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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

Capítulo 3
1. C  2. D  3. C  4. *  5. *

* Respostas:

1. Para Rousseau, os sentimentos e a necessidade de expressá-los para pro-
mover a vida em sociedade foram as condições para o desenvolvimento da 
linguagem humana e a superação da linguagem instintiva e natural (o “grito da 
natureza”). Com o desenvolvimento da linguagem falada, convenção social de 
comunicação, foi possível a existência das condições para a criação de outras 
formas comunicativas, como a escrita, que permitiria “perenizar” em símbolos 
os sons da fala.

2. O autor é muito claro ao a� rmar que os “princípios abstratos” que regem a 
estrutura e o uso da linguagem são “universais” em consequência de uma 
“necessidade biológica”, portanto, são fatores ligados ao plano biológico, 
como indica a alternativa D.

3. A palavra “espírito” tem aqui o signi� cado de “essência”, “a característica mais 
importante de algo”. Nesse sentido, Noam Chomsky a� rma que o estudo da 
linguagem possibilita ultrapassar a mera compreensão de suas manifestações 
no senso comum, para descobrir seus princípios abstratos e universais, como 
re� exo do pensamento; por isso, a palavra “espelho”.

4. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno consiga perceber a diferença entre 
vida natural e vida social dos primeiros humanos e como esses dois estados 
estão relacionados com a linguagem. Para Rousseau, em estado de natureza, 
o homem possui muitas desvantagens físicas em relação aos seus concorren-
tes pela sobrevivência. Ele não corre tão rápido quanto um leopardo, não 
é mais forte que um urso adulto, não enxerga tão bem quanto uma águia 
etc. A superação dessas e de outras desvantagens foi obtida por meio dos 
primeiros agrupamentos humanos, situação em que o desenvolvimento da 
linguagem foi necessário para planejar caçadas, migrações, fugas e abrigos. 
Enquanto o homem vive isolado, de fato, o desenvolvimento da linguagem 
social é severamente diminuído, assim como as condições de sobrevivência. 
A necessidade de sobreviver fez os homens unirem-se e desenvolverem a 
linguagem; sem essa união, não haveria vantagem.

5. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno reconheça possíveis diferenças e 
semelhanças entre as posições dos dois � lósofos da linguagem. No caso de 
Noam Chomsky, há um alerta de que a linguagem não é uma característica 
puramente social, cultural e histórica, mas também natural e genética da 
espécie humana. Já Rousseau apresenta uma projeção de como poderia ter 
sido a forma das primeiras comunicações humanas, isto é, bastante próxima da 
tentativa de reprodução dos sons da natureza (“a onomatopeia far-se-ia sentir 
continuamente”, diz Rousseau), apontando para uma fase de desenvolvimento 
das condições de comunicação inatas do ser humano pelas características do 
meio ambiente em que ele vive. Uma ideia de dissertação-argumentativa bem 
estruturada poderia abordar esses aspectos, acrescentando como, ao longo da 
evolução humana, no transcurso de milhares de gerações, o aprendizado via 
linguagem foi tornando o próprio ato de comunicar-se condição imprescindível 
para a existência da cultura, da sociedade e das civilizações.
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