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Os propósitos da linguagem: a naturalização da semântica

Sofia Inês Albornoz Stein*

1 OBJETIVO

O principal intento da exposição será mostrar de que forma a semântica naturalizada resgata os
ideais básicos da tradição pragmática de cunho contextualista. Obviamente, devido à abrangência do
tema, enfatizarei, neste artigo, na proposta de Ruth Millikan de uma semântica naturalizada e, no âmbito
desta, refletirei sobre este vínculo. Essa autora utiliza discursos recentes sobre o ser humano e o seu
comportamento e, em sua proposta de uma semântica naturalizada, a ênfase é dada à explicação do que
seja a representação no âmbito da comunicação.

São traços distintivos da semântica de Millikan: a) a aplicação do evolucionismo em sua teoria dos
propósitos; b) o uso da noção de representação interna e externa relacionada à noção biológica de função
apropriada; c) a inserção da análise ontológica em uma descrição mais ampla do comportamento humano
do que a feita, por exemplo, pelo behaviorismo quiniano.

2 A NATURALIZAÇÃO

Podemos construir, de um ponto de vista lógico, conjuntos de regras que atribuímos a sistemas
lingüísticos particulares, ou podemos sustentar uma teoria semântica que afirme a possibilidade de iden-
tificação de significados e referências de expressões por parte do filósofo da linguagem, entretanto, con-
cretamente, como faremos essa identificação de significados e referências? Qual será o método utilizado?
É nesse ponto que o naturalismo entra em cena. Quando está em jogo, e isso já aparece nas críticas do
Ludwig Wittgenstein tardio ([1953]) e de John Austin ([1962]) à semântica logicista, a aplicação de nossas
teorias semânticas à real utilização da linguagem, elas parecem não se sustentar plenamente. Um sistema
de regras lingüísticas pode ser de serventia para a compreensão de parcelas de uma linguagem já consti-
tuída, no entanto não acompanha o processo de constituição das regras de uma linguagem particular.

O caminho do naturalismo joga nova luz sobre a explicação e identificação das regras lingüísticas,
já que, de forma semelhante a Wittgenstein e Austin, procura descrever como de fato ocorre o fenômeno da
significação. Estabelecer sistemas axiomáticos lógicos de relações intensionais não acompanha a
temporalidade e contingência dos usos lingüísticos. Só uma naturalização da semântica pode alcançar
esse objetivo. Claro, sacrifica-se, com isso, uma perspectiva determinista das relações semânticas, pois
uma explicação naturalista não pode eliminar o componente temporal e as variações que podem ocorrer
com os seres vivos, ou seja, tem de pressupor a limitação da explicação semântica.
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O naturalismo de Millikan apresenta-se sintetizado na afirmação de que a descrição biológica da
evolução humana e do papel da comunicação nesta é um aspecto essencial para desenvolver uma semân-
tica. A perspectiva de Millikan afasta-se, portanto, de uma visão anti-naturalista que pensa intenções e
intensões sem recurso a descrições empíricas, puramente a priori, como de visões que pensam intenções e
intensões desde um ponto de vista naturalista, porém enfatizando a investigação da mente humana e dos
fenômenos semânticos na mente humana. Millikan, dessa forma, aproxima-se em parte do naturalismo de
Quine ([1960]). Em parte, porque sua investigação não exclui qualquer investigação da mente humana,
apenas nega que essa possa trazer esclarecimentos completos acerca do fenômeno semântico, possa
identificar aquilo que há em comum na compreensão de expressões lingüísticas, significados e referências.
Assume uma posição naturalista-biologicista, para a qual os propósitos intencionais são parte de uma
rede maior de propósitos naturais. Da mesma forma, as regras de uso de expressões lingüísticas são,
segundo Millikan, presentes na linguagem como utilizada socialmente, sem serem necessárias, isto é, sem
serem regras necessárias do uso de expressões. São regras convencionais resultantes do propósito bioló-
gico da comunicação.

Em “Cutting Philosophy of Language down to size” (2005), Millikan retoma problemas fundamentais
da filosofia da linguagem, como a distinção entre significado e referência, e elabora a diferenciação,
dentro da tradição da chamada “análise conceitual”, entre duas pressuposições: a pressuposição da se-
mente e a pressuposição do um-a-um. A “pressuposição da semente” afirma que a natureza intencional do
ato de referir tem sua fonte na mente. A segunda pressuposição, do um-a-um, sustenta que um termo em
uma linguagem pública está associado a um estado psicológico comum a todos os usuários competentes
da língua. A base dessa pressuposição podemos encontrar em Gottlob Frege. As duas pressuposições estão
relacionadas, pois é na semente da referência, na mente, que encontramos o motivo do sucesso do referir,
ou seja, aquilo que todos os usuários competentes de uma língua compartilham quando utilizam uma
palavra ou frase: o Sinn, apreendido por aqueles que compreendem palavras ou frases.

O primeiro importante livro de Millikan sobre a linguagem é Linguagem, pensamento, e outras cate-
gorias biológicas: novas fundações para o realismo de 1984. Neste, Millikan propõe um vocabulário extre-
mamente original para uma teoria do significado lingüístico. Assim como Quine inova com o termo, entre
outros, do “significado por estímulo” (stimulus-meaning), para redefinir o que seria o significado, como
antes o havia feito Wittgenstein com o termo “regras de uso” de termos e frases, Millikan elabora uma
“nova linguagem” para falar da linguagem. Sua referência é a biologia, mais especificamente a biologia
evolucionista. Por isso, o foco está na linguagem enquanto um instrumento para cumprir funções biológi-
cas, que permitiram e permitem a sobrevivência. A linguagem segue propósitos naturais. Simultaneamente
também mantém o vocabulário da filosofia da linguagem: a linguagem é intencional, crenças estão envol-
vidas no jogo lingüístico, temos certas estruturas lingüísticas sintáticas e lógicas que sabemos que são
utilizadas com certos fins, como o indicativo ou o imperativo, a linguagem é uma representação externa
que suscita representações internas.

No entanto, por exemplo, quando utiliza o termo “sentido”, seu uso é pensado para expressar algo
muito diferente daquilo expresso em sua origem fregeana. O sentido de um elemento lingüístico, diz Millikan,
é, sucintamente, sua regra normal de projeção (normal mapping rule) (1984, p.111). Em 1984, Millikan
ainda não se afasta completamente de Frege como em escritos posteriores, pois mantém a expressão
“sentido” e a contrapõe a expressões como “significado por estímulo” de Quine. Primeiramente, Millikan
inclui o significado por estímulo quiniano entre aquilo que pode ser chamado de intensão, se entendermos
que tanto o significado por estímulo quiniano quanto as intensões são “critérios de aplicação de termos”
(p.127).
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Millikan elabora um exemplo para mostrar a contraposição entre o “significado por estímulo”,
outras “intensões”, e o “sentido”. “Hubots” são uma espécie de organismo que evolui. Primeiramente, esses
organismos estão programados geneticamente a elaborar frases em uma “linguagem interna” ou em um
“sistema representacional” em resposta a padrões de estimulação sensorial e também programados a usar
essas frases de maneiras pré-determinadas. Entretanto, esses seres não são capazes de formar novos
conceitos. As frases internas deles são “símbolos indicativos intencionais” com sintaxe própria. Essas
frases têm funções e foram moldadas ao longo de um processo evolutivo. Elas servem para “adaptar” os
mecanismos internos do organismo, que as interpretam, a certas condições no mundo. O que elas fazem, ao
fim e ao cabo, é mapear certos tipos de eventos no mundo de acordo com regras definidas de projeção
(1984, p.128). Esta é, como a própria Millikan afirma, uma visão correspondentista da linguagem. Hubots
também traduzem linguagem externa, pública, e compreendem o que lhes é dito por outros Hubots traduzin-
do o que lhes é dito para sua linguagem interna. Eles acreditam em tudo que escutam.

O importante para a autora é que o sentido dos termos que esses organismos usam não corresponde
aos significados por estímulo. Se imaginássemos, diz ela, um outro organismo com um aparato sensorial
muito diferente do dos Hubots, chamados de Rubots, mesmo que as estimulações sensoriais fossem muito
desiguais entre eles, ambos organismos poderiam compreender o sentido de certas frases, o “real valor”
delas, pois este sentido seria apenas o conjunto de regras pelas quais se projeta um termo no mundo para
que os dispositivos de interpretação funcionem normalmente. Ou seja, o que importa é que ambos organis-
mos saibam o que lhes é dito quando um deles diz “está chovendo” apesar de seus sistemas internos de
produção de frases ser diferente.

Agora, humanos, explica Millikan, pensam por meio de símbolos internos intencionais e por meio de
operações efetuadas com estes. Crenças correspondem a algo fisiológico que tem funções biológicas a
exercer. Esses dispositivos biológicos contribuem para a proliferação ou sobrevivência da espécie desen-
volve crenças (1984, p.138). Esta função biológica das crenças só pode ser exercida se as crenças forem
projetadas sobre algo outro de acordo com certas regras. Entretanto, humanos não herdam frases internas,
eles têm, cada qual, que desenvolver seu programa de formação de frases, provavelmente por tentativa e
erro, de acordo com o uso de termos na linguagem pública da comunidade em que vivem. O sentido
compartilhado em comunidade é, segundo Millikan, aquilo que prende um termo ao seu referente (1984,
p.141). Logo, crenças são símbolos internos intencionais com regras normais de projeção e nesta compo-
sição de símbolos intencionais e regras de projeção consiste o sentido. São essas regras normais de
projeção que estabelecem relação com condições no mundo externo e auxiliam em funções biológicas
necessárias à sobrevivência do indivíduo.

Em 1989, em seu artigo “Biosemantics”, Millikan investiga o que seja a idéia de representação para
explicar, de um ponto de vista teleológico, a comunicação. Ela concorda com muitos autores, entre eles Fred
Dretske, de que uma visão teleológica é necessária para desenvolver uma teoria do conteúdo da linguagem.
Todavia, Millikan, em oposição a Dretske (1981, 1988), afirma que o mais importante na comunicação, ou
na veiculação de informação, é que um sistema natural consiga, além de, por ser esta sua função, fazer com
que uma representação externa, um sinal linguístico, que produz corresponda ao mundo, também fazer com
que o consumidor represente internamente, por sua vez, tal relação com o mundo. Para tanto, é crucial para
uma representação, por exemplo, de que Nova York é grande, de forma a que exerça sua função apropriada
de representação, que Nova York seja de fato grande. Logo, conclui Millikan, a representação interna ou a
externa, com estrutura de sujeito-predicado, foi a solução encontrada pela natureza para adaptar nosso
sistema cognitivo às nossas necessidades de sobrevivência, à nossa necessidade de veicular informação,
de compartilhar com aqueles que participam de nossos objetivos de vida esta informação.
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Uma das intuições básicas de Millikan é a ideia de que o pensar acerca da evolução histórica dos
seres vivos, acerca de sua história natural, é algo que nos auxilia a esclarecer a natureza dos fenômenos
semânticos da comunicação. Certamente esta intuição não é nova nem exclusiva, porém, em Millikan, não
é usada somente como uma ideia-guia, mas como algo que determina o próprio método e conteúdo da
análise “pragmática” que desenvolve da linguagem.

2.1 A origem da linguagem humana: a rede de propósitos

Em Varieties of Meaning (2004), Millikan foca sua análise em como a linguagem evolui, e isso signi-
fica algo muito amplo. Significa explicar como alcançamos evolutivamente nosso mecanismo lingüístico
complexo enquanto inseridos em uma deriva natural, da qual participam os outros seres vivos. Explicar a
semântica por meio do comportamento natural é incluir a linguagem em uma rede de “propósitos” encon-
trados na seleção natural. Porém, as funções lingüísticas também são determinadas, de diversas formas,
pelos interesses de falantes e ouvintes. Elas nascem, portanto, de propósitos naturais, intencionais, coope-
rativos, conscientes ou não, e tornam-se convenções sociais. Por isso, a descrição do comportamento
comunicativo de outros animais é essencial:

…sinais convencionais da linguagem emergem de sinais  naturais e nunca de desprendem
totalmente deles. Os mais primitivos sinais intencionais usados entre organismos são sinais
tais como o bater de alerta de um coelho, o chamado que uma galinha faz para seus filhotes
quando encontrou comida, a postura de um gato irado, sua cauda em pé, a curvatura corporal
de um cachorro e sua cauda oscilante, a dança de acasalamento de um peixe e a expressão
facial em humanos são de natureza similar,  sendo endógenos na origem (Elkman, 19 80).
(2004, p.103).

O que podemos chamar de primitivo em sinais naturais de outros animais, auxilia a visualizar a
ontogênese humana. Nos primeiros anos de vida, a criança não tem consciência de muitas de suas ações.
Mesmo assim, executa propósitos, propósitos biológicos, resultado de seleção natural. Os objetivos explí-
citos e intenções “emergem” de uma corrente de comportamentos primitivos. Porém os detalhes da execu-
ção de objetivos explícitos “submerge” em meio à complexidade e variedade de objetivos e intenções
(Millikan, 2004, p.11). Nem sempre nosso comportamento pode ser explicado pelos nossos pensamentos;
nem sempre os nossos propósitos conseguem ser explicitados, conceitualizados, transformados em
inferências.

Existe um domínio de propósitos, naturais e intencionais, que podemos chamar de propósitos coo-
perativos. Esses facilitam a cooperação social, exercem uma “função de coordenação”:

Serv ir a uma função de coordenação é facilitar os propósitos de dois ou mais indivíduos
simultaneamente,  trazendo os compor tamentos separados desses indivíduos a  uma
coor denação designada que benef icia ambos, porém que não f oi atribuída por cada um
individualmente. (Millikan, 2004, p.19).

Millikan discute dois tipos de funções de coordenação, originadas na seleção natural: a. as conven-
ções sociais em geral, e b. os elementos convencionais específicos da linguagem humana. Uma caracterís-
tica fundamental das convenções sociais, dos comportamentos convencionais, é estabelecer um tipo de
conformidade social dos indivíduos, que serve a propósitos naturais. Assim, por exemplo, se tratamos dos
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elementos convencionais da linguagem, afirmar frases com suposição de verdade poderia ser explicado
como algo convencional que beneficia “a todos”:

Considere gravar as próximas cem frases descritivas que você enuncia e, então, perguntar a si
próprio, para cada uma, como você teria se beneficiado em mentir naquela ocasião em vez de
dizer a verdade! Tentar entender como o viver cooperativo de desenvolve não é como tentar
entender como o altruísmo se desenvolve. Pessoas não estão, habitualmente, agindo umas
contra as outras. (Millikan, 2004, 22).

Apesar do fundamento natural ser o mesmo de outras espécies de linguagens mais primitivas, um
diferencial da linguagem humana é sua articulação, a forma da representação externa, que permite a
comunicação de informações:

…ocorre das representações da linguagem pública dos homens, e, certamente, também das
crenças, desejos,  e intenções,  poder em diferir bas tante radicalmente de repr esentações
internas e externas mais primitivas que têm as mesmas condições de s atisfação,
representações que ou são usadas por humanos abaixo do nível da crença explícita, desejo,
ou intenção, ou usadas por outras espécies. (Millikan, 2004, p. 93).

A linguagem humana, pois, seria um tipo de representação com uma articulação mais complexa que
outras formas de representação, que seguem propósitos, muitas vezes, similares. A forma, por exemplo,
com a qual avisamos a alguém onde encontrar água, pode ter as mesmas condições de satisfação – de que
se encontre água no local indicado – de um sinal natural intencional de um animal orientando outro a
encontrar água, porém a forma da representação primitiva é muito mais “desarticulada”. Muitos mecanis-
mos que permitem o uso de formas linguísticas são produtos da seleção natural. Assim, por exemplo, nossa
estrutura fonética, e, eventualmente, a nossa “gramática universal”. A produção de crenças verdadeiras em
outras pessoas é um propósito cooperativo, que poderia ser descrito também como resultado de um propó-
sito natural, não imediatamente identificável, que pode ser visualizado nas funções linguísticas da forma
indicativa. Da mesma maneira, outras formas, como a imperativa, teriam seus propósitos sociais – com
fundo natural.

2.2 Representações

Não há consenso entre as teorias teleológicas sobre o que é a representação, por isso devem,
segundo Millikan, ancorar-se em outras teorias com respeito a este assunto. O que, sim, o teleologista faz
é afirmar que “para algo ser uma representação intencional verdadeira, ela deve ser uma função ou um
propósito do sistema que a produz para fazer representações” (2004, p.67). O ato de representar tem de ser
algo que beneficie o organismo. Como a capacidade de representar é resultado de seleção natural, deve ter
manifestado uma utilidade para os organismos que dela partilham. Logo, esta capacidade é um efeito e não
uma causa.

Uma pergunta básica é: “Como pode um organismo beneficiar-se da produção de sinais naturais?”
Ou de sinais naturais intencionais, mais especificamente? Para Millikan, um sinal natural é intencional se
não apenas mostrar que algo está acontecendo, mas tiver o propósito de alertar, indicar, etc. para algo que
está acontecendo. Os sinais intencionais cooperativos são aqueles que, além de sinais naturais, servem ao
propósito de permitir a cooperação de sistemas que interpretam.
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Na produção de toda representação primitiva humana há um produtor e um consumidor. Millikan
chama a esta representação de “pushmi-pullyu”. Os dois estão designados a cooperar um com o outro: “o
produtor produz um signo que será verdadeiro ou satisfeito somente se ele projetar algum evento de acordo
com uma função de projeção definida determinada por uma história de sucessos conjuntos do produtor e
do consumidor (ou de seus ancestrais)” (2004, p. 79).

Em uma representação, como pensada por Millikan, temos um produtor que é atingido por uma
informação local e que representa internamente esta informação e a comunica por meio de uma frase,
como, por exemplo, “A calçada está escorregadia”. O consumidor da informação compreende o sinal con-
vencional, e isto quer dizer que ele consegue traçar o domínio natural da informação. Para tanto, o consu-
midor deve representar internamente o evento diretivo, isto é, ter uma representação interna isomórfica à
representação externa convencional, à frase comunicada.

Millikan utiliza um discurso não empirista. Não há problema de acesso a objetos. Não há problema
com que conceitos sejam algo que se apresente à mente. Basta que façamos a suposição de que todos
estamos juntos em uma deriva evolutiva. Isso nos une e nos dá o critério da objetividade. A ontologia não
é algo secundário quando estamos explicando o significado como propósito. Objetos são, obviamente,
parte do contexto. E o artefato fundamental da comunicação, a linguagem, depende, para constituir-se
como uma representação convencional, da reprodução da denotação de objetos circundantes:

…apesar de comumente pensarmos sinais linguísticos como compostos meramente de unidades
fonológicas, palavras, formas sintáticas, e assim por diante, frequentemente a situação em
um contexto é um elemento reproduzido também e é igualmente um aspecto de um sinal
convencional. (2004, p.148).

4 CONTEXTUALISMO

Millikan (2004) utiliza-se, além das noções de intencionalidade e representação, a expressão
“rastrear o domínio natural”. Compreender um signo convencional significa rastrear seu domínio natural,
isto é, primeiramente, “determinar de qual família reprodutiva ele foi copiado” (p. 127). O que isto quer
dizer? Por exemplo, a capacidade geral de rastrear a presença de um esquilo pode transformar-se na
capacidade específica de rastrear Scamper, um determinado esquilo, se nos restringirmos a um certo
domínio. O que fazemos ao rastrear o que a palavra representa em um domínio específico é, por sabermos
a qual família pertence, interpretar o que o signo normalmente representaria, e isto inclui saber o que é
relevante observar no contexto da enunciação: quem está falando, com o que o falante está familiarizado,
de onde o falante veio, qual é o domínio no qual se insere o falante, para onde está olhando, etc. (p. 134). Ou
seja, rastreamos a perspectiva do falante, perspectiva a partir da qual ele nos fala, a partir da qual ele
desenha figuras verbalmente para nós, ou seja, representa algo para nós. Isto, somado ao aspecto já
convencional dos sinais que usa, permite a compreensão do que é dito. Segundo Millikan:

… compreender a linguagem é ver o mundo por meio dos sistemas cognitivos de outra pessoa
que aprendeu, foi treinada, foi calibrada, a tornar manifesto de uma forma uniforme coisas
no mundo no qual ela foca. Par a saber o que é manifestado por meio da linguagem
convencional de outro, temos talvez que saber no que seu instrumento humano está focado,
com o que está atualmente conectado. Porém não precisamos saber nada sobre seu interior.
(2004, p.135).

Logo, não lemos mentes, compartilhamos situações de aprendizagem.
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Em relação a este contextualismo forte presente na semântica de Millikan, vale acrescentar o exem-
plo dos demonstrativos. Quando se aponta com uma seta para o desenho de quadrado em um quadro-negro
e se diz “Isto é uma figura plana fechada”, Millikan afirma que não só a frase enunciada e a seta desenhada
fazem parte do signo convencional, mas também a própria coisa, o próprio quadrado. (2004, p. 147). Não
só palavras, formas sintáticas, etc., podem ser partes de um signo convencional. Muitas vezes a situação
em um contexto é um elemento reproduzido também e é também um aspecto do signo (2004, p.148). Por isso,
Millikan afirma que “a palavra ‘isto’ assegura um lugar para o quadrado no estado de coisas representado
exatamente como x no mapa assegura um lugar para um albergue” (2004, p.149). O demonstrativo é um
assegurador de lugar gramatical. Logo, os demonstrativos, assim como os indexicais, têm a função semân-
tica de mostrar quais objetos do contexto devem ser incluídos nas projeções de signos convencionais.
Frases convencionais que incluem esses signos são chamadas por Millikan de signos amplos, pois depen-
dem de objetos presentes no contexto para representar. Millikan afirma que

a distinção entre semântica e pragmática foi às vezes inter pretada como separando a
contribuição ao significado feita pela linguagem, ela própria, da contribuição ao significado
feita por contextos linguísticos. […]  isto é uma confusão. Ela s urge por meio  do err o em
compreender a maneira exata pela qual as convenções da comunicação mantêm relação, não
somente com fonologia, sintaxe, e convenções lexicais, mas também com o contexto. Uma
compreensão apropriada de como funciona o contexto dentro de convenções da linguagem
levam a uma nova interpretação da semântica dos indexicais, demonstrativos, e descrições
referenciais. (2004, p. 110-111).

Assim, o significado de frases será aquilo que as frases querem dizer em um contexto de ação. “Janete
vai parar” tem as mesmas condições de satisfação de “Janete, pára!”, mas ambas as frases não querem
dizer o mesmo, e isso porque não têm o mesmo propósito ou função. Uma informa sobre um evento futuro
e a outra ordena alguém a executar uma ação. Desta forma, Millikan leva adiante a tradição pragmática da
filosofia da linguagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSTIN, J. L. How to do Things with Words [1962]. Oxford; Nova Iorque: Oxford University Press, 1975.
DRETSKE, Fred. Knowledge and the flow of information [1981]. Stanford: CSLI Publications, 1999.
______. Explaining behavior: reasons in a world of causes. Cambridge; Londres: The MIT Press, 1988.
FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência. In: Lógica e Filosofia da Linguagem. 2. ed. Tradução de Paulo

Alcoforado. São Paulo: Cultrix, Edusp, 1978.
MILLIKAN, Ruth Garrett. Language, Thought, and other Biological Categories: new foundations for realism.

Cambridge; Londres: The MIT Press, 1984.
______. Biosemantics. Pp. 83-102, in: MILLIKAN, R. G. White Queen Psychology and Other Essays for Alice.

Cambridge; Londres: The MIT Press, 1993.
______. Varieties of Meaning: The 2002 Jean Nicod Lectures. Cambridge: MIT Press, 2004.
______. Cutting Philosophy of Language Down to Size. Pp. 121-39, in: Language: a biological model. Oxford:

Claredon Press, 2005.
QUINE, W. V. O. Palavra e Objeto [1960]. Tradução: Sofia I. A. Stein; Desidério Murcho. Petrópolis: Vozes, 2010.
WITTGENSTEIN, L. Philosophische Untersuchungen [1953]. In: WITTGENSTEIN, L. Werkausgabe. Band I. Frankfurt

am Main: Suhrkamp, 1990.




