilegiado com 

relação às demais construções sintáticas. O fato é que expressões idiomáticas 

apresentam ou construções sintáticas comuns, como as demais criadas a partir do 

sistema recursivo (merge), ou são idiossincráticas a ponto de precisarem passar 

pelo mesmo tratamento que a cognição humana dá às palavras na criação do 

vocabulário.  

De qualquer forma, o que torna as expressões idiomáticas especiais 

encontra-se muito mais no nível semântico (de responsabilidade do sistema 

conceitual-intensional) do que propriamente sintático (de responsabilidade do 

sistema recursivo). Esse tipo de construção é encontrado nas mais diversas línguas, 

conforme Jackendoff e Pinker (2005) mesmo apontam, mas variam de acordo com 

cada língua que é analisada, provando assim ser dependente de parâmetros 

estabelecidos para cada língua, que são adquiridos culturalmente dentro da 

                                                             
24

 “(…) the key phenomenon is the ubiquity of idioms and constructions which defy analysis in terms of 
principles of combinatorial syntactic phrase structure that apply across the language, on the one hand, and 
lexical items consisting of individual words, on the other.” (2005, p. 220). 
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comunidade de uso. De acordo com os autores, “a observação de qualquer 

fragmento de língua real mostra que expressões idiomáticas e construções formam 

uma porção substancial do uso dos falantes.”25 (2005, p. 221, grifo nosso).  Esse tipo 

de construção está, portanto, fora daquilo que Hauser, Chomsky e Fitch (2002) 

consideram particular à faculdade da linguagem restrita, para eles distintiva da 

espécie e específica a essa faculdade mental. 

 

2.3 Daniel Everett e a excepcionalidade do Pirahã 

Um segundo contraponto à teoria sobre a natureza da linguagem proposta por 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002) encontra-se na pesquisa de Daniel Everett. Mas ao 

contrário de Jackendoff e Pinker (2005), as discordâncias de Everett com relação 

aos autores são de ordem mais profunda, já que até mesmo a concepção de 

linguagem como aspecto cognitivo do ser humano tenta ser desafiada.  

Everett entrou para o meio acadêmico da linguística ao ver-se em contato com o 

Pirahã, língua indígena de um dos povos radicados na Amazônia brasileira. 

Primeiramente Everett aproximou-se desse povo a fim de evangelizá-los, juntamente 

com sua família missionária. Com o passar do tempo, percebendo que sua missão 

não seria possível devido às enormes diferenças culturais entre o povo Pirahã e o 

cristianismo, Everett notou que a cultura desse povo estava refletida na forma como 

usam a linguagem e assim passou a estudar a língua daqueles que estavam a sua 

volta. Por muitos anos viveu na aldeia e ganhou fluência na língua, o que lhe 

possibilitou realizar a análise dos dados que colhia.  

Sua pesquisa com o povo Pirahã ganhou notoriedade e tornou-se bastante 

controversa, pois se propunha a desafiar algumas perspectivas bastante difundidas 

por Chomsky no meio dos estudos da linguagem. Algumas das propostas de Everett 

vêm de encontro à teoria da evolução e caracterização da faculdade da linguagem 

na espécie humana, conforme proposta por Hauser, Chomsky e Fitch (2002), em 

                                                             
25

 “(...) an examination of any stretch of actual language shows that idioms and constructions make up a 
substantial proportion of speakers’ usage.” (2005, 221) 
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especial no que diz respeito ao ponto crucial dessa teoria: a propriedade recursiva 

da linguagem humana.  

Duas questões relativas à recursividade levantadas por Everett (2012) são 

particularmente interessantes para nosso trabalho. A primeira delas se apresenta 

quando Everett questiona o caráter único da propriedade recursiva na espécie 

humana. Segundo ele,  

(...) se animais fossem capazes de pensamento recursivo, nós seríamos 
forçados a concluir que a linguagem humana baseia-se em habilidades que 
os humanos compartilham com outras criaturas. A singularidade da 
linguagem humana não estaria, portanto, na recursividade, mas na forma 
como o cérebro dos Homo Sapiens foi capaz de explorar outros 
componentes dados pela evolução a inúmeras espécies.

26
 (2012, p. 282, 

grifo do autor)  

 

Para ilustrar a possibilidade que levanta, Everett (2012) recorre ao exemplo de 

um papagaio estudado pela psicóloga Irene Pepperberg em 1992 que realizava 

tarefas envolvendo raciocínio conjuntivo, inclusive contagem, o que parecia provar 

sua capacidade de pensamento recursivo. Everett também usa o comportamento de 

cachorros ao latir e o percurso escolhido por gatos ao caminhar, mas admite que, 

para que “esses argumentos sejam válidos no sentido de recursividade que Hauser, 

Chomsky e Fitch tinham em mente, nós precisaríamos mostrar que havia um 

processo recursivo na mente desses animais.”27 (2012, p. 283).   

Outros autores, como Corballis (2011), também demonstram que alguns 

exemplares de determinadas espécies apresentam capacidades excepcionais de 

raciocínio e até mesmo de uso comunicativo de algum tipo de linguagem. Porém, é 

importante lembrar que, além de ainda não ter sido possível provar que esses 

animais apresentam o processo recursivo em sua cognição, conforme o próprio 

Everett aponta, muito do que se observa na capacidade dessas outras espécies se 

trata de operações de coordenação, que – ao contrário do que afirma Everett (2012, 

                                                             
26

  “(...) if animals were capable of recursive thought, we would be forced to conclude that human language 
draws upon abilities that humans share with other creatures. The uniqueness of human language would 
therefore lie not in recursion but in the way in which Homo sapiens’ brains have been able to exploit other 
components supplied by evolution to a number of species.” (2012, p. 282) 
27

 “(...) for these arguments to be valid in the sense of recursion that Hauser, Chomsky, and Fitch had in mind, 
we would need to show that there was a recursive process in the minds of these animals.” (2012, p. 283) 
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p. 284) – não é recursividade. Alguns autores, como Corballis (2011) e Karlsson 

(2010), discutem a exclusão da coordenação da caracterização da recursividade, 

conforme vimos no capítulo sobre a tipologia da recursividade.  

A segunda questão particularmente interessante levantada por Everett (2012) diz 

respeito a algumas características que o autor afirma ter encontrado na língua 

Pirahã, que também serviriam como argumento para oposição à recursividade como 

propriedade definidora da faculdade da linguagem humana. Para ele, o que é 

distintivo na espécie humana como um todo é o pensamento recursivo, este sim 

presente em toda a espécie, independente de sua realização através da linguagem. 

O autor  

concord[a] que a recursividade seja crucial, mas não ach[a] que a 
recursividade sentencial seja por si mesma tão importante. No entanto, 
pensamento recursivo é o que é realmente crucial. Uma forma de abordar 
essa questão é pensar em recursividade no pensamento e na linguagem 
como ferramentas, mas que a recursividade na linguagem aparece quando 
e aonde a cultura a desejar, se for o caso.

28
 (2012, p. 286, grifo do autor) 

 

Em sua concepção, o pensamento recursivo pode se mostrar de outras 

formas, sem necessariamente passar pelo uso de sentenças recursivas na sintaxe, 

como, por exemplo, através da contação de histórias que possuam recursividade em 

seu enredo. Segundo ele, é isso que ocorre na língua pirahã. Mesmo não tendo 

localizado em seus dados nenhuma ocorrência de sentença recursiva, uso de 

conjunções ou verbos que necessitem de orações subordinadas (como ‘pensar’, 

‘acreditar’, ‘querer’ ou ‘dizer’), o povo Pirahã tem o hábito de contar histórias e 

através delas mostrar o pensamento recursivo que Everett (2012) acredita ser crucial 

e poder ser uma das propriedades distintivas de nossa espécie, mas não distintiva 

de nossa linguagem. Segundo ele,  

(...) uma língua pode eliminar a recursividade de suas sentenças ao 
restringir recursividade a histórias, desenvolvendo relações recursivas entre 
sentenças, ao invés de dentro de sentenças. Parece que todas as pessoas 
não apenas pensam recursivamente, mas precisam de linguagem recursiva 
como uma ferramenta para expressar pensamentos recursivos. No entanto, 

                                                             
28

  “Now, I agree that recursion is crucial, but I do not think that sentence recursion per se is all that important. 
Rather recursive thinking is what is crucial. One way to approach this issue is to think of recursion in thought 
and language as tools, but that recursion in language shows up when and where a culture desires it, if it does at 
all.” (2012, p. 286) 
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se os pensamentos recursivos que uma cultura deseja expressar podem ser 
expressos adequadamente sem recursividade na sintaxe, então a 
ferramenta da recursividade é desnecessária fora dos discursos. Isso seria 
reforçado se houvesse outros princípios culturais que tornassem a 
recursividade menos desejável para aquela língua, como tem sido proposto 
em diversas publicações sobre o Pirahã.

29
 (2012, p. 287-288)  

 

 Em trabalho anterior, publicado na revista Current Anthropology de 2005, 

Everett também trata das peculiaridades que acredita ter encontrado na língua 

pirahã, mas, apesar de não falar tão diretamente sobre a implicação dessa 

excepcionalidade para a definição da faculdade da linguagem, faz uma observação 

que parece contrariar seu próprio pensamento de que a recursividade possa estar 

cognitivamente presente, mesmo não se revelando linguisticamente. Ele observa em 

suas conclusões que a falta de determinadas propriedades como um sistema de 

contagem ou a possibilidade de uso de orações encaixadas, por exemplo, possam 

ser um reflexo de diferenças cognitivas entre o povo Pirahã e os povos “ocidentais”. 

Segundo o autor,  

(...) se o Pirahã mostra desvios cognitivos adicionais das expectativas 
ocidentais relativas à, por exemplo, identificação de cores, habilidade para 
interpretar estruturas múltiplas encaixadas, ou conceitos relativos de tempo 
(todas questões que requerem experimentação psicológica cuidadosa e 
culturalmente apropriada), então esses seriam entendidos de forma mais 
econômica em termos também de restrições culturais. Assim aquilo que o 
artigo trabalhou mais intensamente para estabelecer, ou seja, que a cultura 
Pirahã restringe a gramática Pirahã, também prediz que o efeito dessa 
restrição poderia eventualmente afetar também a cognição.

30
 (2005, p. 27). 

 

Apesar dessa pequena divergência entre o artigo mais antigo de 2005 e o 

capítulo mais recente de 2012, a maior parte da teoria de Everett sobre a 

                                                             
29

 “(...) a language could eliminate recursion from its sentences by restricting recursion to stories, developing 
recursive relationships between, rather than within sentences. It seems that all people not only reason 
recursively, but that they need recursive language as a tool to express recursive thoughts. However, if the 
recursive thoughts a culture wishes to express can be expressed adequately without recursion in the syntax, 
then the tool of recursion are unneeded outside of discourses. This would be reinforced if there were other 
cultural principles that made recursion less desirable for that language, as has been claimed in several 
publications about Pirahã.” (2012, p. 287-288) 
30

 “(...) if the Pirahã show additional cognitive deviations from Western expectations with regard to, for 
example, color identification, ability to interpret multiply embedded structures, or relative tense concepts (all 
matters that require careful, culturally appropriate psychological experimentation), then these would seem 
most economically understood in terms of cultural constraints as well. Thus what the paper has labored most 
intensely to establish, namely, that Pirahã culture constrains Pirahã grammar, also predicts that the effect of 
this constrain could eventually affect cognition as well.” (2005, p. 27) 
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excepcionalidade do Pirahã permanece igual. A diferença entre os dois textos é o 

foco que assumem ao discutir o assunto, porém o posicionamento é o mesmo em 

ambos, mesmo depois dos diversos comentários que o artigo de 2005 suscitou de 

outros linguistas. 

O texto mais recente está bastante voltado à discussão da excepcionalidade 

do Pirahã com relação à propriedade recursiva em si e, como possível conclusão de 

sua hipótese, Everett (2012) propõe que essa propriedade não possa ser aceita 

como definidora da faculdade da linguagem justamente por estar ausente em um 

grupo de representantes da espécie. Segundo ele, é possível, inclusive, que existam 

outras línguas que não apresentem recursividade em sua estrutura sintática, mas 

que “mesmo havendo apenas uma língua não-recursiva, a capacidade de 

construção de sentenças recursivas não pode ser o que explica porque humanos 

têm linguagem mas outros animais não têm”31 (2012, p. 295).  

Essa proposta de Everett (2012) sobre a excepcionalidade da língua pirahã 

no que diz respeito à recursividade está intimamente atrelada à concepção de 

linguagem defendida pelo autor.  No artigo de 2005 ele deixa bastante clara a 

posição que adota nesse sentido, se opondo à concepção de linguagem proposta 

por Chomsky ao logo de todo o trajeto da teoria gerativa. Para Everett (2005), a 

linguagem não é uma propriedade mental inata do ser humano, mas um produto do 

meio cultural de cada comunidade de falantes, suscitada por necessidades 

comunicativas. Everett (2005) diz que  

A respeito da proposta de Chomsky, a conclusão é rigorosa – alguns dos 
componentes da dita gramática central estão sujeitos a restrições culturais, 
algo que foi previsto para não ocorrer pelo modelo da gramática universal. 
Eu discuto que esses aparentemente desarticulados fatos sobre a língua 
pirahã – lacunas que são muito surpreendentes da perspectiva de 
praticamente qualquer gramático – em última instância derivam de uma 
única restrição cultural no pirahã, a saber, a restrição da comunicação à 
experiência imediata dos interlocutores.

32
 (2005, p. 2, grifo do autor). 

                                                             
31

 “(...) even if there were just one non-recursive language, then the capacity for constructing recursive 
sentences could not be what explains why humans have language but other animals do not.” (2012, p. 295) 
32

 “With respect to Chomsky’s proposal, the conclusion is severe – some of the components of so-called core 
grammar are subject to cultural constraints, something that is predicted not to occur by the universal-grammar 
model. I argue that these apparently disjointed facts about the Pirahã language – gaps that are very surprising 
from just about any grammarian’s perspective – ultimately derive from a single cultural constraint in Pirahã, 
namely, the restriction of communication to the immediate experience of the interlocutors.” (2005, p. 2). 
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Portanto, o fato de a língua pirahã não apresentar recursividade sintática seria 

decorrente do fato de sua cultura não necessitar dessa propriedade na linguagem, 

da mesma forma como não necessita de um sistema de contagem, o que também 

se reflete na falta de elementos numéricos em seu sistema linguístico. Para Everett 

(2012), uma consequência que provaria a falta de recursividade sintática na língua 

Pirahã e sua justificativa pelo viés cultural seria o fato de os falantes dessa língua 

não utilizarem a propriedade recursiva nem mesmo quando falam o Português, 

língua que, ao contrário do que Everett afirma sobre o Pirahã, apresenta estruturas 

recursivas.  

A concepção de linguagem adotada por Everett (2012), portanto, se apoia no 

argumento de que a cultura e o meio comunicativo influenciariam a gramática de 

cada língua. Desse ponto de vista,  

(...) se a cultura pode constituir a gramática, então a gramática não é pré-
especificada por algum instinto ou dispositivo de aquisição de linguagem, 
mas, ao contrário, é parte de um sistema comunicativo formado por forças 
externas, incluindo estrutura de informação, o canal oral-auricular, e a 
cultura. (2012, p. 288)

33
 

 

Assim, seu argumento se opõe não somente à posição de Hauser, Chomsky e Fitch 

(2002), mas também à perspectiva de Jackendoff e Pinker (2005), já que ambos os 

artigos defendem a visão de linguagem como faculdade mental presente em toda a 

espécie humana. 

 Por se tratar de um ponto de vista bastante controverso no meio dos estudos 

linguísticos, já que contraria a base da tradição da teoria gerativa, Everett suscitou 

diversos movimentos de outros linguistas a fim de criticar seu ponto de vista e tentar 

provar que seus argumentos (em especial seus dados da língua pirahã) não 

comprovam sua teoria de uma concepção cultural da linguagem em detrimento da 

proposta gerativa de uma concepção mentalista da faculdade linguística. Entre os 

vários textos produzidos nesse movimento, damos destaque a Nevins, Pesetsky e 
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 “(...) if culture can constrain grammar, then grammar is not prespecified in some instinct or language 
acquisition device, but instead is part of a communication system shaped by external forces, including 
information structure, the oral-aural channel, and culture.” (2012, p. 288) 
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Rodrigues (2009), texto que foi construído com o objetivo de dialogar com alguns 

dos trabalhos de Everett, em especial o artigo de 2005, acima referido. 

Consideramos a resposta de Nevins et al. (2009) exemplar da contra-argumentação 

à proposta de excepcionalidade do Pirahã defendida por Everett e o referenciaremos 

na subseção a seguir. 

 

2.3.1 Nevins et al. (2009) como representativo do movimento de resposta à 

concepção cultural e comunicativa da linguagem     

A argumentação de Everett (2005, 2012) contra a visão inatista da faculdade 

da linguagem, proposta por Hauser, Chomsky e Fitch (2002), se ancora em grande 

parte na excepcionalidade da língua pirahã com relação à propriedade recursiva. E é 

justamente essa dita excepcionalidade o ponto que é desafiado por Nevins, 

Pesetsky e Rodrigues em diversos textos, entre eles um artigo publicado na revista 

Language de 2009, intitulado Pirahã Exceptionality: A Reassessment.  

Nesse artigo, os autores argumentam contra a excepcionalidade do Pirahã 

através da reanálise de dados apresentados pelo próprio Everett em seus estudos 

da língua. Eles demonstram que há, sim, estruturas recursivas na língua Pirahã e 

que ela se assemelha a outras línguas do mundo nesse aspecto.  

O principal ponto posto em questão nesse artigo de Nevins et al. (2009) é o 

que Everett chama de IEP, ou Immediacy of Experience Principle, princípio que seria 

responsável pelas diversas propriedades apontadas por Everett (2005, 2012) como 

particulares à língua pirahã e que a tornaria excepcional no que diz respeito à 

recursividade linguística. Entre as propriedades apontadas por Everett (2005, 2012) 

como lacunas gramaticais identificadas na língua pirahã estão: a ausência de mitos 

de criação e de ficção - no nível cultural; a ausência de numerais ou termos de 

quantificação, palavras para cores e a presença de um inventário pronominal 

extremamente simplificado - no nível lexical e semântico; e a ausência de sintagmas 

encaixados para a formação de estruturas complexas - no nível da sintaxe. Segundo 

Everett (2005, 2012), essas lacunas seriam decorrentes do IEP, que se caracteriza 

como um princípio atrelado à cultura Pirahã e prediz que o povo inserido nessa 
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cultura não se comunica sobre experiências ou acontecimentos que não tenham 

sido testemunhados pela pessoa que os conta ou ouvidos diretamente de uma 

testemunha do acontecimento. 

Nevins et al. (2009) argumentam brevemente ao final do artigo contra as 

lacunas de ordem cultural e lexical, em especial a ausência de mitos e a ausência de 

numerais e expressões quantificadoras, mostrando dados que comprovam a 

inexistência de tais lacunas e que aproximam o Pirahã de outras línguas do mundo 

que compartilham de propriedades semelhantes mas que não compartilham os 

mesmos princípios culturais, em especial o IEP, o que contraria a teoria da 

concepção cultural da linguagem.  

Por outro lado, a propriedade explorada de forma mais extensa pelos autores 

é a lacuna sintática responsável pela suposta ausência de sintagmas encaixados no 

Pirahã, lacuna essa que resultaria na excepcionalidade dessa língua no que 

concerne a recursividade linguística proposta como definidora da faculdade da 

linguagem humana. Essa também é a propriedade que mais nos interessa, já que 

trata da lacuna que provaria que a recursividade não seria uma propriedade mental 

de toda a espécie humana - mas uma simples característica da maior parte das 

línguas, culturalmente definida -, se propondo, portanto, a desafiar toda a base da 

teoria gerativa. Em contrapartida, conforme argumentam Nevins, Pesetsky e 

Rodrigues (2009), 

Muito de nosso artigo se ocupa da proposta 1a sobre [a ausência de] 
encaixamentos já que esse é o ponto que mais diretamente desafia ‘a 
gramática universal proposta por Chomsky’. Nós acreditamos que muitos 
dos fenômenos aparentemente exóticos e inexplicáveis que supostamente 
apoiam-se na questão do encaixamento são analisados incorretamente na 
CA [Current Anthropology (EVERETT, 2005)].

34
 (2009, p. 357). 

 

 Os autores demonstram que os dados apontados por Everett (2005) 

argumentam em favor da presença de encaixamentos e, consequentemente, de 

estruturas sintáticas recursivas, mostrando que o autor, na verdade, conduziu a 

                                                             
34

 “Much of our report  concerns claim 1a about embedding, since this is the point said to most directly 
challenge ‘Chomsky’s proposed universal grammar’, We believe that many of the seemingly exotic and 
inexplicable phenomena that supposedly bear on the question of embedding are incorrectly analyzed in CA.” 
(2005, p. 357)  
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análise de maneira que servisse à sua argumentação, mesmo estando os dados de 

acordo com uma análise que vem ao encontro da proposta contrária. 

 Além de reanalisar os dados colhidos por Everett (2005), Nevins et al. (2009) 

ainda demonstram que os fenômenos por ele identificados na língua pirahã não 

divergem de estratégias tomadas por outras línguas do mundo no tratamento que 

dão a estruturas sintáticas. De acordo com os autores, 

Se estivermos corretos em nosso primeiro ponto [a discordância sobre a 
ausência de encaixamentos], então os fenômenos do Pirahã que são 
cruciais às afirmações de Everett são encontrados em outras línguas 
também. Na medida em que falantes dessas outras línguas participam de 
culturas largamente divergentes que não compartilham as características 
supostamente surpreendentes da cultura Pirahã, nós somos deixados sem 
argumentos de que as peculiaridades gramaticais do Pirahã discutidas em 
CA requeiram uma explicação cultural em termos do IEP.

35
 (2009, p. 357). 

 

  Os autores mostram a seguir frases usadas por Everett (2005) como 

argumentos para comprovar que encaixamentos estão mesmo ausentes da língua 

pirahã, mas provam que tais dados na verdade apresentam encaixamentos em 

estruturas semelhantes às vistas em outras línguas que os possuem.  

Assim, Nevins et al. (2009) discutem algumas dessas estruturas sintáticas em 

defesa da presença de encaixamentos. A primeira delas é o uso de possessivos 

(com o caso genitivo), estrutura do Pirahã que os autores demonstram se 

assemelhar àquelas encontradas nos possessivos do Alemão. Ao afirmar tal 

semelhança, observam que 

O fato de que o Alemão parece apresentar a mesma restrição [relativa à 
recursividade do possessivo] nos sugere uma proposta mais óbvia e 
parcimoniosa: que qualquer que seja o interruptor que desliga a 
recursividade de possessivo prenominal em Alemão também funciona no 
Pirahã. O contraste entre o Alemão e o Inglês já demonstra que o 
encaixamento de possessivos é uma dimensão na qual as línguas podem 
variar. Além do mais, a cultura compartilhada pela maioria dos falantes de 
Alemão é certamente mais parecida com aquela da maioria dos falantes de 

                                                             
35

 “If we are correct in our first point, the phenomena of Pirahã that are crucial to Everett’s claims are found in 
other languages as well. To the extent of that speakers of these other languages participate in widely divergent 
cultures that do not share the supposedly surprising features of Pirahã culture, we are left with no argument 
that the grammatical peculiarities of Pirahã under discussion in CA require a cultural explanation in terms of 
the IEP.” (2009, p. 357) 
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Inglês do que tanto a cultura Inglesa quanto a Germânica são parecidas 
com a cultura Pirahã.

36
 (2009, p, 368). 

 

  Em seguida, apresentam estruturas de orações encaixadas (non-wh), que 

também se aproximam de estruturas semelhantes do Alemão, além de estruturas do 

Hindu e da língua Wappo. O tratamento dado por Everett (2005) a essas estruturas 

é de conjunções paratáticas, como se fossem orações independentes. Uma das 

razões apontadas para que ele dê tal tratamento a essas orações é por elas se 

apresentarem em ordem SVO, enquanto as orações do Pirahã normalmente 

obedecem à ordem SOV. Nevins et al. (2009), por sua vez, argumentam que quando 

objetos são pesados, como é o caso de complementos oracionais, é natural que as 

línguas optem por posicioná-los ao final da sentença, mesmo que a ordem usual das 

sentenças na língua seja outra. Portanto, 

O padrão de ordenamento visto no Pirahã não é nada incomum para uma 
língua com orações encaixadas. A posição pós-verbal de argumentos 
oracionais não apresenta nenhum enigma que requeira explicação especial 
em termos de uma proibição geral de encaixamento ou do IEP. Ao 
apresentar ordem VO onde o objeto é uma oração, o Pirahã faz uma 
escolha tipologicamente comum entre um menu de possibilidades 
disponíveis às línguas do mundo – a escolha de um complemento oracional 
pós-verbal em uma língua diferentemente OV. Essa é uma escolha feita por 
línguas associadas a diversas culturas e por línguas com uma série variada 
de outras propriedades linguísticas.

37
 (2009, p. 373). 

 

 Além das estruturas com possessivos e complementos oracionais 

encaixados, Nevins et al. (2009) também discutem a presença de encaixamentos no 

Pirahã através de outros dois tipos de orações encaixadas: as interrogativas e as 

relativas. Segundo os autores, as características das orações interrogativas em 

                                                             
36

 “The fact that German appears to show the very same restriction suggests to us a more obvious and 
parsimonious proposal: that whatever syntactic switch turns off prenominal possessor recursion in German is 
also at work in Pirahã. The contrast between German and English already demonstrates that possessor 
embedding is a dimension along which languages may vary. Furthermore, the culture shared by most German 
speakers is surely more similar to that of most English speakers than either English-speaking or German-
speaking cultures are to the culture of the Pirahã. “ (2009, p. 368) 
37

“The word-order pattern seen in Pirahã is thus not at all unusual for a language with embedded clauses. The 
postverbal position of clausal arguments presents no puzzles that require special explanation in terms of a 
general ban on embedding or the IEP. In displaying VO word order where the object is a clause, Pirahã makes a 
typologically common choice from the menu of possibilities available to the languages of the world – the choice 
of a postverbal clausal complement in an otherwise OV language. This is a choice made by languages associated 
with diverse cultures and by languages with a varied range of other linguistic properties.” (2009, p. 373) 
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Pirahã se assemelham às encontradas em línguas asiáticas como Japonês, 

Coreano, Turco e Chinês. Já as estruturas com orações relativas encaixadas se 

aproximam das vistas em línguas como o Hindu e o Tibetano. 

Assim, Nevins, Pesetsky e Rodrigues (2009) esclarecem que o que está em 

jogo na construção de estruturas encaixadas não é o IEP ou qualquer outro princípio 

cultural, conforme Everett (2005) defende. Segundo os autores, 

Se falantes adquirem os mesmos tipos de línguas quer seu lar seja uma 
cidade alemã, uma vila no Cáucaso, ou as margens do Rio Maici no 
Amazonas, Brasil, nós descobrimos o tipo de dissociação entre linguagem e 
cultura que lança luz sobre a natureza e a estrutura da Gramática 
Universal.

38
 (2009, p. 359). 

 

 Outra observação importante dos autores que corrobora a visão do grupo 

chomskyano com relação à recursividade é o esclarecimento que fazem sobre a 

regra de construção de estruturas responsável pela realização da propriedade 

recursiva. Segundo os autores, independentemente do quadro teórico adotado, a 

base da regra responsável pela recursividade é Merge, conforme entendida pelo 

Programa Minimalista. Conforme explicam, 

Merge toma duas unidades linguísticas como input e as combina para 
formar um conjunto (um SINTAGMA), no qual um elemento é designado 
como o núcleo do sintagma. Dois tipos de unidades linguísticas podem 
servir como input para o Merge: (i) itens lexicais, e (ii) sintagmas formados 
por aplicações prévias de Merge. Já que Merge pode tomar aplicações 
prévias de Merge como input, a regra é RECURSIVA.

39
 (2009, p. 365, grifo 

dos autores). 

  

A regra de construção de estruturas é, portanto, bastante geral e talvez se 

coloque como o grande princípio da Gramática Universal, consequentemente 

caracterizando a faculdade da linguagem humana, conforme Hauser, Chomsky e 

Fitch (2002) tinham primeiro proposto. Por outro lado, o controle de aplicação de 

                                                             
38

 “If speakers acquire the same types of languages whether their home is a German city, a village in the 
Caucasus, or the Banks of the Maici River in Amazonas, Brazil, we have discovered just the kind of 
disassociation between language and culture that sheds light on the nature and structure of UG.” (2009, p. 359) 
39

 “Merge takes two linguistic units as input and combines them to form a set (a PHRASE), in which one 
element is designated as the phrase’s head. Two kinds of linguistic units may serve as input to Merge: (i) lexical 
items, and (ii) phrases formed by previous applications of Merge. Since Merge may take previous applications 
of Merge as input, the rule is RECURSIVE.” (2009, p. 365) 
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Merge seria de responsabilidade das regras (ou parâmetros) particulares de cada 

língua. De acordo com Nevins et al. (2009),  

(...) embora Merge possa EM PRINCÍPIO combinar quaisquer dois itens 
lexicais ou sintagmas um infinito número de vezes, nem toda instância 
imaginável de Merge é aceitável nas línguas reais. Existem muitas 
restrições sobre Merge que regulam o repertório de estruturas que cada 
língua individual permite.

40
 (2009, p. 366, grifo dos autores). 

 

 Nevins et al. (2009) observam ainda que a recursividade é entendida de 

formas divergentes por Everett (2005) e por Hauser, Chomsky e Fitch (2002). Para o 

primeiro autor, é caracterizada da forma como os primeiros modelos gerativos a 

concebiam, através de regras de construção de estruturas específicas com relação à 

categoria. As diferentes categorias sintagmáticas eram formadas por regras 

específicas. Com o avanço da teoria gerativa, em especial com a chegada do 

Programa Minimalista, a regra passou a ser única e neutra com relação à categoria.  

Essa regra única e neutra (ou seja, Merge) é a considerada por Hauser, Chomsky e 

Fitch (2002) na caracterização da propriedade recursiva.  

Essa diferença de visão sobre a regra de construção de estruturas gera um 

mal-entendido no que diz respeito à possível recursividade na aplicação de tais 

regras. Uma coisa é aplicar recursivamente uma regra de categoria neutra; outra é 

aplicar recursivamente uma regra que toma sintagmas de categoria específica.  Na 

concepção de recursividade conforme vista por Everett (2009), a excepcionalidade 

do Pirahã tem determinada força; 

Em um modelo com Merge de categoria neutra, contudo, uma língua que 
não possui recursividade seria consideravelmente mais exótica. Nenhuma 
sentença em tal língua poderia conter mais de duas palavras. Pirahã não é 
manifestamente tal língua.

41
 (NEVINS et al. 2009, p. 366). 

 

Essa divergência sobre a regra de formação de estruturas sintáticas e, 

consequentemente, sobre a concepção da propriedade recursiva pode ser 

                                                             
40

 “(...) although Merge may IN PRINCIPLE combine any two lexical items or phrases an unbounded number of 
times, not every imaginable instance of Merge is acceptable in actual languages. There are many restrictions on 
Merge that constrain the repertoire of structures that individual languages allow.” (2009, p. 366) 
41

 “In a model with category-neutral Merge, however, a language that lacks recursion would be considerably 
more exotic. No sentence in such a language could contain more than two words. Pirahã is manifestly not such 
a language.” (2009, p. 366) 
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responsável pela análise errônea dos dados da língua pirahã feita por Everett em 

seus trabalhos. É o que observam Nevins, Pesetsky e Rodrigues (2009) em meio à 

apresentação de sua contra-análise dos dados:  

(...) Everett (2007b) descaracteriza o que Hauser e seus colegas queriam 
dizer com recursividade como “a habilidade de um sintagma reocorrer 
dentro de outro sintagma DO MESMO TIPO” – como se Hauser e seus 
colegas tivessem o quadro teórico da gramática gerativa inicial em mente. 
Na verdade, conforme o texto de Hauser et al. e trabalhos relacionados 
deixam claro, o que está em jogo é na verdade a habilidade GERAL de 
construir sintagmas que contenham sintagmas como subpartes. 
Consequentemente, a ausência de instâncias particulares de 
encaixamentos em Pirahã (assim como a ausência de instâncias 
particulares de encaixamentos em qualquer língua) é irrelevante para 
propostas gerais de Chomsky e Hauser et al. sobre recursividade.

42
 (2009, 

p. 367, grifos dos autores). 

 

A excepcionalidade do Pirahã não pode, portanto, ser defendida dentro de 

uma perspectiva que toma como base uma regra de formação de estruturas 

diferente daquela compreendida por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) ao defender a 

recursividade como propriedade presente em toda a espécie humana. Um 

entendimento divergente de Merge leva a um entendimento divergente de 

recursividade e, consequentemente, a uma análise de dados da língua dita 

excepcional que não condiz com o quadro teórico proposto inicialmente pela 

perspectiva inatista.  

Em suma, Nevins et al. (2009) comprovam que as estruturas do Pirahã 

consideradas extraordinárias são, na verdade, análogas a estruturas de outras 

línguas do mundo e que, portanto, não estão relacionadas a nenhum princípio 

cultural ao qual esse povo possa estar submetido, já que as línguas que apresentam 

tais características não são culturalmente semelhantes. Além disso, mostram que o 

entendimento da regra de formação de estruturas tomado por Everett (2005) não 

condiz com aquele tomado inicialmente por Hauser et al. (2002) e o leva a 

                                                             
42

 “(...) Everett (2007b) mischaracterizes what Hauser and colleagues mean by recursion as ‘the ability for one 
phrase to reoccur inside another phrase OF THE SAME TYPE’ – as if Hauser and colleagues had the framework 
of early generative grammar in mind. In fact, as the text of Hauser et al. and related work makes clear, what is 
at stake is in fact the GENERAL ability to build phrases that contain phrases as subparts. Consequently, the 
absence of particular instances of embedding in Pirahã (like the absence of particular instances of embedding 
in any language) is irrelevant to Chomsky’s and Hauser et al.’s general claims about recursion.” (2009, p. 367) 
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resultados que não invalidam a proposta de recursividade como propriedade que 

define a faculdade da linguagem em toda a espécie humana. 
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3 RECURSIVIDADE E FACULDADE DA LINGUAGEM 

Diante das perspectivas apontadas sobre a recursividade, é possível perceber 

que o panorama de estudos sobre tal propriedade é amplo e suscita diversos pontos 

de vista, convergentes em alguns aspectos, mas divergentes em outros. Por se 

tratar de um assunto que propicia estudos interdisciplinares, o tema ainda está em 

desenvolvimento e pode-se dizer que tem um caminho a ser percorrido até que se 

chegue a conclusões mais precisas, em especial sobre a importância da propriedade 

recursiva na definição da faculdade da linguagem.  

Apesar de o assunto ainda estar em discussão por diversos estudiosos da área 

da linguística e de inúmeras outras áreas (Hauser, Chomsky e Fitch (2002), 

Jackendoff e Pinker (2005), Corballis (2011), entre outros), alguns aspectos 

importantes podem ser apontados como norte para futuras pesquisas. Os textos 

acima explorados trazem alguns pontos importantes para a busca da caracterização 

da faculdade da linguagem, pontos que serão considerados na construção do 

presente capítulo para exposição do panorama de nossas conclusões sobre 

recursividade e faculdade da linguagem. 

 

3.1 Recursividade como propriedade exclusiva da espécie humana 

A linguagem humana tem propriedades específicas que a tornam diferente de 

sistemas de comunicação usados por outros seres. O aspecto comunicativo da 

linguagem humana é compartilhado com outras tantas espécies que têm habilidades 

que lhes permitem tal uso comunicativo. Conforme mencionamos acima, Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002) defendem que os sistemas sensório-motor e conceitual-

intensional, parte da faculdade da linguagem em sentido amplo, estão presentes 

também na cognição de outras espécies além da humana, tornando possível a 

comunicação em diversas espécies de animais. 

Já o sistema recursivo da linguagem parece mesmo ser exclusivo da nossa 

espécie. Apesar de estudos mostrarem habilidades excepcionais de alguns 

exemplares de outras espécies, ainda não foi possível provar que tal propriedade se 
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faça presente na cognição de animais não humanos. É preciso fazer a ressalva de 

que esse aspecto da linguagem talvez não seja objeto fácil de ser estudado em 

animais, o que torna árduo o trabalho daqueles que pretendem desafiar esse ponto 

da teoria. Jackendoff e Pinker (2005) concordam com Hauser, Chomsky e Fitch 

(2002) nesse aspecto, apesar de não acharem válida a distinção entre as faculdades 

da linguagem ampla e restrita. 

Enquanto Hauser, Chomsky e Fitch (2002) acertaram ao estabelecer a 

recursividade como propriedade exclusiva da espécie humana, parece que 

realmente não foram tão precisos ao colocá-la como a única propriedade distintiva 

entre a linguagem humana e a de outras espécies. Jackendoff e Pinker (2005) se 

colocam contrários à divisão entre faculdade da linguagem ampla e restrita, porque 

tal divisão fecha as portas para outras características da linguagem humana que não 

parecem se apresentar nas demais espécies.  

 A sintaxe pura, como sistema de concatenação de elementos que caracteriza 

a propriedade recursiva, parece ser realmente um traço distintivo da linguagem de 

nossa espécie. É ele o sistema responsável por dar vida à capacidade de produção 

de infinitas sentenças nas diversas línguas naturais a partir da seleção de uma 

possibilidade finita de elementos, além de permitir a aquisição de qualquer língua 

natural por qualquer representante da espécie, de acordo com o ambiente ao qual o 

sujeito é exposto. Essas capacidades não são vistas em nenhuma outra espécie do 

reino animal, por mais complexos que sejam os sistemas comunicativos 

encontrados. Portanto, não há dúvida de que a propriedade recursiva tenha papel, 

importantíssimo por sinal, na caracterização da linguagem de nossa espécie.  

 Por outro lado, Hauser, Chomsky e Fitch (2002) colocam todo o peso da 

distinção da espécie humana na recursividade. É uma posição bastante radical, com 

a qual Jackendoff e Pinker (2005) não concordam. Os autores parecem ter uma 

posição mais ponderada, argumentando que a divisão entre os dois tipos de 

faculdades da linguagem proposta por Hauser, Chomsky e Fitch (2002) deixa de fora 

outras características da linguagem humana que possivelmente possam ser 

consideradas na distinção da linguagem nessa espécie. Para Jackendoff e Pinker 
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(2005), o sistema da sintaxe não pode ser totalmente dissociado dos demais 

sistemas:  

(...) a sintaxe (e consequentemente a recursividade sintática) não deve ser 
vista como a capacidade gerativa central da linguagem, da qual toda a 
produtividade de expressão deriva. No entanto é um sistema sofisticado 
válido para marcar relações semânticas de maneira que elas possam ser 
convertidas fonologicamente.

43
 (2005, p. 223) 

 

 Para eles, portanto, o léxico e a semântica têm características distintivas 

importantes que fazem parte apenas do sistema linguístico humano e que podem 

diferenciar a faculdade mental da linguagem nessa espécie. Dentro dessa 

perspectiva, o sistema conceitual-intensional, proposto por Chomsky, Hauser e Fitch 

(2002), não seria totalmente compartilhado com seres de outras espécies, fazendo 

parte de um conjunto de características da faculdade linguística exclusivas aos 

humanos.  Dessa forma, a distinção entre faculdade da linguagem ampla e restrita 

não faz mais tanto sentido, já que foi proposta a fim de separar as características 

compartilhadas com outras espécies daquelas específicas à nossa. 

 É possível pensar em capacidades mentais que são de responsabilidade de 

nosso sistema conceitual-intensional que não fazem parte da faculdade linguística 

de espécies não humanas. Para mencionar um exemplo, por mais que alguns 

animais tenham demonstrado habilidades numéricas, as complexas operações 

matemáticas que a cognição humana é capaz de realizar não fazem parte de seu 

repertório. Essas operações dependem, em certa medida, da linguagem na qual são 

traduzidas mentalmente, e esses conceitos estão atrelados à capacidade linguística. 

O raciocínio lógico e matemático, portanto, necessita de conceitos presentes em 

nosso sistema lexical e semântico que acabam fazendo parte da própria linha de 

raciocínio e passam por operações sintáticas (muitas vezes recursivas) que as 

convertem em linguagem.  

                                                             
43

 “(...) syntax (and hence syntactic recursion) is not to be regarded as the central generative capacity in 
language, from which all productivity in expression derives. Rather it is a sophisticated accounting system for 
marking semantic relations so that they may be conveyed phonologically.” (2005, p. 223) 
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 Podemos pensar em outras capacidades humanas dependentes dessa 

relação linguística entre léxico, semântica e sua realização na sintaxe. A capacidade 

de planejar ações com grande antecedência, a capacidade de falar sobre 

acontecimentos de um passado distante, a capacidade de criação de histórias 

fictícias, a capacidade de falar sobre sentimentos. São inúmeros os conceitos que 

aparentemente apenas humanos usam para se expressar em diversas áreas e 

situações que lhes são peculiares e que não parecem fazer parte do cotidiano de 

outras espécies. Não é possível afirmar que esses conceitos estejam todos 

“guardados” na cognição dos demais animais e que apenas não tenham sido postos 

em uso porque a comunidade em que vivem assim não exige. Provavelmente tais 

conceitos não são usados porque não fazem parte das capacidades mentais das 

espécies não humanas. Caso a cognição permitisse, não haveria razão para que 

essas espécies não colocassem esses conceitos em uso, atingindo uma faculdade 

linguística muito semelhante à nossa.  

 A cognição das espécies não humanas, incluindo aí a faculdade da linguagem 

que tais espécies alcançam, dá a elas a possibilidade de viver de acordo com seus 

instintos, concedendo-lhes as capacidades necessárias para sobreviver dentro do 

meio no qual estão inseridas e se relacionar com membros da própria espécie e das 

demais. Já a cognição e a faculdade da linguagem humana têm características que 

vão além de garantir o funcionamento das capacidades instintivas, possibilitando 

que a espécie construa uma civilização que está em constante evolução, com todos 

os seus aspectos positivos e negativos.  

A possibilidade de se comunicar sobre questões tão abstratas quanto a 

existência de Deus ou nossos sentimentos, vontades, preferências; a capacidade de 

criar e utilizar ferramentas tecnológicas; a capacidade de se organizar em grupos 

com suas regras de convivência e boa conduta, leis, sistemas políticos, hábitos e 

tantas outras características particulares. Enfim, toda espécie humana, como é hoje 

constituída a partir de sua evolução, apresenta uma organização muito peculiar e 

única, e essa organização depende de conceitos que passam pela faculdade mental 

da linguagem, mas que não dependem unicamente do sistema (recursivo) da sintaxe 

pura. Dependem de conceitos que passam pelo sistema lexical e semântico, têm 
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suas relações estabelecidas no sistema sintático e são realizados através do 

sistema fonológico. Segundo o conceito de faculdade da linguagem humana 

proposto por Jackendoff e Pinker (2005),  

O que distingue a verdadeira linguagem de um simples conjunto de palavras 
pronunciadas é que relações semânticas entre palavras são transmitidas 
pela estrutura sintática e morfológica, o que é amplamente único aos 
humanos e à linguagem.

44
 (2005, p. 223, grifo dos autores) 

 

Do ponto de vista evolutivo, essa configuração da faculdade da linguagem 

humana também demandaria uma explicação mais simples que a proposta de 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002). Enquanto HCF buscam explicação em um 

movimento exaptativo na evolução da linguagem na espécie para explicar o caráter 

único da recursividade, uma proposta que coloca a recursividade ao lado de outras 

características da linguagem como definidoras dessa faculdade mental traz o 

benefício de uma explicação por vias de seleção natural, o curso evolutivo regular de 

tantas outras características distintivas entre as espécies. Segundo Jackendoff e 

Pinker (2005), a visão de faculdade da linguagem entendida por eles 

(...) não foi desenvolvida especificamente com a plausibilidade evolucionária 
em mente, mas apresenta uma feliz coincidência: torna natural a concepção 
de que a sintaxe tenha evoluído de maneira subsequente a outros dois 
importantes aspectos da linguagem: o uso simbólico de declarações e a 
evolução da estrutura fonológica como meio de transpor palavras para 
análise de valor de verdade e para expansão de vocabulário.

45
 (2005, p. 

223) 

 

Assim, o problema de estabelecer o processo adaptativo como percurso 

evolutivo da faculdade da linguagem na espécie talvez se encontre em apontar 

apenas a comunicação como fim para esse processo de seleção natural. Como o 

caráter comunicativo da linguagem é um ponto de convergência entre a linguagem 

                                                             
44

 “What distinguishes true language from just collections of uttered words is that the semantic relations 
among the words are conveyed by syntactic and morphological structure, which are largely unique to humans 
and language.” (2005, p. 223) 
45

 “(...) was not developed specifically with evolutionary plausibility in mind, but it has a happy consequence: it 
makes it natural to conceive of syntax as having evolved subsequent to two other important aspects of 
language: the symbolic use of utterances and the evolution of phonological structure as a way of digitizing 
words for reliability and massive expansion of the vocabulary.” (2005, p. 223)  
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humana e a linguagem de outras espécies, torna-se necessário lembrar que a 

faculdade da linguagem em nossa espécie tem outros fins além do comunicativo, o 

que explicaria os diferentes resultados na evolução da linguagem humana e de 

outras espécies. Esse caminho parece exigir uma explicação mais simples e mais 

natural do que fundamentar a evolução da linguagem humana em um processo 

saltacional, via exaptção. O diferencial do processo evolutivo da faculdade linguística 

humana provavelmente esteja, portanto, nos fins para os quais ela evoluiu e não no 

meio como ela evoluiu.  

 

3.2 Recursividade como traço característico da linguagem 

Outra questão importante de ser levantada quando se observa o panorama 

traçado sobre a importância da recursividade para a caracterização da faculdade da 

linguagem é até que ponto ela pode ser considerada exclusiva ao domínio 

linguístico. Jackendoff e Pinker (2005) interpretam que o trabalho de Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002) vê a propriedade recursiva que caracteriza a faculdade da 

linguagem restrita como, além de única à espécie, também única à capacidade 

linguística, não sendo encontrada em outros domínios.  

A recursividade realmente não pôde ser registrada em outros sistemas de 

comunicação além do sistema presente na espécie humana, o que possibilita a 

expressão de infinitas sentenças a partir da capacidade criativa da nossa faculdade 

linguística. Porém, as portas para que tal propriedade possa ser encontrada em 

outras áreas da cognição humana não estão totalmente fechadas. De acordo com 

Hauser, Chomsky e Fitch (2002),  

(...) embora muitos aspectos da FLB sejam compartilhados com outros 
vertebrados, o aspecto recursivo central da FLN atualmente parece não ter 
nenhum análogo na comunicação animal e possivelmente em outros 
domínios também. Esse ponto, portanto, representa o maior desafio para 
uma abordagem evolucionária comparativa da linguagem. Nós acreditamos 
que investigações dessa capacidade devam incluir outros domínios além da 
comunicação (e.g. números, relações sociais, navegação).

46
 (2002, p. 1571) 

                                                             
46

 “(...) although many aspects of FLB are shared with other vertebrates, the core recursive aspect of FLN 
currently appears to lack any analog in animal communication and possibly other domains as well. This point, 
therefore, represents the deepest challenge for a comparative evolutionary approach to language. We believe 
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 Conforme já havíamos mencionado no primeiro capítulo, a propriedade recursiva 

pode ser observada em outros domínios da cognição, não sendo única à faculdade 

da linguagem restrita. Um exemplo bastante representativo que usamos foi o da 

recursividade no domínio visual, ilustrado pelas figuras da página 26, uma delas aqui 

reproduzida.  

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificat

ionDate=1366331026000 , acesso em 03 de junho de 2013. 

 

À primeira vista, tais imagens parecem se tratar apenas da coordenação de 

elementos, podendo ser consideradas exemplos de iteração, conforme a discussão 

proposta no capítulo 2 com base em Karlsson (2010). Porém, se analisarmos com 

mais atenção, veremos que os triângulos presentes nas imagens são, na verdade, 

dependentes uns dos outros. O lado de um serve também como lado de outro; a 

base de um serve como base de outro.  

Indo mais além, se pensarmos na questão da hierarquia que se tem entre os 

elementos sintáticos que unimos para formar as sentenças através da operação 

recursiva sintática, analogamente temos na figura a formação de triângulos maiores 

a partir da união de triângulos menores em uma espécie de processo de 

                                                                                                                                                                                              
that investigations of this capacity should include domains other than communication (e.g. , number, social 
relationships, navigation).” (2002, p. 1571) 

https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificationDate=1366331026000%20,
https://wiki.engr.illinois.edu/download/attachments/223679246/Fractal.png?version=1&modificationDate=1366331026000%20,
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concatenação. A realização do elemento maior depende, portanto, dos elementos 

menores, assim como as sentenças dependem da presença dos sintagmas e os 

sintagmas dependem da presença de itens lexicais, tanto nucleares quanto 

periféricos. Assim, tem-se potencial de infinitude a partir de elementos discretos. 

Em um primeiro momento talvez seja possível pensar que esse processo de 

formação recursiva visto na imagem não passe pelo mesmo tipo de categorização 

que temos em processos recursivos sintáticos. Por outro lado, tal processo se 

enquadra em um domínio não linguístico, sendo, portanto, esperado que os 

elementos envolvidos passem por outro tipo de caracterização específica a tal 

domínio. No caso da imagem reproduzida, se a observamos do ponto de vista da 

geometria, temos que a figura se trata de um fractal, composto pela união de 

triângulos. Comparando o que poderíamos de repente chamar de recursividade 

“geométrica” com a recursividade sintática que interessa ao domínio da linguagem, 

os vértices que compõem os triângulos fazem as vezes de itens lexicais que 

compõem os sintagmas, os triângulos que compõem o fractal fazem as vezes de 

sintagmas compondo a sentença, enquanto o próprio fractal pode ser comparado à 

sentença em si.  

O caso da imagem dos triângulos é exemplar para verificarmos a existência de 

operações recursivas em outros domínios que não o linguístico. A operação 

recursiva que ocorre entre os triângulos é, portanto, bastante semelhante a que 

ocorre entre os sintagmas no domínio da sintaxe. Ambos os processos recursivos 

partem de categorizações dos elementos envolvidos, categorizações essas 

específicas às respectivas áreas; ambos pressupõem relações de dependência 

entre os elementos que passam pelos processos; ambos preveem a aplicação 

potencialmente infinita da operação, podendo o potencial infinito ser controlado por 

fatores que estão fora do domínio responsável pela operação e que possam vir a 

limitar a realização da operação de forma infinita no nível prático. Conforme 

observamos em capítulos anteriores, a recursividade sintática pode ter sua infinitude 

comprometida no nível do uso por fatores como a capacidade cognitiva da memória, 

por exemplo. Da mesma forma, podemos ter questões práticas, como aspectos 
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espaciais, que possam influir na reprodução infinita da recursividade no domínio 

geométrico.    

Dentre os fatores que podem limitar a realização da operação recursiva, há um 

especialmente influente e que não pode deixar de ser mencionado: o sistema de 

parâmetros estabelecido por cada língua natural. A partir da discussão feita nos 

primeiros capítulos do trabalho, pudemos concluir que, por ser um dos aspectos 

fundamentais à caracterização da faculdade da linguagem na espécie, a propriedade 

recursiva sintática é uma característica central da Gramática Universal e portanto se 

trata de um princípio da Língua-I, faculdade inata da cognição humana. Dessa 

forma, podemos estabelecer que o domínio do qual a propriedade recursiva faz 

parte é a Língua-I e que a Língua-E pode ser considerada um domínio externo, que 

não pode limitar o potencial do princípio da recursividade, mas pode restringir a 

forma como esse potencial irá se aplicar no sistema de parâmetros de cada língua 

natural. 

Conforme a discussão abordada na seção 2.3 e na subseção 2.3.1 sobre os 

trabalhos de Daniel Everett e sobre o trabalho de Nevins et al. (2009), foi possível 

concluir que as tentativas de comprovar que há línguas no mundo que não 

apresentam estruturas sintáticas recursivas ainda não foram bem sucedidas e que, 

portanto, a recursividade continua sendo considerada parte do repertório sintático de 

todas as línguas naturais, o que a coloca no patamar de princípio da Gramática 

Universal, comum a todas as línguas. Porém, se observou que as línguas 

apresentam variações com relação às formas como esse princípio se aplica. O 

Pirahã, por exemplo, apresenta estruturas recursivas semelhantes a determinadas 

línguas, como o Alemão, e diferentes de outras, como o Inglês ou o Português.  

A recursividade é, portanto, um dos traços característicos da linguagem como 

faculdade mental da espécie humana. Apesar de não ser exclusiva ao domínio 

linguístico, é fundamental na caracterização da linguagem da espécie por não ser 

encontrada em sistemas comunicativos de outros seres. Mesmo sujeita a variações 

de acordo com a língua na qual se aplica, a propriedade recursiva parece mesmo 

fazer parte do repertório de todas as línguas naturais, se estabelecendo assim como 
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princípio universal. Todos esses fatores só vêm a reforçar a importância da 

recursividade na concepção da faculdade da linguagem humana como característica 

mental distintiva de nossa espécie.  
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CONCLUSÃO 

 

 Após construir o panorama das hipóteses sugeridas por diversos autores em 

seus trabalhos, é possível ter mais clareza das posições com as quais concordamos 

e das quais discordamos ao tratar da relevância da recursividade na caracterização 

da faculdade da linguagem. A partir do debate entre Hauser, Chomsky e Fitch (2002) 

e Jackendoff e Pinker (2005), concordamos com a hipótese de que a recursividade 

parece mesmo ser exclusivamente encontrada na espécie humana, conforme o 

trabalho mais antigo havia pioneiramente previsto. Esse fato coloca a recursividade 

em um patamar bastante elevado quando se trata da faculdade da linguagem, pois 

demonstra que essa pode ser uma característica fundamental para a distinção da 

espécie com relação às demais.  

Por outro lado, compreender a recursividade como único componente central na 

distinção da nossa faculdade da linguagem, conforme proposto por Hauser, 

Chomsky e Fitch (2002) com o estabelecimento da FLN, não nos parece uma ideia 

adequada, pois fecha as portas para outras características da linguagem humana 

que não dependem exclusivamente da sintaxe pura, mas da combinação dos 

componentes lexical, semântico e sintático para se realizar através do componente 

fonológico. Essa é a visão proposta por Jackendoff e Pinker (2005) como 

contraponto para o texto de HCF e traz como benefício a simplificação da explicação 

evolutiva, que, dentro dessa perspectiva, pode ser vista como tendo seguido o curso 

adaptativo de seleção natural. 

Estamos diante de um debate de nível elevado, com argumentos de qualidade. 

Concordamos parcialmente com Hauser, Chomsky e Fitch (2002), pois foram 

inovadores ao criar uma proposta que põe a recursividade em posição fundamental 

na caracterização da Gramática Universal e, consequentemente, da faculdade da 

linguagem. Jackendoff e Pinker (2005), por seu turno, acrescentam ao debate a 

lembrança de outros fatores que podem ser relevantes na distinção entre nossa 

faculdade linguística e os sistemas comunicativos de outras espécies. A faculdade 

linguística humana vai muito além de um simples sistema de comunicação (talvez 
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nunca tenha sido “desenhada” com esse objetivo, como quer Chomsky, em seus 

muitos trabalhos), servindo a outros propósitos que dependem de conceitos 

atrelados a outros componentes da gramática que não o componente recursivo, 

como o léxico e a semântica. Essa visão global da faculdade linguística nos parece 

mais condizente com as características de uma espécie que fez uso desse aspecto 

de sua cognição para construir uma sociedade muito diferente das comunidades 

construídas por seres de outras espécies. 

A partir desse debate, passamos a aceitar a hipótese de que a recursividade é 

uma propriedade mais ampla do que a recursividade sintática, podendo ser 

encontrada em outros domínios além do linguístico. Em termos mais gerais, é 

possível observar a realização de operações recursivas que apresentam diferentes 

níveis de categorização, com estruturas hierárquicas de dependência que são muito 

semelhantes àquelas encontradas no campo sintático, mesmo que façam uso de 

categorização específica à área na qual são encontradas.  

Já com relação ao debate entre Everett (2005 e 2012) e Nevins et al. (2009), 

percebemos o alcance da propriedade recursiva nas línguas naturais e os diferentes 

meios que tais línguas podem usar para aplicação da operação recursiva em sua 

sintaxe. As tentativas de Everett (2005 e 2012) de invalidar o argumento da 

recursividade como componente da Gramática Universal, mentalista por natureza, 

não foram bem sucedidas, recebendo contrapontos fortes que mostram a 

semelhança que a língua pirahã apresenta com outras línguas de culturas bastante 

diversas. O contraponto feito por Nevins et al. (2009) é exemplar nesse sentido e 

vem a corroborar o posicionamento da propriedade recursiva como princípio 

universal de todas as línguas, sendo característica compartilhada por todos os 

membros da espécie. 

 Ainda com relação aos limites que a recursividade pode atingir, vimos que o 

trabalho de Karlsson (2010) alerta para o fato de que, no nível do desempenho, a 

recursividade parece bastante limitada. Mesmo com dados atestando que a 

operação não passa de um nível de cinco repetições, acreditamos que, em termos 

de competência, a recursividade possa ter de fato potencial infinito. Como 
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argumentos para tal afirmação, vimos algumas limitações sobre o trabalho de 

Karlsson (2010): ele é baseado em análise de dados, que nada mais são do que 

exemplos de Língua-E, que não condizem com o objeto que Chomsky (em seus 

diversos trabalhos; mais recentemente Chomsky 2012) tem em mente quando afirma 

que a recursividade é propriedade da linguagem, vista como faculdade mental, ou 

seja, Língua-I. Para testar a potencialidade da recursividade não bastam dados 

coletados, mas testes que verifiquem a aceitabilidade e a possibilidade de 

interpretação de estruturas recursivas potencialmente infinitas. 

Compreender o mecanismo da recursividade, afinal de contas, é de fundamental 

relevância quando se busca a caracterização da forma como a faculdade da 

linguagem se apresenta na espécie humana e da forma como se distingue dos 

sistemas de comunicação de outras espécies. A propriedade recursiva é um tema 

que já propiciou e continua propiciando diversos debates entre linguistas e 

estudiosos de outras áreas, com interesse na faculdade da linguagem, e que ainda 

tem largo potencial para continuidade de sua exploração no meio acadêmico. 
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