
l. A linguaxe

1. O animal simbólico

Como seguramente sabes' a comunicación é un proceso no que se

transmite información'i* 
"í'" 

a outro' Probablemente tamén sabes que

entodoproceso¿..om,ni.aciónestánpresentesvarioselementosdistin.
tos.oemisortransmiteunhamensaxeaoreceptorempregandoparaisoun
código específico n'n tontu*to determinado' O código de calquera forma

áu lá*oni.rción está formado por signos'

¡ntn nr rP serve Para representar ou substituíT outro'
Un sigtro é un elemento que serve p'ara reF

Unsignoestableceunharelaciónentresignificanteesignificado'osig-
nificante é-o.qlementá .on.r.to que forma o-rigno, mentres que,o significa-

do é aquilo quei o'signo representa' Por exemplo' nun semáforo aberto o stg-

.'t,.r"* i a'luz veide. e osignificado é o permiso para avanzar'

Na nosa realidade eotiá estamos rodeados de signos' Así' asociamos o

f ume co lume, a luz vermella co perigo' unha pomba coa paz' ou a palabra

mazá con ese tipo .#r.," á. f roita, todos eles son exemplos de signos' O

primeiro elemento ;;ti;;" en cada caso é o significante' mentres que o

;;; ;o;.;"nta taaa un ¿ o seu significado correspondente'

Existen distintos tipos de signos, os sinais, por exemplo, son signos na-

turais nos qu. 
' 'ututiSn 

entre significante e significado é unha conexión en-

tre o efecto . . .rrrl.-pol. u*.rp-lo, a febre é u-n sinal que indica a existencia

dunha Posible enfermidade

Os signos que non son naturais denomínanse convencionais' porque

neles non se dá ningunha conexión natural entre significante e significado'

os signos .onutntiJnuit átt¿' baseados nun acordo' Chamamos iconas

aos signos nos que se trata de representar mediante analoxías o obxecto

representado' N" itonus existe unha relación de semellanza entre o sig-

nificanteeosignificado.vtoita,indicaciónsdetráficosoniconasporque
se basean "n 

l*u*"t que representan o que se quere indicar mediante

unha analoxía'

Ossímbolossonsignosconvencionaisnonicónicos'nosqueaconexlon
entre significante e silnificado a .o.pi.tu.ente arbitraria*' As palabras

son un exemplo de símbolos' porque ' "iutiOn 
que hai nelas entre o signifi-

cante e o significado é puramente convencional'

A
As iconas son signos nos que existe unha relacii

;;"i,;;;""trJo significante e o significado'
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*Arbitrario: non determinado pola natureza
^'Á';;;;, 

;.onvenc¡onal ten un signif icadt

miiar. canao afirmamos que algo é arbi

lonr"n.ionut, queremos dicir que foi es1

potá, ."t.t humanos mediante unha

que podería ter sido diferente

A importancia que teñen os símbolos nas

fai posible definir as persoas como seres sll

@o
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A ciencia que estuda os signos denomínase semiótica. A semiótica, á: 'z vez, divídese en varias ramas distintas. A sintaxe 
"rtuiu 

a forma en que-= :ombinan e relacionan os signos para formar raarunaiu, maiores, e a'--cjón que desempeñan dentro ¿".tr.. n semántica, pora súa banda, cén_-''se nos significados,.preocúpase por estudar uu ,atu.ijn, .nir. o. signos.: gue representan..,) OraSmática, por último, analiza cales son os usos;:s slgnos e as relacións gue exisfen'entre e/es e os usuarios dun sistema:: :omunicación.

cs filósofos autorgan unha grande importancia á capacidade simbólica- *-lana, xa que a nosa capacidade para representar carquera cousa me-: 
=nte símbolos é un dos principais trazos que nos diferencian do resto de

'-'rais. A posibilidade única que temos os humanos para recrear o mundo
- -: nos rodea mediante símboros fai de nós uns seres moi especiais.

{demais de habitar no mundo. entre as cousas, os seres humanos ta--=- habitamos nun espazo de representacións, entre os símboros. por iso:.-ns pensadores definiron o ser humano como,,o animal slmbólico,,. A* -io estes símboios aparecen reracionados entre si, formando sistemas:::rlexos de enorme importancia para nés. Argúns destes sistemas sim-:: ':os son a linguaxe, a arte, a relixión ou a ciencia.

: :apacidade culturar humana é posibre grazasá existencia de símboros,

2. Llnguaxe e pensarnento
?.1. Alinguaxehumana

Moitos animais son capaces de comunicarse entre si. Non obstante,:<lsten imporiantes diferenzas entre a comunicación animal e a comunica_: ón humana. os animais empregan un sistema de comunicac¡ón innato,-stintivo e común a toda a especiá, co que poden referirse unícamente a si-"-acións concretas que se producen no momento presente. os seres huma--:s' pola contra, empregamos sistemas de comunicación aprendidos e con-':ncionais, que nos permiten referirnos a realidades abstractas ou que
=::án máis alá do particular.

nton obstante, a principar diferenza entre a tinguaxe humana e a ringuaxeanimal consiste en que a ringuaxe humana é articurada.

,- 'rto 
quere dicír gue as persoas podemos combinar os signos de moitas":rmas diferentes para crear novas estruturas. A articuraclón da iinguaxe';'.'ráf.',d fai que as nosas posibilidades comunicativas sexan practicamente¡ltadas, a diferenza do que acontece cos animais. por iso a ringuaxe hu--¿na é extraordinariamente rica e complexa.

:.2. A adquisición da lingua

cando falamos da ringuaxe estámonos a referir de forma xenérica á ca-- acidade lingüística que temos os seres humanos.

rn cambio. chamamos ringua ao sistema concreto de símbolos ringüísticosiue emprega unha persoa para comunicarse.

Existen moitas ringuas distintas (o garego, o españor, o ratín, o ingrés, o
'"abe' o ruso"'), pero a capacidade de Jsar'a linguaxe é ún¡ca e común puru":dos os seres humanos,

Ünidade tO

o 
:!R HU,1ANO HABiTA ui.¡ ,i,t ft*é: :{

0 home non pode escapar jl ¡*_
non lte queda máis remedio que ::::
cións da súa propia vida; xa non vi,,s :
puro universo físico, senón nun uni\€.
A linguaxe, o mito. a árre e a relíxi.
partes deste universo, fortÉan os d¡\,e:
tecen a rede simbólica, o urdido cornp:..
periencia humana. Todo progreso en pe
experiencia afina e i-eforza esta rede. (
pode enfrontarse xa coa realidade dul' diato; non pode vela, como se d:xései-
cara. A realidade fisica parece retrocec
ma proporción que avanza a súa aciivlc
tica. En tugar de tratar coas cousas r
cert6 sent'ido, conversa constantemer

I mesmo. Envolveuse en formas lingü:
imaxes artísticas, en símbolos miticos r

relixÍosos, en tal forma que non pcde ,t
cer nada senón a través da interposició.' dio artificial. A súa situación é a mesn:
teórÍca que na práctica. Tampouco nes:
mundo de crus feitos ou a teor das súas
des e desexos inmediatos. Vlve, máis be
dio de emocjóns, esperanzas e temores.
desiIusións imaxinarias, no mec]io das s

sías e dos seus soños.

Lrnst C§5S1R[.q.: Antropolox

1. Que quere dicir o autor cando afirm
humano "xa non üve soamente nun pu
fisico, senón nun universo simbóLico,,
túa resposta.

2. Que exemplos de sistemas sjmbóticc
neste fragmento?

3. Segundo o texto, de que modo inflú
dade simbótica na forma en que experii:, üda humana?

Calquera sistema simbólico ten unha dime:
táctica. unha semántica e outra orasmátirz



\\cs seus primeiros anos de vida, os nenos comezan a entender a súa

-.,a materna e a comunicarse con ela dunha forma gradual e espontánea.
: ^aturalidade coa que o fan resulta realmente asombrosa se temos en

::'ta o complicado que pode ser estudar unha lingua estranxeira cando so-

¡cs adultos, Como é posible que os nenos aprendan a falar tan rapidamen-

re e con tanta facilidade?

Existen diferentes teorías acerca desta cuestión. Os condutistas, por

exemplo, insisten na importancia da aprendizaxe para a adquisición dun

idioma

De acordo coa teoría condutista, a linguaxe pódese ensinar mediante
un sistema de castigos e recompensas, ao igual que calquera outra
co nd uta.

Ao neno élle posible dominar unha lingua porque os adultos cos que con-

vive a utilizan e lla ensinan, Non obstante, moitos autores criticaron o con-

ductismo xa que non pode explicar por que resulta tan importante que a

aprendizaxe da lingua se produza nos primeiros anos de vida.

lsto pode entenderse claramente se nos fixamos nos casos de nenos

abandonados que lograron sobrevivir afastados dos seres humanos, En todos

estes nenos, a ausencia de adultos impediulles aprender unha lingua cando

eran pequenos. Despois, os que intentaron ensinalos a falar tropezaron con

enormes dificultades. lsto indica que existe unha etapa critica no desenvol-

vemento do neno, na que a aprendizaxe dunha lingua é doada e natural. Máis

alá dese momento parece que a capacidade lingüística que non se desenvol-

veu pérdese de forma irreversible.

Para explicar este feito, Noam Chomsky propuxo a existencia dunha ca-

pacidade lingüística innata nas persoas, Segundo Chomsky, a posibilidade de

aprender unha Iinguaxe forma parte da nosa herdanza biolóxica. Todos os

seres humanos nacemos coa capacidade de aprender calquera lingua se se

nos ensina nas primeiras etapas da nosa vida. Segundo Chomsky, isto é posi-

ble porque todas as linguas humanas se basean nunhas mesmas regras bási-

cas de combinación de elementos. Chomsky cría que existe unha gramática

xenerativa que é a base de todas as linguas do mundo. Ainda que nos parece

que os rdiomas que existen son moi distintos entre si, Chomsky pensaba que

todos eles funcionan no fondo do mesmo xeito.

De acordo con esta teoría, as regras gramaticais elementais son innatas e
comúns a todos os seres humanos.

2.3, Linguaxe e pensamento

Formulácheste algunha vez se é posible pensar sen palabras? A relación

entre o pensamento e a linguaxe suscita fascinantes preguntas filosóficas que

foron respondidas de moi diversas maneiras ao longo do tempo.

Platón, por exemplo, cría que o pensamento era unha conversación calada

que mantemos connosco mesmos. Segundo esta interpretación, necesitamos

as palabras para poder pensar, porque sen linguaxe non seriamos capaces de

levar a cabo ese diálogo interior coa nosa propia conciencia.

Pero non todos os pensadores están de acordo con esta visión. Algúns fi-
lósofos cren que existen moitas maneiras distintas de pensar. Algunhas delas

requiren o uso de palabras, sobre todo cando necesitamos expresar concep-

tos abstractos ou mostrar as conexións que existen entre distintas ideas. Non

obstante, tamén hai formas de pensar que poden levarse a cabo sen a axuda

da linguaxe.
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Segundo Chomsky, a adquisición da -;-,
grazas á nosa capacidade lingüística '-:-.

O PENSAMENTO E UN DISCURSO DA;- .
CONSIGO MESMA

TEETETo: A que chamas ti pensar?

SÓcnarES: Ao discurso que a atma te. :, - '!r¡.

ma sobre as cousas que somete a ::-- -' :r:

Poto menos isto é o que eu podo c : ' i'
beto de todo. A min, en efecto, pa-= . -

atma, ao pensal non fai outra cc-:: - t'

gar e formutarse ela mesma as :-::
respostas, afirmando unhas veces : -.,
tras. Agora ben, cando se decide. . -,
ción é manifesta e, aínda que es-,: -.
con máis ou menos rapidez, man::- :

afirmacróns e non vactta, de ai qu: . .

mos a súa opinión. En conctusjo' :

opinar eu chámoo faiar, e á opinr:- --
que non se expresa, certamente, a-:=
en voz alta, senón en sjtencjo e pa l

a

4. Segundo este texto, en que consis.= :.
5. Compartes ti a opinión expresac3 -:
mento?



E o que acontece, por exemplo, ao xogar un partido de fútbol, un bo fut-
-: ista é capaz de analizar os movementos dos seus compañeiros e rivais,
=-:icipándose a eles. Tamén pode modificar a súa táctica dependendo das
'':unstancias, para aproveitar as ocasións que se presentan ou evitar as si-'-:cións de perigo. Este comportamento tan complexo require procesar in---',.nación con eficacia para tomar decisións con rapidez. Desde logo, trátase
--nha forma moi elaborada de pensamento, aínda que en todo este proceso-:n interveñen as palabras.

o mesmo sucede cando un artesán está traballando no seu taller, cando
-- artista está creando a súa obra ou cando un cociñeiro elabora unha comi-
-', Todos estes son exemplos de condutas que requiren examinar as circuns--,rcias para axustar o comportamento tomando decisións e avaliando a si_
-ación. Para levar a cabo con éxito tarefas como estas é necesario pensar,

. rda que para iso non necesitemos usar as palabras.

-,4. Condiciona a linguaxe a nosa visión do mundo?

Aínda que é posible pensar sen parabras, non cabe dúbida de que a rin-
¡-axe ten unha importancia fundamental para os seres humanos. A posibili-
:,de de expresar con palabras as nosas ideas permítenos articular os nosos
-:nsamentos e comunicárllelos a outras persoas.

considerando o destacado papel que a ringuaxe desempeña na nosa vi-
::, os filósofos cuestionáronse se as palabras que usamos poden modelar a-¡sa visión do mundo. Algúns autores cren que a lingua que falamos condi-
- :na decisivamente o modo en que percibimos o mundo que nos rodea, Es-
:: teoría, denominada relativismo lingüístico, foi defendida, entre outros,
::los lingüistas Edward Sapir e Benxamin Lee Whorf.

Para os relativistas lingüísticos, a realidade na que vivimos está intima-
-ente asociada á lingua que empregamos para describila. As cousas que
'::man parte do noso mundo son aqueras que podemos nomear e crasificar
-:as palabras. Para entender o que sapir e whorf querían dicir, pode ser útil
' rarse no caso dos indios que viven na selva amazónica. Algúns grupos dis-
: ¡ñen dunha linguaxe con múltiples palabras distintas para describir dife-':rtes tonalidades da cor verde. sapir e whorf sostiñan que a selva na que
. ,'ían os falantes destas Iinguas era unha realidade moi diferente da selva
-:e percibían os visitantes estranxeiros. Ao seren capaces de distinguir tan_
:-s matices do verde con termos específicos, os nativos viven nunha reali-
:ade distinta, moito máis rica e comprexa que a que nós seriamos capaces:: captar.

Unidade 10 Linguaxe, retórica e argumentación

O comportamento dun deportista no campo de xogo
proporciónanos un exemplo do modo en que se pode
pensar sen palabras.

PENSAR NON É O MESMO QUE FALAR

Non obstante, parece que en moitos casos pen-
samento e linguaxe son cousas distintas. Todos temos
a experiencia de que non dixemos o que queriamos
dicir, ou que non sabemos ben como expresar o que
queremos dici6 o cal implica que hai algo gue quere-
mos dicir e que pode ser distinto do que dicimos.
Cando escoitamos unha conferenc.ia ou lemos un ar-
tigo ou un tibro, adoitamos recordar o sentido xeral
do texto, pero non as palabras que o compoñen. Ta-
mén o feito de que poidamos acuñar novas palabras
e traducir entre [inguas vai na mesma dirección.
Cando facemos tests non verbais de intetixencia,
descompoñendo unha figura ou conectando puntos
de certo xeito, non falamos, pero si pensamos. Can-
do conducimos un automóbil, imos atentos á estra-
da, captamos e esquivamos perigos, obedecemos or-
des do semáforo e outros sinais de tráfico, freamos,
aceteramos e cambiamos de dirección de modo ra-
zoabte e axustado ás circunstancias, pero en todo
este pensamento non interveñen patabras. Tamén
aboa a diferenza o feito de que hai defectos e enfer-
midades cerebrais que afectan á capacidade [ingüís-
tica, pero non ao razoamento, e á inversa.

Jesús MOSTERÍN: A noturaleza humana.

6. Por que cre o autor que "pensamento e linguaxe
son cousas distintas"? Con que argumentos apoia

: esta opinión?

i 7. Serías capaz de ofrecer atgúns exempLos distin-
¡ tos aos do texto nos que se mostre como é posible

I pensar sen patabras?

&.

De acordo co relativismo lingüístico, a lingua que fala_
mos condiciona de forma decisiva o xeito en que vivi_
mos a nosa realidade.
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