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Resumo

O que se segue está no escopo de um estudo teórico-argumentativo acerca do diálogo
alicerçado em uma perspectiva linguística inferencialista. Parte-se da suposição de que a
nossa base dialógica está assentada em um mecanismo inferencial extremamente sofisticado,
cuja compreensão é condição necessária para um entendimento mais adequado do fenômeno
dialógico, concebido sócio cognitivamente. As trocas dialógicas, por essa perspectiva, são
possibilitadas pela existência de um processamento inferencial, que envolve, em termos
linguísticos, decodificação (que abrange inferenciação) e enriquecimento conceptual de inputs
no contexto de premissas e conclusões implicadas, dentro de uma estrutura de interação
dialógica internalizada pelos dialogadores. O diálogo, nesse cenário, é entendido em termos
comportamentais, enquanto um conjunto de procedimentos de base biossocial, expressão de
uma competência de base inata. Nesse sentido, o comportamento dialógico é uma
instanciação da racionalidade complexa, que cumpre como função central a regulação de
nosso ambiente cognitivo tendo em vista maximizar objetivos práticos. Neste trabalho,
enfatizaremos como uma Teoria da Mente (ToM) estaria em relação direta com o uso da
linguagem, já que, a partir de hipóteses sobre estados mentais próprios e alheios, opera-se
socialmente via linguagem. Por fim, defenderemos um cenário relevante para a investigação
do aparato comunicativo da linguagem.

Palavras-chave: Diálogo. Teoria da Mente. Comunicação inferencial. Relevância.

1. Introdução

Assim como decifrar o código alfabético e realizar cálculos – ou seja, simbolizar –
mostra-se, em muitos aspectos, um enigma para cientistas da mente que buscam descrever e
explicar o processamento de informações cognitivas no cenário evolutivo humano, comunicar
mostra-se uma habilidade igualmente enigmática, tendo em vista a centralidade de sua função
e a demanda que faz de outras funções da mente-cérebro. Dialogar, isto é, comunicar e
interpretar informações dialógicas, é tida (desde o homem-de-neandertal) como a mais social
das atividades humanas, pois permitiu uma conexão entre corpos-mente, e, talvez, como a
mais complexa das atividades mentais, devido ao número e à qualidade dos recursos físico-
cognitivos exigidos.

Dentro do Programa de Pesquisa organizado por Chomsky e colaboradores (ver
Chomsky 2006), seguindo Wallace, entre outros líderes da pesquisa evolucionária moderna, é
entretida a hipótese de que a habilidade de criar, processar e combinar informações (sobre
coisas do mundo, estados da própria cognição e da cognição de outros) antecedeu o
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compartilhamento de tais crenças, ou seja, a comunicação seria um processo posterior de
manipulação de símbolos mentais, sendo um subproduto terciário, parte do processo de
externalização da linguagem2.

Com foco no estudo da engrenagem do dispositivo, a biolinguística chomskiana
centra-se nos mecanismos computacionais abstratos – e na computação eficaz subjacente ao
sistema – dissociados de sua relação com a comunicação. Hauser et al. (2002: 1569), no
entanto, apontam que essa visão não deve ser tomada como uma reivindicação contra a
conexão entre computação e comunicação. Segundo essa perspectiva, o sistema
computacional (componente interno), na relação com outros sistemas, excepcionalmente o
sensório-motor e o conceptual-intencional, capacitar-nos-ia para a aquisição (e para o uso?, to
master) de línguas naturais, sendo esse componente o componente central da nossa faculdade
da linguagem.

Essa capacidade, enraizada na mente-cérebro, geraria o conhecimento da linguagem,
enquanto um conjunto de procedimentos e regras de geração e interpretação de representações
internas a serem mapeadas em sentenças externalizáveis e interpretáveis em linguagem
natural. Tal conhecimento seria produto de uma faculdade especializada, mais
especificamente de um sistema computacional sofisticado, que teria na recursão sua
propriedade central – resultado da evolução e transmitido via DNA.

O aparato comunicativo, por sua vez, é compreendido diferentemente, uma vez que,
segundo Hauser et al. (2002), os seres humanos carecem de um código universal de
comunicação.

No entanto, parece haver um procedimento padrão que regula a produção e a
interpretação de inputs ostensivos (ou intencionais), quaisquer que sejam, nas trocas
conversacionais entre agentes humanos. Para Wilson (2005), habilidades pragmáticas de
interpretação de comportamentos comunicativos consistem em um submódulo de um módulo
inferencial mais geral de leitura da mente (metarepresentações, o que veremos adiante).

Da faculdade da linguagem em sentido estrito (em que o sistema computacional é
independente dos demais), seria gerada uma matriz de expressões discretas, potencialmente
realizáveis em uma linguagem natural – quando passadas, processadas e elaboradas “no uso
da linguagem” (ou seria possibilitando o uso da linguagem?) pelos sistemas sensório-motor e
conceptual-intencional, tendo como output o pareamento som-significado (Hauser et al. 2002:
1571). Segundo esse recorte, identificaríamos o que é central no mecanismo para ele operar.

Por outro lado, considerar a faculdade da linguagem em sentido amplo, na observação
de expressões interpretadas, leva-nos a relacionar competência e função, a operação.
Compreender a competência linguística como tendo uma função representativa das coisas do
mundo circundante ou possível do indivíduo nos leva a questionar como se daria a aquisição
dessa representação e sua relevância se tomada como mera expressão individual de um
processo recursivo de processamento de informação (pareamento de representações

2 De acordo com essa visão, “é possível (...) que capacidades computacionais-chave evoluíram por razões outras
do que comunicação, mas, depois que provaram ter utilidade na comunicação, foram alteradas por causa de
restrições impostas tanto na periferia (...) quanto em níveis mais centrais (por exemplo, estruturas conceituais e
cognitivas, pragmática, limitações de memória)” (Hauser et al. 2002: 1569) (tradução aproximada).
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conceptuais e símbolos) isolado de sua externalização expressiva e da relação com outras
cognições e/ou com o output destas.

Ou seja, ao defendermos a exclusividade (ainda que relativa somente à origem
evolutiva) de um processo representativo, de compreensão, atuando na operação com a
linguagem, ficamos com o ônus de descrever e explicar a atribuição de significação de
expressões isolada de outros processos de uso da linguagem. Dissociar o processo de
representação em linguagem natural (interpretação/geração de associações entre estruturas
linguísticas – restringidas por uma gramática – e pensamentos) do processo de
compartilhamento de informação (de tais pensamentos) não invalida uma visão inferencialista
do uso da linguagem (já que o pareamento entre a parte material e a significativa da
linguagem é vista como resultado de um processamento computacional e deve corresponder,
quando de sua operação na comunicação ou no pensamento, ao significado-do-usuário, que é
mais complexo do que o significado de estruturas linguísticas isoladas), mas torna a
explicação do funcionamento do aparato linguístico restrita a uma função que é,
aparentemente, dependente de outras (como a relação com o output de outras cognições para
apreensão de informação: como se dá essa relação representativa? Como acessar essas
informações? Como os agentes se relacionam com outros agentes? Os agentes centralmente
utilizam a linguagem para representações de primeira-ordem? O mecanismo é o mesmo para
quaisquer níveis representativos?).

Neste momento, são pertinentes algumas observações de caráter metateórico.
Primeiramente, adequamos as questões aqui abordadas a um cenário descritivo-explanatório,
na dependência de modelos teóricos. Argumentamos, seguindo Costa (2007), que as questões
teóricas são orientadas por uma presunção de relevância teórico-aplicada, evitando o que o
autor denomina de interfaces fracas ou o que Poeppel observa como relações improdutivas.
Nesse sentido, a hipótese operatória relevante para a presente discussão parece ser a de que há
uma relação direta entre propriedades da mente-cérebro (concebida) e propriedades
comportamentais (comunicativas), tendo no processamento inferencial uma operação
cognitiva central, instanciada comunicativamente em um formato de/possibilitando o contato
dialógico (interface entre agentes). Assim sendo, é razoável considerarmos a hipótese de que,
na base comunicativa desse processo inferencial, está a capacidade metarepresentativa
(Sperber e Wilson 1986/1995/2005; Sperber 1994, 1995; Origgi e Sperber 2000). Tais
hipóteses são a base do que se segue.

2. Capacidades e operações

As línguas naturais são vistas como sistemas representacionais sofisticados ancorados
por uma base natural. Malle (2002) observa que um componente-chave da linguagem natural
é que ela “oferece escolhas no seu repertório representacional”. Nesse sentido, um agente
linguístico é dotado da capacidade de representar esse conjunto de representações. A
habilidade metarepresentativa é também vista na literatura como teoria da mente (ToM).
Malle (2002: 3), por exemplo, se refere à ToM como a habilidade de “representar,
conceptualizar e raciocinar acerca de estados mentais”. Para o teórico, uma teoria da mente
subjaz a toda a cognição (consciente e inconsciente) do comportamento humano, inclusive
dirigindo o processamento adicional dos inputs perceptuais, a exemplo de inferências.

Parece ser um caminho frutífero avaliarmos o processo de compreensão em linguagem
natural (metarepresentação) na relação com o processo de metarepresentação mais complexo,
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tendo em vista a representação de intenções informativas (de manifestar estados-de-coisas) e
comunicativas (intenção de manifestar as primeiras), em uma abordagem relevantista (Sperber
e Wilson 1986/1995/2005). Possibilitando tais representações, estaria um componente que
sofistica o próprio mecanismo linguístico: o componente inferencial.

Na interface com a linguagem (capacidade instanciada em gramáticas naturais), esse
componente parece estar na base do sistema computacional, perceptual (sensório-motor) e
conceptual-intencional. Isto é, em termos linguísticos, ele parece estar presente tanto no nível
da decodificação (percepção de estruturas e acionamento de contraparte semântica; como
defendido em Sperber e Wilson 1995) quanto no nível do enriquecimento conceptual de
inputs no contexto de premissas e conclusões implicadas (conforme expresso na proposta
relevantista). Adiciona-se a suposição de que esses níveis operam dentro de uma estrutura de
interação dialógica internalizada pelos dialogadores (ver Dias 2012).

3. Capacidade metarepresentativa e compreensão verbal

Segundo uma interpretação defendida dentro das ciências da linguagem (ver Hauser et
al. 2002), o compartilhamento de informações via processamento de linguagem simbólica
(habilidade complexa em termos biológico-cognitivos, isto é, que demanda muitos recursos
de diferentes ordens), teria se dado ad hoc, repentinamente, no decorrer da caminhada
evolutiva humana3. Para haver tal compartilhamento, porém, parece ser requerida uma
habilidade metarepresentativa. Voltamos, assim, ao início: como identificar estados mentais
de outros indivíduos? A partir de qual mecanismo (inato)? A partir de quais
informações/evidências?

A evidência seria comportamental, quer se trate de comportamento linguístico ou não
linguístico ou do conteúdo manifesto através do comportamento (isto é, crenças,
pensamentos, etc.). O mecanismo seria o já apontado: o inferencial. O modo como as
intenções são identificadas foi pormenorizadamente descrito por Grice (1967). A
argumentação de Wilson (2005), por sua vez, centra-se na defesa de que habilidades de leitura
da mente não se caracterizam como um módulo único, sendo melhor interpretadas como um
conjunto de mecanismos dedicados, a exemplo do mecanismo de compreensão de
comunicação ostensiva: que se centra no significado pretendido por um comunicador.

Sperber (1994), ao tratar do aparato comunicativo humano, argumenta que a primeira
premissa envolvida na compreensão verbal seria algo como: Meu namorado disse: “Ainda é
cedo!”, (o que envolveria uma metarepresentação de primeira-ordem; isto é, a representação
de uma representação, no caso, um enunciado). A conclusão, por sua vez, seria sobre um
pensamento, por exemplo: Meu namorado está comunicando (he 'means') que ainda não é
hora de irmos (uma metarepresentação de alta-ordem).

O autor aponta que, assim como se atribui um enunciado, o que deve ser atribuído ao
falante-ouvinte é uma intenção, a intenção de que a audiência deva acreditar no que está

3 De acordo com defensores do fenômeno de exaptação (ou pré-adptação) (cujo expoente é Stephen J. Gould),
na percepção de que a evolução (termo em desuso por alguns teóricos; descendência com alteração, na
concepção darwiniana) se expressa por saltos, e não determinística e linearmente, de modo a haver alteração das
funções às quais uma estrutura ou mecanismo estiveram até então associados.
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sendo comunicado. Uma intenção seria “uma representação mental de um estado-de-coisas
desejado” – “estado-de-coisas no qual alguma informação se torna representada na mente do
ouvinte-falante como resultado d[o] enunciado” (Sperber 1994: 6) – isto é, uma intenção
informativa, uma metarepresentação de primeira-ordem (quando se trata de intenções
informativas simples, conceito que aqui não será explorado).

Em uma perspectiva relevantista, não apenas uma intenção informativa estaria
envolvida nesses casos, mas também uma intenção de reconhecimento de compartilhamento
de informação, de reconhecimento de uma intenção informativa, ou seja, uma intenção
comunicativa. Para Wilson e Sperber (2005: 228), “A compreensão é alcançada quando a
intenção comunicativa é satisfeita”. Como aponta Dias (2009[2008]: 23) “visando à
comunicação, faz-se necessário manifestar que algo foi tornado mais manifesto; em oposição,
pode ocorrer de não se querer tornar mutuamente manifesta a intenção informativa” (ver
Speber e Wilson 1995: 61-62, sobre as implicações sociais da manifestabilidade mútua). Para
além, Costa e Dias (2011) apontam que pode haver uma intenção de contato em uma troca
dialógica, em um nível mais baixo que o informativo, tendo em vista a atuação de um
princípio de conectividade não trivial (Costa 2005).

Nesse sentido, argumenta-se, com Sperber (1995), que a comunicação humana, aqui
entendida em termos de produção e compreensão dialógica, é, antes de mais nada, uma
questão inferencial, em que a linguagem é adicionada – uma vez que há comunicação sem
código e que mesmo a comunicação via código não é obtida exclusivamente por
(de)codificação (ver Sperber e Wilson 1986/1995).

O mecanismo, no entanto, opera sobre informações, e a representação de algumas
dessas informações – informações sem as quais a comunicação seria problemática – exige
uma habilidade específica. No centro do processo comunicativo-inferencial, assim, estariam
habilidades representativas sofisticadas, como a representação não só de
sentenças/enunciados, mas de representações mentais de outros indivíduos, ou seja,
metarepresentações de alta-ordem. Segundo essa visão, na esteira da filosofia da linguagem
ocidental, a compreensão passa por uma dimensão metarepresentacional – e o mesmo ocorre
com a comunicação, uma vez que o comportamento comunicativo é visto como tipicamente
“chamando ideias à mente da audiência” (Sperber 1994: 8).

Portanto, em um diálogo natural, o falante-ouvinte, ao enunciar, por exemplo, Ainda é
cedo! para sua namorada, que o está convidando para ir embora da festa, está tornando
manifesto um pensamento, um conjunto de suposições – que é seu objetivo (pelo menos um
deles). Nesse caso, em uma leitura pós-griceana relevantista, o falante-ouvinte teve a intenção
de manifestar um conjunto informativo, que seria melhor identificado através desse tipo de
pista linguística. A sua audiência, por sua vez, a ouvinte-falante, identifica esse conjunto
informativo, e mais, identifica que ele utilizou essa pista linguística justamente para que ela
identificasse tais suposições. Nesse caso, não apenas um pensamento foi tornado mutuamente
manifesto, mas também a intenção de compartilhamento desse pensamento, uma outra
informação.

Grice (1967) demonstrou que o significado linguístico, em contexto de interação
humana, está a serviço do serviço do significado-do-falante, do pensamento intencionalmente
comunicado. Em contextos triviais (não criativos/artísticos), o ouvinte-falante opera sobre o
que o falante diz (na relação com outras informações manifestas) rumo ao reconhecimento do
que ele quis ou quer dizer. E isso parece impossível sem inferência, já que há recuperação e
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reconhecimento de informações não codificadas, e sem habilidades metarepresentativas, sem
as quais tais intenções não seriam reconhecidas.

Para Sperber (1995: 3-4), nesse sentido, “a comunicação humana seria um subproduto
das capacidades metarepresentativas”, e a capacidade humana para comunicação teria criado
um ambiente em que a linguagem seria extremamente vantajosa. Trata-se de uma habilidade
de realizar inferências sofisticadas, de entreter representações de alta-ordem. Tal
operacionalidade possibilitou que se agisse socialmente via linguagem: compreendendo e
predizendo comportamentos, como aponta Sperber (1995), e, certamente, coordenando
comportamentos (Malle, 2002).

4. A Interface Linguagem/ToM

Nos trabalhos colaborativos existentes em relação a esta temática, relações com
questões seletivas são comuns. Nesse cenário, linguagem e ToM apresentam-se como
desafios aos modelos. Primeiro, em termos evolucionários, o que precede: linguagem ou
ToM? Parece haver justificação para ambos os posicionamentos. Mas qual é a relevância do
debate? Esse debate tem como consequência a compreensão do próprio mecanismo
linguístico, ao explorar os dispositivos centrais à comunicação e à compreensão linguística.
Como mencionado, para os líderes da linha pragmática inferencialista da relevância, há
habilidades relacionadas ao processamento da informação que estão na base de todo o
procedimento de uso ostensivo da linguagem.

A relação entre processos representativos de primeira ordem (e.g., conceptualizar
comportamentos) e processos de alta-ordem (envolvendo identificação e processamento de
informações sobre cognições, predição de comportamentos – a partir de evidências – e
conceptualização de comportamentos em termos de intenções subjacentes) parece ter
centralidade no debate. Para Sperber (1994: 7), a conceptualização que envolve leitura de
intenções subjacentes requer uma habilidade metarepresentativa por parte do organismo;
assim, alguma habilidade de atribuição de intenções precederia a habilidade de ser comunicar
verbalmente.

Nas palavras de Malle (2002: 5), se definirmos comunicação pela utilização de
símbolos, esta pela apreciação de convenções semióticas e a última por representações de
estados mentais alheios, segue-se que ToM precede linguagem. Malle (2002:7) salienta a
existência de vínculos íntimos entre linguagem e ToM tanto tanto em termos do
desenvolvimento do organismo (como em contexto de aprendizagem da linguagem), quanto
do comportamento social adulto desse organismo (em que inferências sobre estados mentais
são tanto requeridas como praticadas na conversação)4.

Como discute o autor, há evidências para a defesa de que avanços em linguagem
(como o uso de verbos epistêmicos, como achar) e em sua manipulação geram avanços em
ToM. A gramática linguística (estruturas lexicais e combinatórias), nesse sentido, revelaria
elementos indiciais de crenças, como é o caso do uso de estruturas de complemento oblíquo
(cujo complemento pode ser falso, a exemplo de Ela disse que está frio – sobre estados – ou

4 Por volta dos 18 meses de vida, já é possível verificar uma capacidade de inferir intenções relacionadas até
mesmo a comportamentos aparentemente sem sucesso (Malle 2002: 3).
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Ela achou que o telefone tivesse tocado – sobre eventos), comportamento linguístico que
indicia capacidade metarepresentativa e que é apontado em crianças com 3, 4 anos de idade
(De Villiers 2000, Perner 1991, in Malle 2002). Uma hipótese aparentemente mais sutil,
apresentada em Malle (2002), é a de que há demandas linguísticas comuns e não uma
influência causal entre capacidades linguísticas e metarepresentativas. Assim, a compreensão
de determinados conteúdos seria prévia à manipulação de estruturas simbólicas (à expressão
de tais conteúdos em tais estruturas5) – algo que exige maiores explicações.

Malle (2002), entre outros, defendem a plausibilidade da posição de que as duas
faculdades coevoluíram, através da verificação de elementos comuns de retroalimentação. A
relação entre processo evolucionário (da espécie) e desenvolvimentista (do indivíduo) estaria
sob avaliação de causalidade. Para o autor, as crianças, no decorrer da evolução, precisaram
aprender a linguagem, de modo que a interação comunicativa seria a fonte básica de
evidências para tal aprendizado; logo, uma ToM seria requerida – ou uma protolinguagem
(Protolinguagem → ToM → Linguagem). Na mesma linha, ele observa que as evidências de
que a interferência da linguagem (habilidades linguísticas) para (formação/desempenho de)
uma ToM aparecem em estágios tardios do desenvolvimento do organismo, exigindo
habilidades avançadas de linguagem. No entanto, o autor pontua que tais habilidades
precisariam de explicação acerca de sua emergência, tendo em vista certa necessidade de uma
ToM6.

Em termos evolucionários, Origgi e Sperber (2000) observam que é razoável
assumirmos uma coevolução entre linguagem e ToM. No entanto, eles argumentam que a
linguagem possibilitaria a manipulação de evidência mais adequada acerca das intenções de
outros, de modo que ela parece ter se desenvolvido em um contexto de comunicação
inferencial, ou seja, em que habilidades matarepresentativas já eram capazes.

5. Um cenário relevante para a investigação do aparato comunicativo da linguagem

Quando mencionadas as dimensões da linguagem/de seu tratamento, são elencadas,
certamente, as dimensões morfológica, fonológica, sintática e semântica (ver, por exemplo,
Malle 2002). A dimensão pragmática pode ficar à parte da gramática linguística propriamente
dita. Uma leitura caridosa dessa avaliação é a de que o uso da linguagem representa um nível
de abstração, ou um objeto, que ultrapassa os domínios do aparato linguístico – ainda que o
que esteja em mente seja a faculdade linguística em sentido amplo (considerando-se os
sistemas sensório-motor e conceptual-intencional). Devemos considerar que o output desses
sistemas seriam estruturas potenciais ao uso, estruturas fonológicas e semânticas (isto é,
dotadas de forma e conteúdo). Assim, enquanto a dimensão fonético-fonológico teria em seu

5 A diferença é sutil, já que reside apenas na compreensão ou de uma influência direta entre capacidades distintas
mas dependentes, ou de um auxílio entre mecanismos funcionalmente distintos.
6 A visão defendida por Mille (2002) é, ao que parece, a de que a direção de influência é ToM→ Linguagem nos
primeiros estágios de desenvolvimento, migrando para Linguagem→ ToM em estágios mais avançados, como o
final da infância, o início da adolescência e sobretudo a fase adulta. Evidências sobre a dissociação entre as
habilidades linguísticas e as metarepresentativas em estágios mais avançados da cognição de um indivíduo
também existem – é o caso de comportamentos em autistas que sugerem que pode haver o aprimoramento de
habilidades linguísticas sem implicar na superação de déficits em ToM (Baron-Cohen 1995, in Malle 2002).

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #1130



escopo as realizações formais (sonoras) de uma dada gramática, a dimensão pragmática teria
em seu escopo as realizações tencionadas (da forma ao conteúdo).

Ao colocarmos de fora a dimensão que regula o uso da linguagem, e que parece ter a
intencionalidade como propriedade central, dissociamos o sistema subjacente de sua
atualização funcional (a ocorrência do pensamento e da comunicação). Surpreendentemente,
Malle (2002) alega que a suposição de que a linguagem é compartilhada entre uma
comunidade de falantes parece um traço óbvio da linguagem, assumindo, igualmente, que a
linguagem na comunicação tem como maior vantagem adaptativa a melhoria na coordenação
social (mente e comportamento).

Ao considerarmos a linguagem humana em operação, vamos ter, no centro, uma
sintaxe interpretada7, representações do agente sobre estados-de-coisas de baixa e alta ordem
e mecanismos de potencialização e viabilização da aquisição, aprendizagem e reconhecimento
desses estados.

Uma proposta que contempla as relações acima mencionadas, buscando dar conta da
natureza operacional e dos princípios que regem o mecanismo interpretativo humano, é a
Teoria da Relevância (doravante TR) – centrada em um princípio cognitivo (segundo o qual
“a cognição humana tende a ser dirigida para a maximização da relevância”) e em um
princípio comunicativo (de ordem cognitiva, sendo um desdobramento do primeiro para o
âmbito da comunicação, que prevê que “todo ato de comunicação ostensiva comunica a
presunção de sua própria relevância ótima”) relativos à seleção e ao processamento de
informações. Em relação ao princípio comunicativo, podemos assumir que

Esse Princípio tem, assim, o propósito de explicar a comunicação
inferencial como um todo, explícito e implícito. É aplicado sem
exceção, em todo ato de comunicação ostensiva.

Tal posicionamento resulta do argumento de que o modo pelo
qual a linguagem é interpretada é amplamente universal, pois segue a
mesma lógica. Embora suposições de background possam variar, já
que o conhecimento de mundo difere entre os indivíduos, as
estratégias inferenciais permanecem as mesmas (Silveira 2008: 78).

Assumindo essas considerações, é possível argumentarmos que, além de um conjunto
de regras mapeáveis para uma semântica, além de estruturas interpretáveis e, quando em
operação, interpretadas, os seres humanos dispõem de uma forma natural de interpretar as
estruturas linguísticas, enquanto inputs ostensivos advindos de interações entre agentes
intencionais. Na base desse mecanismo interpretativo, encontra-se uma computação
sofisticada que opera sobre objetos com diversos graus de abstração, como crenças a respeito
de estados mentais próprios e alheios.

O princípio da relevância, no contexto da comunicação humana, traz a sua
contribuição ao se caracterizar como mecanismo8 de seleção e de restrição de informações a
serem utilizadas na compreensão (cf. Silveira 2008: 78). Para além de selecionar informações

7 Por um procedimento que, constrangidamente, “conecta significados a articulações”, ver Pietroski 2008.
8 Essa base computacional é compreendida, na perspectiva relevantista, como de natureza dedutiva, o que será
problematizado na tese da pesquisadora, tendo em vista Rauen (2013), entre outros.
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e bloquear outras, o mecanismo opera sobre os conteúdos selecionados em uma direção ótima
de construção de uma interpretação – esta condizente com a situação comunicativa (cf.
Wilson 1998)9:

(...) os mecanismos de natureza dedutiva possibilitam a
leitores/ouvintes distintos construir premissas determinadas pela
relação entre código lingüístico, informações contextuais e habilidades
cognitivas, que levam a conclusões ou hipóteses interpretativas no
processo de compreensão (Silveira 2008: 78).

Temos, assim, operações próprias a um mecanismo biológico. O que se destaca é o
fato de que “os seres humanos automaticamente visam, de forma consciente ou não, ao
processamento de informação mais eficiente possível para a interação humana” e de que
“[e]ssa característica cognitiva também se estende ao comunicador, quando produz seu texto
de forma ostensiva e intencional” (Silveira 2008: 80). Tais disposições, como os
compreendemos, compõem nossa herança biológica tanto quanto uma faculdade da
linguagem nos moldes aqui apontados.

Tal eficiência na interação humana é vista em termos de maximização de objetivos dos
agentes. A comunicação, segundo Sperber (1994: 8), é um meio de satisfazer uma intenção
informativa ao fazer uma audiência reconhecê-la. As gramáticas naturais e as orientações
pragmáticas de busca de informação linguística, nessa direção, orientam o processo de
identificação de informações pretendidas pelo comunicador (e que também se estende para
informações não pretendidas pelo comunicador mas relevantes a agentes participantes do ato
comunicativo). É a busca por esse tipo de informação que guia nosso comportamento. A
relevância das trocas linguísticas está justamente na relação entre os agentes.

Interpretamos o comportamento dialógico como uma instanciação da racionalidade
complexa, que cumpre como função cognitiva central a regulação de nosso ambiente
cognitivo (adicionar e revisar informações, orientados por expectativas de relevância, e
regular estados emocionais – via interação) tendo em vista maximizar objetivos práticos (de
várias ordens). Esses objetivos práticos podem ser, entre outros, vender uma mercadoria,
convencer alguém sobre algo e/ou a realizar algo, manter contato, expressar-se10. Silveira
(2008), por exemplo, realiza uma análise via TR do texto Escrever é a arte de cortar
palavras, de Armando Nogueira, cujo enredo centra-se no caso de um feirante de um porto
britânico que utiliza a mensagem “HOJE VENDO PEIXE FRESCO” para vender sua
mercadoria. Conforme nos é narrado, por meio de um diálogo com o compadre, o feirante se
convence da irrelevância de cada palavra ali expressa tendo em vista o contexto dentro do
qual elas cumprem sua função informativa. No fim, o anúncio “sumiu” e o feirante “vendeu
tudo”. O que se ilustra com essa narrativa é o fato de o uso da linguagem estar a serviço de
objetivos práticos, que norteiam esse uso. Como pontua Silveira (2008: 84) em relação ao
texto analisado: “O resultado desse processo inferencial revela o êxito da comunicação
pretendida, uma vez que o feirante vendeu todo o peixe, mesmo sem utilizar a mensagem do

9 Relevância Ótima
Um estímulo ostensivo (e.g., um enunciado), em uma determinada interpretação, é otimamente relevante sse:
(a) É relevante o suficiente for para valer a pena o esforço do receptor para processá-lo;
(b) É o mais relevante compatível com as habilidades e preferências do comunicador (Wilson 1998: xx).
10 Esse ponto será desenvolvido na tese da pesquisadora.
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quadro”. Mostra-se igualmente pertinente, no contexto desse exemplo ilustrativo, a
ponderação de que o dispositivo interpretativo vai operar na presença de qualquer estímulo
ostensivo, de modo que a linguagem natural é uma ferramenta sofisticada mas não a única a
ser utilizada pelos seres humanos em seus atos comunicativos ordinários.

Na observância de tais relações, segue-se uma proposta de cenário teórico: assumir o
diálogo em termos comportamentais, enquanto um conjunto de procedimentos de base
biossocial, expressão de uma competência de base inata. Costa (2004, 2012) representa uma
contribuição nesse sentido, através de uma proposta de investigação interdisciplinar, um
verdadeiro programa de pesquisa, acerca do diálogo enquanto unidade comunicativa básica.
Ludlow (2011) igualmente traz contribuições ao apresentar uma perspectiva de que não
apenas o significado, mas também a forma das expressões (a sintaxe) é sensível ao ambiente,
sendo uma propriedade relacional. Outros autores parecem trazer uma contribuição no cenário
indicado, como Azzouni (2013), o que será explorado nos próximos trabalhos.

Dentro deste contexto metateórico, propomo-nos questionar:

 Quais são as implicações de se redimensionar a interface biossocial nos estudos da
linguagem, tendo em vista as relações entre a estrutura cognitiva humana, sua base
biológica e sua instanciação comportamental?

Uma das implicações é a de que a faculdade da linguagem tem na comunicação uma
hiper função geral e básica. Para além, identificamos como subfunção primordial o
compartilhamento de informação, para tomadas de decisão (compartilhadas). No entanto,
como contraevidência, observamos um uso corriqueiro de compartilhamento intencional que
tem como objetivo a pura conexão comunicativa (ver, por exemplo, Costa 2005). Tal fato
torna necessário um modelo que explique esse comportamento, em um contexto em que o
comportamento linguístico torna-se fonte de evidência central acerca do sistema de crença dos
outros, ao lado da percepção e da memória. Malle (2002), por exemplo, aponta a existência de
estudos que indicam que a transição infantil da apreciação de desejos para a apreciação de
desejos e crenças advém de um engajamento conversacional.

Levando e consideração os argumentos elencados, mostra-se basilar uma unidade de
pesquisa que considere tanto a estrutura e a relação entre as diferentes habilidades humanas e
de outras espécies, quanto os processos e as funções desses dispositivos, para a elucidação de
um quadro descritivo-explanatório relevante acerca do comportamento humano.

O estudo da ToM, nesse sentido, está em relação direta com os estudos da linguagem,
e, sobretudo, com os estudos acerca do aparato comunicativo da linguagem, uma das bases de
nossa instanciação comportamental. É reconhecida a dificuldade de investigação tratável de
objetos como estruturas conceitual-intencionais, de modo que a carência de um modelo de
tratamento representa a inviabilidade de progresso relevante da questão. Argumenta-se aqui,
no entanto, que tal aparato comunicativo pode ser analisado em termos de propriedades que o
compõem, na relação com propriedades de outras faculdades, que, assim, estão inseridas em
modelos teóricos plausíveis e férteis.

Como consequência, parece ser o caso de considerarmos um modelo por níveis de
processamento da mente; isto é, um modelo que descreva e explique a relação entre processos
de várias ordens. Tal defesa objetiva um tratamento refinado de procedimentos complexos,
tendo em vista a descrição de um conjunto de mecanismos mais básicos envolvidos.
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6. Conclusão

A necessidade de pesquisas multidisciplinares na área dos estudos evolucionários da
linguagem (cf. Órphão de Carvalho 2006), parece, na verdade, uma exigência por pesquisas
interdisciplinares (cujo produto seja comum a diferentes áreas que se interseccionam), ou
transdisciplinares (em que as próprias disciplinas perdem sua independência em termos de
objeto e metodologia). Os modelos descritivo-explanatórios, assim, seriam compartilhados.
Hauser et al. (2002) igualmente fazem um apelo para o trabalho colaborativo entre áreas para
o tratamento de questões centrais à temática linguística em termos biológicos.

A dimensão comunicativa da linguagem, aqui brevemente apontada, mostra-se
passível de descrição-explicação e merece atenção por parte da investigação interdisciplinar,
devido a sua centralidade enquanto fenômeno geral humano de acesso à vida mental dos
indivíduos. Nesse sentido, pontuamos que é o comportamento linguístico-comunicativo, isto
é, o uso da linguagem, e não a linguagem em si, que parece ser a janela para a natureza
humana.
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