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Resumo 

Nesse projeto pretendeu-se delinear paralelos entre 

Immanuel Kant e Noam Chomsky acerca de filosofia da 

mente, buscando compreender como se alcança o 

conhecimento na visão dos autores, bem como a 

aquisição de linguagem. O trabalho não pretendeu 

encerrar o vasto objeto de pesquisa.  

Introdução  

O livro “Crítica da Razão Pura” (1781), de Immanuel 
Kant, discorre sobre a filosofia Transcendental, 
elaborada pelo autor, a fim de refletir sobre a razão 
humana e seus limites (FIGUEIREDO, 2005, p. 8). 
Segundo Kant, não é possível conhecer 
verdadeiramente um objeto, apenas o que nos aparece 
aos sentidos, o fenômeno (2015, p. 31). A partir disso, a 
possibilidade de conhecer divide-se em fases, que 
seriam capazes de solucionar os problemas da filosofia 
da época a qual ele estava atrelado: de um lado, o 
empirismo, de outro, o racionalismo (FIGUEIREDO, 
2005, p. 7-8).  
Noam Chomsky, de matriz racionalista, fez contribuições 
notórias para a linguística Gerativa. Neste trabalho 
tratamos especificamente das ideias Gerativas de 
aquisição de linguagem, como as trazidas nos livros “On 
Language” e “Linguagem e Mente”. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi fundamentada em materiais bibliográficos, 

dada a natureza teórica do projeto. Investigaram-se 

indícios da obra de Immanuel Kant na obra de Noam 

Chomsky, mediante pesquisa na obras de base. 

Resultados e Discussão 

Entre os assuntos pesquisados, está as divisões do 
próprio pensar. Enquanto Kant considera que em relação 
aos limites da lógica “deixar que os limites de uma 
ciência se confundam com os de outra não constitui um 
aumento, mas sim uma deformação da mesma” (2015, 
p. 25), Chomsky considera que não se deve comparar 
linguística e psicologia, uma vez que, para ele, a 
linguística faz parte da psicologia (1979, p. 43). 
Embora para Kant uma das formas de experienciar o 
mundo seja através da sensibilidade, ou seja, dos 
sentidos empíricos (2015, p. 71), o autor observa que 
existem noções a priori em nosso entendimento que 
jamais teriam sido aprendidos mediante os sentidos.  
Chomsky, ao tratar sobre aquisição de linguagem, afirma 
haver um mecanismo nomeado “Órgão da Linguagem” 
(1998, p. 19), localizado na mente humana. Nesse 
sentido, seria nesse órgão que estaria armazenado a 

gramática gerativa de um indivíduo, uma vez que a 
capacidade de aprendermos linguagem é, para ele, 
inata. 
Acerca de tempo e espaço em sentido filosófico, Kant 
menciona que ambos são intuições a priori, pois não há 
nelas nada que decorra do mundo empírico (2015, p. 
72). Nesse sentido, são inatos. 
Sobre tempo e espaço, Chomsky parece concordar: 
“Sabemos agora, a partir de experimentos com crianças 
bem pequenas, que os conceitos básicos de espaço e 
tempo estão lá muito cedo [...]” (1998, p. 71). Em 
Linguagem e Mente, o autor menciona que esses dois 
conceitos são uniformes em todas as culturas (1998, p. 
71). 

Conclusão ou Conclusões 

As possibilidades de relação entre Noam Chomsky e 
Immanuel Kant são várias, portanto, as discussões deste 
projeto não foram esgotadas.  
A riqueza de detalhes entre a distinção entre uma teoria 
e outra pode ser abordada, bem como a busca por 
semelhanças. A teoria Inatista, por si só, abarca uma 
enorme possibilidade de novos questionamentos. 
Por ora, concluímos que, se os ecos existem, devemos 
continuar estudando-os. 
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