
Filosofía 4º da ESO  

Tema: Primates que len, votan e critican o Reggaeton. 

Tarefa: Poderían os chimpancés desenvolver unha cultura parecida a nosa? 

Pautas para o traballo: Desenvolver o tema respondendo as preguntas 1 - 14. 

Primeiro: Tomando como referencia os apuntamentos dados en clase sobre as diferencias 

entre o ser humano e o resto dos seres vivos, e consultando outras fontes, responder as 

seguintes preguntas:  

1. Por que precisamos ter unha cultura?.   

2. Que importancia ten a linguaxe na adquisición de pautas culturais? 

3. Que característica principal ten a nosa linguaxe?  

4. Sinala as características que nos distinguen como seres humanos.  

Segundo: Unha vez que as anteriores preguntas están aclaradas trataremos de aplicar o que 

coñecemos ao caso de Washoe (ou outros simios) para saber ose s chimpancés poderían 

desenvolver unha cultura como a nosa ou non.  

Vemos o documental en youtube: “Washoe, el mono que habla con las manos”, podemos 

acceder ao mesmo premendo no título ou ben no seguinte enlace: https://bit.ly/2QiW26G  

Importante: é conveniente que antes de ver o documental leamos as preguntas 6 a 15 para 

saber que buscar no mesmo. 

 

Unha vez visionado o documental respondemos as seguintes preguntas tratando sempre de 

argumentar as nosas respostas:  

O primeiro Hai que ver se Washoe domina unha linguaxe, xa que parece que é importante para 

transmitir pautas culturais.  Para elo responderemos algunhas preguntas (da 6 á 13) e despois 

trataremos de responder ao tema principal (preguntas 14-15): 

5. Que tipo de palabras emprega Washoe para comunicarse? (sustantivos, verbos, 

adxectivos?) Pon exemplos. 

6. Transmite Washoe desexos e estados emocionais internos (ledicia, tristeza…)? 

7. É capaz de facer frases novas cos símbolos que coñece?  

https://youtu.be/PQBjOIymV4g
https://bit.ly/2QiW26G


8. Crea novas palabras en algún momento? 

9. Hai algunha mostra de autoconciencia en Washoe? 

10. Transmite os seus coñecementos ao seu fillo? 

11. Comunícanse os simios (Washoe ea súa familia) por signos cando non hai presenza 

humana? Se non o o fan, como se comunican? 

12. Que limitacións indican no documental teñen os chimpancés a hora de manexar lingua 

de signos? Que non poden facer coa linguaxe? 

13. Despois de responder as preguntas anteriores, cres que un grupo de chimpancés, 

como o de Washoe e o seu grupo, poderían desenvolver unha cultura?  

14. Tras meditar sobre o caso de Washoe deberíamos empezar a considerar aos simios 

como personas e non como animais ou propiedades privadas? Consulta antes de 

responder o Proxecto Gran Simio.   

Extensión: non hai límite.   

Para axudarte podes acudir a outras fontes:  

Enlace para coñecer o caso de Koko, a gorila que coñece a lingua de signos: en youtube: 

https://youtu.be/R14gZe8TeJw 

Sobre Washoe 

Información en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Washoe_(chimpanc%C3%A9) 

Se vos animades a web da ONG Friends  of Washoe ten información sobre Washoe e tamén 

sobre o resto da familia: https://www.friendsofwashoe.org/ 

Proxecto Gran Simio.  Na Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Gran_Simio 

   Na rede: https://proyectogransimio.org/ 
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