Linguagem e Inferência

I Sobre Linguagem, Lingüística e Interfaces
1.1

Interfaces Interdisciplinares

A linguagem natural pode ser investigada, teoricamente, sob
vários pontos de vista. Pode-se assumi-la como estrutura cognitiva, forma de
pensar ou meio de comunicação, para citar três das propriedades humanas
mais básicas em que a linguagem está irredutivelmente enraizada. Na primeira
perspectiva, por exemplo, Chomsky, desde o final da década de cinqüenta,
tem defendido a idéia de uma Gramática Universal como fundamento
específico da espécie humana, verdadeiro órgão da linguagem instalado na
genética do cérebro. Para ele, tal propriedade de base inata representa o que há
de mais essencial na nossa linguagem, constituindo-se, portanto, no verdadeiro
objeto de uma investigação científica para uma teoria lingüística relevante. Tal
disciplina, dentro desta concepção, estaria contextualizada no interior das
ciências cognitivas e naturais, como a Biologia, a Psicologia, a Física, etc. A
idéia de linguagem como forma de pensar pode ser identificada em Richard
Montague, desde a tradição logicista, que aproxima Aristóteles, Frege, Tarski,
Davidson, entre outros. A linguagem humana, sob essa perspectiva, não se
distingue essencialmente de suas contrapartes formais. Montague tem sido o
inspirador de uma escola de fazer Lingüística, em que a Semântica das
inferências está no centro de um processo de interface com a Matemática e a
Lógica, e em que a computação é um horizonte familiar desejável. A terceira
perspectiva, a de linguagem como comunicação, tem tido a mais venerável das
tradições, já que é a mais evidente e conhecida no âmbito das diversas línguas
humanas e suas funções. Em sua exterioridade indiscutível, a linguagem
natural é o centro da expressão comunicativa, o veículo de manifestação que
congrega as pessoas em suas relações sociais. Saussure, fonte da Lingüística
científica do início do século vinte, é o ícone deste ponto de vista em que a
concepção de língua como código abstrato a sustentar a comunicação humana
é o objeto mais fundamental para uma teoria da linguagem, ramo de uma
Psicologia Social e de uma Semiologia, como formas de convergência entre as
abordagens comunicativo-sociais. Evidentemente, Chomsky, Montague e
Saussure não foram trazidos à cena por uma ato trivial de referência.
Primeiramente, eles ilustram três grandes escolas de praticar Lingüística, com
um sem-número de discípulos e programas de investigação ainda hoje; depois,

porque eles fizeram algo diferenciado em suas obras e que os credenciam
como líderes da área. Foram lingüistas e, paralelamente, filósofos da
Lingüística. Discutiram a disciplina em seus fundamentos e assumiram
concepções de que derivam seus estudos. Exemplificaram, além disso, as três
grandes dimensões de interface, que congregam as inúmeras formas de
investigar a linguagem humana, a saber a cognitiva, a formal e a
comunicativa. Tais formas podem ser mais bem descritas como interfaces
externas, ou interdisciplinares da Lingüística. Evidentemente, novas relações
lingüísticas podem ser estabelecidas na conexão das três interfaces, o que
significa dizer que conhecer, pensar e comunicar são processos interativos e
isso pode constituir-se em programas de investigação lingüística, desde que a
linguagem seja o instrumento privilegiado de articulação. Considere-se,
finalmente, que os referidos teóricos trouxeram uma contribuição à própria
filosofia da ciência em geral, à medida que suas reflexões ilustram a
perspectiva metateórica de que os objetos científicos são desenhados no
interior de concepções metodológicas diversas e que as várias direções são
interfaces de uma disciplina, de valor equivalente, ainda que irredutíveis uma
à outra em suas particularidades conceituais, descritivas e explanatórias.
1.2

Interfaces Intradisciplinares

Dado o contexto recém delineado sobre, o que poderíamos
rotular, didaticamente, “interfaces interdisciplinares da Lingüística”,
permitam-me considerar, agora, simetricamente, as relações intradisciplinares
da Lingüística. Em oposição aos macro-aspectos das interfaces externas,
trataremos, a seguir, dos micro-aspectos das interfaces internas. A divisão
mais simples possível é a que caracteriza a ciência da linguagem humana
como organizada em termos de Fonética/Fonologia, Morfologia, Lexicologia,
Sintaxe, Semântica e Pragmática, sendo que tais subteorias são parcialmente
autônomas, parcialmente interdependentes. Em outras palavras, a Sintaxe e a
Semântica possuem
estatuto próprio, metodologias e metalinguagens
diferenciadas, mas deveriam sempre ser consideradas em suas relações
recíprocas no interior de uma dada concepção de Lingüística, sob pena de não
se caracterizar a mesma disciplina. Tais interfaces, além disso, são o lugar
clássico das explicações para as descrições específicas. Assim, opta-se por
uma concepção de interface externa formal, por exemplo, como ponto de
partida. Descreve-se, na sintaxe, uma relação como sujeito/predicado,
levando-se em conta aspectos formais não interpretados; de maneira análoga,
descreve-se, na Semântica, o par argumento/função, considerada a forma
lógica para a proposição, como entidade significativa e, finalmente, examina-

se o mapeamento Sintaxe/Semântica, ou sua interface interna. O ônus de uma
subteoria qualquer que se pretenda autônoma sem compromissos com suas
relações intradisciplinares é pesado. Nada garantiria a consistência disciplinar,
ou seja a relação de cada disciplina interna e a teoria geral, o descritivismo de
cada subárea ficaria vácuo, no sentido de que o fenômeno mais amplo, no caso
a linguagem, restaria inexplicado e se perderia o interesse de princípios de
economia metodológica em que se poderiam descrever e explicar com
recursos formais análogos ambas as subteorias. Um outro exemplo ilustrativo
tem sido bem investigado na interface Semântica/Pragmática. Dada uma
noção de inferência válida de ‘João ama Maria’ para ‘Alguém ama Maria’ na
sentença ‘João ama Maria, então não é homossexual’ e uma noção de
inferência também válida desta sentença para ‘os homossexuais não amam
mulheres’ trata-se de distinguir o primeiro tipo de inferência do tipo da
segunda e ainda descrever ambos os processos numa interface amigável. Uma
abordagem computacional certamente valorizaria tal compromisso
metodológico entre inferências monotônicas( a primeira) e não-monotônicas(a
segunda).
Consideradas essas suposições iniciais sobre interfaces externas e
internas, cabe destacar que as opções metodológicas sobre as primeiras,
trivialmente determinam as opções sobre as segundas. Assim, se uma
concepção cognitivista é assumida inicialmente, isso implica uma Lingüística
na interface com as ciências cognitivas e, conseqüentemente, subteorias como
a Sintaxe e a Semântica dentro da mesma perspectiva. Não é por outra razão
que tanto Chomsky quanto Jackendoff, por exemplo, têm defendido as
relações sintaxe/semântica de um ponto de vista internalista, enquanto
Montague faz Semântica Formal e desenha uma Pragmática também formal,
ambas comprometidas em sustentar uma visão externalista do significado. Já
na tradição saussuriana, a Semântica é uma disciplina sócio-comunicativa,
consistente com uma concepção de língua(langue), parte social e essencial da
linguagem. O signo, tanto em sua dimensão de significante quanto de
significado, é constituído como entidade lingüística, resultado da produção
social de uma determinada comunidade em sua história comunicativa. As
relações entre aspectos interdisciplinares e intradisciplinares constituem-se
como objetos metateóricos do que se deveria denominar Filosofia da
Lingüística, a disciplina que tem como escopo questões históricas, filosóficas
e metateóricas na fundamentação da ciência da linguagem.
II Sobre Inferência, Lógica e Argumentos
2.1

Inferência, Origens e Natureza

A noção clássica de inferência tem sua origem identificada no
contexto da cultura grega antiga, com os fundamentos da Lógica silogística
estabelecidos por Aristóteles, no Organon, com os trabalhos de Euclides no
âmbito da Geometria, além, certamente, da pioneira matemática pitagórica,
ainda que de história obscura em seu início. Era certamente a inferência
dedutiva de que se tratava. “De certas coisas que são assumidas, decorrem
necessariamente outras por isso ser assim”, diria aproximadamente
Aristóteles, em seus Analíticos Posteriores, sobre o ato ou processo de inferir
dedutivamente. Claro que, como Aristóteles tinha interesses metateóricos,
mais do que apenas práticos, sobre tais processos, ele não deixou de
reconhecer outras formas de inferir, ainda que dissesse pouco sobre elas. Mas
identificou a inferência indutiva como a que vai do particular ao geral e a
reprodutiva, envolvendo hipóteses como inferências de explicação. A isso
poderia ser acrescentado, sem dúvida, o raciocínio analógico, inferência por
semelhança, também conhecida por Aristóteles. Uma contribuição das mais
importantes de sua obra foi a distinção clara entre o raciocínio lógico, o
dialético e o retórico. O primeiro refere-se ao processo de concluir
necessariamente, o segundo ao raciocínio de questionar e responder, e o
último à condição de persuadir ou convencer. Consistente com tais aspectos
históricos, é a possibilidade de se caracterizar a noção de inferência com a
idéia de um processo, cuja natureza é a passagem de um conjunto de
suposições assumidas (premissas) para um resultado que decorre de tal
conjunto (conclusão).
2.2

Inferência nas Interfaces

Dada essa descrição preliminar, pode-se, então, de acordo com a concepção de
interfaces externas acima, modelar uma inferência em termos de raciocínio
formal, cognitivo ou comunicativo. A modelagem formal, por exemplo, ainda
na esteira da tradição aristotélica de Lógica, poderia distinguir a inferência
dedutiva, necessária, da indutiva, probabilística em princípio e da abdutiva, ou
inferência da melhor explicação. Sob uma perspectiva cognitivista, seria
razoável examinar-se a forma mais adequada de se descrever a inferência
como processo de cérebro/mente guiado por regras ou por modelos, etc. No
sentido comunicativo, a investigação sobre inferência poderia ir, por exemplo,
na direção de raciocínios dialógicos com o propósito de transmitir intenções,
persuadir, enfim. Ainda, certamente, pode-se pensar em inferências naturais
ou artificiais, separando-se o raciocínio cotidiano daquele que é construído.
Aqui, estaremos privilegiando uma conexão especial, a saber a que pode

aproximar as três interfaces, a lógica, a cognitiva e a comunicativa, na direção
de enriquecê-las com informações interdisciplinares. Ou seja, num primeiro
momento, a aproximação de informações de interfaces diversas, se espontânea
e não organizada, pode construir problemas mal formulados; num segundo
momento, aproximá-las adequadamente pode vir a ser altamente esclarecedor.
Ilustremos com a seguinte questão (Q): (Q)será que pensamos e inferimos
com nossa linguagem, como a lógica diz que pensamos e inferimos? Alguém
assume que P & Q é equivalente a Q & P, considerando que a Lógica
Proposicional demonstra a validade de tal equivalência, dado que, do primeiro
conjunto, pode-se inferir o segundo e vice-versa, o que é conhecido, aliás,
como princípio da comutatividade do &. Argumenta que isso também
acontece com o raciocínio corriqueiro em que uma pessoa que toma a frase ‘
(A)João é advogado e Maria é médica’ entende-a, perfeitamente, como sendo
a mesma que (B)‘Maria é médica e João é advogado’ e, com isso, responde a
(Q). Uma segunda pessoa argumenta que tal princípio pode ser contestado
pelo contra-exemplo em que (C)‘Maria casou e teve um filho’ (P & Q) parece
não equivaler a (D) ‘Maria teve um filho e casou’ (Q & P), coisa, aliás,
perfeitamente aceitável por pessoas que estejam dialogando. Uma terceira
pessoa pode argumentar que nada no cérebro/mente de alguém pode impedi-lo
de abstrair a noção de tempo do exemplo, entendendo-o em sua forma básica
de transmitir duas informações que podem ser alternadas em sua ordem. Para
sofisticar um pouco mais o debate. Suponhamos que a primeira pessoa, o
lógico, por hipótese, insista que a equivalência é perfeita, a priori, inclusive, e
que, ainda que a Lógica não deva explicações para falantes em seus
raciocínios particulares, a equivalência é intuitivamente boa, o que pode
perfeitamente ser ilustrado por exemplos do tipo (C)‘João ama Maria e Maria
ama João’. Da mesma maneira, imaginemos que a segunda pessoa, um
lingüista, por exemplo, insista que a Lógica pode determinar o que quiser, mas
que, conforme os exemplos (C) e (D), não há equivalência, e que a verdade
empírica de um questionário aplicado a falantes do Português poderia
comprovar isso definitivamente. O terceiro protagonista também poderia
entrar em cena, nesse momento, argumentando que a prova definitiva mesmo
só se daria depois de um experimento de natureza cognitiva em que o tipo de
inferência lógica para a relação ‘P&Q’ e ‘Q&P’ fosse perfeitamente
estabelecida, evidenciando como o cérebro/mente humano funciona em geral
para o caso. Uma forma de se abordar a questão é, então, exatamente o de
dizer que a formulação do problema mistura aspectos lógicos, cognitivos e
comunicativos de maneira inadequada, gerando argumentos indecidíveis em
sua validade e cogência. Nesse ponto, a explicitação de que estão em jogo
categorias de interface diferentes e que a noção de inferência é plurívoca se

não caracterizada corretamente em cada uma das áreas, pode tornar-se um
avanço na qualificação do problema e sua sistematização. Em outras palavras,
a questão metodológica torna-se prioritária na abordagem de problemas que
envolvem interfaces diversas e que são descritos de maneira heteromórfica.
Trata-se, inicialmente, de descrever a inferência dedutiva em sistemas lógicos
como a LPPOI, descrever a inferência como processo cognitivo e, finalmente,
enquanto jogo comunicativo. A partir daí, a questão (Q) deveria ser
reformulada para (Q1): (Q1) A descrição de inferências cotidianas de
comunicação pode ser corretamente modelada por inferências da LPPOI no
que se refere a correlação entre constantes lógicas e seus contrapartes
operadores da linguagem natural? Ou ainda, (Q2) a descrição de inferências na
LPPOI é adequada para representar processos cognitivos envolvendo
operadores lógicos em suas relações com conetivos da nossa linguagem
diária? Além da abordagem via relações interdisciplinares, ainda seria
necessária uma consideração adicional. Ocorre que a inferência que vai de P
& Q para Q & P, não deve ser assumida como do mesmo tipo da que o
segundo interlocutor identifica como seqüência temporal. Aquela espécie de ‘e
então’ em ‘Maria casou e (então) teve um filho’. Exatamente porque a
primeira é necessária e determinada como lei lógica, enquanto a segunda
poderia ser cancelada, conforme o exemplo que se segue. ‘Maria casou e teve
um filho, na verdade, o teve uma semana antes do casamento’. Considere-se,
ainda, que a forma de inferência envolvida e cancelável não é necessária,
justamente porque é derivada de um contexto de uso lingüístico em que o ‘e’
pode, mas nem sempre, ser interpretado como indicando uma ordem temporal.
Em ‘Maria cantava e lavava roupa’, por exemplo, a idéia é de simultaneidade
não de seqüência no tempo. Isso implica que, ao nível interno, trata-se de
distinguir inferências de dois tipos diferentes na interface SemânticaPragmática, provavelmente. Em síntese, os problemas mencionados deveriam
ilustrar a necessidade metodológica de distinguirem-se as duas formas de
relações, interdisciplinares e intradisciplinares, se se pretende descrever e
explicar fenômenos desse grau de complexidade.

Dentro de tal perspectiva, o projeto de pesquisa que se segue
representa uma opção que pode ser assim caracterizada:
a) assumir uma interface interdisciplinar, ou externa, Lingüística/Lógica
de Predicados de Primeira Ordem com Identidade(LPPOI),
complementada por operadores modais, temporais e deônticos;
b) assumir uma interface intradisciplinar, ou interna, Sintaxe/Semântica/
Pragmática;

c) investigar o processo inferencial em estruturas argumentativas de
natureza dedutiva, confrontando conetivos, quantificadores e operadores
modais, temporais e deônticos da linguagem natural e suas contrapartes
na LPPOI, numa aproximação entre o raciocínio do senso comum e o
dedutivo;
d) o trabalho final deve construir relações técnicas produtivas nas
interfaces externa e interna e de interesse dos lingüistas e lógicos
preocupados com processos inferenciais do raciocínio cotidiano com
sustentação na linguagem natural.
e) A aproximação das duas interfaces com modelos cognitivos será apenas
delineada como sugestão de um novo projeto de pesquisa.

