
BASES COGNITIVAS DA INFORMAÇÃO - III

Semântica - estudo dos aspectos do significado codificados em expressões lingüísticas.
Pragmática - estudo dos aspectos do significado referidos ao contexto de uso.

              Semântica

               E    C                         D   R

              Pragmática
              Mensagem
                                           Desambigüação
              Contexto

Fatores pragmáticos que condicionam a informação:

                                Interno
                                                tempo, lugar e escala
              Contexto                    objetivo
                                Externo    ambiente sócio-cultural
                                                relações de poder

Interno: - Ambigüidade dos demonstrativos e advérbios de lugar de  de re e de dicto. 
             - Generalização do uso da terceira pessoa a partir da invenção da escrita
Tempo, lugar, escala:  “todo discurso existencial significa em seu tempo, lugar e escala”.

Ex.: Adam Smith e facilities, Ricardo e teoria do valor, Karl Menger e
teoria da utilidade marginal, Hegel e a teoria dialética. A escala huma-
na de percepção.

Objetivos: Informação (bona fide), ironia, humor (non bona fide), questionamento, narrati-
va, exposição, demonstração lógica.

Ambiente sócio-cultural: Restrições morais e éticas, adequação da linguagem.
Relações de poder: Imperativo. Aceitação de metáforas.

              Precisão - função do contexto. Poder explanatório da uma teoria. Descrição men-
talista e objetiva de um processo.

1. Nomes (e locuções) próprios - um único referente no universo considerado. Ex: João, Cândi-
do Emiliano Rondon, computador MSX 4-A7321/007-C3, último pinheiro da primeira
fila.

2. Nomes (e locuções) genéricos - denotam coleção ou classe de referentes. Ex: homem, planta,
casa de máquinas.

3. Nomes (e locuções) vagos - denotam coleção difusa de indivíduos, de modo que uma propo-
sição feita a partir deles  não será verdadeira nem falsa, embora costume ser tomada
como verdadeira. Ex: democracia, direitos humanos, vontade do povo.

Os nomes e locuções utilizados para fins técnicos são próprios ou genéricos, ten-
dendo a ser não ambíguos.
Os nomes e locuções utilizados no controle de opinião pública (política, econo-
mia) são, por definição, ou ambíguos ou vagos.



Relação funcional entre designações e realidade. Debate sobre a natureza definida ou difusa
dessas funções. Chomsky: Língua I e Língua E

Um caso exemplar: “Direitos humanos”

Direitos civis                   contra o Estado
Direitos econômicos        exigência do Estado
Direitos culturais

Globalização

raiz local - originária ou reprocessada nos países centrais. Ex.: língua inglesa, jazz, fast food,
reggae.
raiz global - aplicada aos países periféricos. Ex.: desflorestamento, agricultura de exporta-
ção, desvalorização étnica, zonas de livre comércio.

Conceitos:
liberal - prioridade dos direitos civis e políticos, propriedade como di-

Cultura ocidental    reito econômico básico.
marxista - prioridade dos direitos econômicos, propriedade como direi-
to econômico subsidiário.

Dever dos indivíduos de encontrarem seu lugar na ordem geral da soci-
Cultura hindu         edade e do cosmos
(dharma)                Prioridade dos direitos da natureza e das gerações futuras.

                              Prioridade dos direitos coletivos (crianças, etnias etc)
Cultura islâmica      Estado religioso (Shari’a)
 (umma)                 Obrigação política horizontal, solidariedade social. 

Obs: na cultura islâmica, duas mensagens, a de Meca e a de Medina, têm conteúdos contra-
ditórios. A de Meca, propondo a igualdade entre todas as raças e crenças, foi substituída
pela de Medina, que prega o estado religioso, alegando a inviabilidade temporária dessa
igualdade.

Uma teoria semântica deve:

. Dar conta, em cada língua, do significado de lexemas, locuções e sen-
tenças.

. Predizer ambigüidades.

. Caracterizar as relações sistemáticas de significado entre lexemas, lo-
cuções e sentenças.

. Prover uma abordagem das relações entre expressões lingüísticas e en-
tidades a que podem se referir.



Richard Montague, English as a formal language (1970)

There is in my opinion no theoretical difference between natural lan-
guages and the artificial  languages of  logicians;  indeed,  I  consider  it
possible to comprehend the syntax and semantics of both kinds of lan-
guage within a single and mathematically precise theory.


