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"Ele virou um charlatão", diz
Chomsky
DA REDAÇÃO

Noam Chomsky não quer discutir Daniel Everett. Pede ao
repórter que entre em contato com seu colega David
Pesetsky, do MIT, que, com o americano Andrew Nevins e a
brasileira Cilene Rodrigues, refuta Everett no artigo que sai
em setembro na "Language". Mesmo assim, o maior
intelectual vivo não se furta a dizer uma coisa ou outra sobre
o discípulo rebelde.
"Ele virou um charlatão puro, embora costumasse ser um
bom linguista descritivo. É por isso que, até onde eu sei,
todos os linguistas sérios que trabalham com línguas
brasileiras ignoram-no."
Segundo Chomsky, mesmo que o pirahã tenha todas as
propriedades descritas por Everett, as implicações para a
Gramática Universal seriam "zero".
"Everett espera que os leitores não entendam a diferença
entre a GU no sentido técnico (a teoria do componente
genético da linguagem humana) e no sentido informal, que
diz respeito às propriedades comuns a todas as línguas", diz.
"Os falantes de pirahã têm os mesmos componentes
genéticos que nós, então as crianças pirahãs tentam construir
uma linguagem normal. Suponha que o pirahã não permita
isso. Seria como encontrar uma comunidade que engatinha
mas não anda, de forma que as crianças que crescessem lá
provavelmente engatinhariam também. As implicações disso
para a genética humana seriam nulas." (CA)

Texto Anterior: O iconoclasta
Próximo Texto: Marcelo Leite: O valor da face
Índice

http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=1&grp=src:10;creative:barrauol&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&redir=http://assine.uol.com.br/index.htm?eos=yes&promo=117570810&sg=300016192&sa=UOL-barra-assine&promochild=PROMOCOMBIAVSS
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=https://sac.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://batepapo.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://email.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://www.bol.uol.com.br/
http://click.uol.com.br/?rf=barraparceiro&u=http://clicklogger.rm.uol.com.br/shopping/?prd=239&msr=Cliques%20de%20Origem:1&oper=11&nortrk=1&grp=src:13;size:18;chn:103;creative:link_fixo;thm:barra_navegacao&redir=http://shopping.uol.com.br/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/inde01022009.shl
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/indices/inde01022009.htm
http://bn.uol.com.br/event.ng/Type=click&FlightID=213236&AdID=454207&TargetID=865&ASeg=&AMod=1&AOpt=0&Segments=1,5,134,386,394,447,500,544,882,1529,2188,2408,2701,3169,3790,4795,4986,6732,6920,7012,7140,9195,9286,9542,10107,11617,12822,14402,14413,14906,16267,19170,19785,21350,21953,21955,21959,21962&Targets=865,3494,12248,13,427,483,6412,2386,8522,12128,12651,16258,29632,22137,23072,29361&Values=51,61,73,81,100,132,150,209,211,350,371,382,384,406,484,486,666,958,998,1039,12346,12350,12476,12568,15612,16573,17669&RawValues=&Redirect=http%3A%2F%2Fwww.floresonline.com.br%2Fredir.asp%3Fid%3D6597
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200903.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200905.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/inde01022009.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200903.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200905.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/inde01022009.htm


11/19/12 2:06 PMFolha de S.Paulo - "Ele virou um charlatão", diz Chomsky - 01/02/2009

Page 2 of 2http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200904.htm

Copyright Empresa Folha da Manhã S/A. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em
qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapress.

mailto:pesquisa@folhapress.com.br

