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Domínios linguísticos e 
consciência humana 

 

    DESCRIÇÃO DE COMPORTAMENTO 
(SEMÂNTICA) 

 

 

 

MODO DE OPERAÇÃO DE UM 
ORGANISMO 

Agente entende que o 

significado que ele dá 

aos comportamentos 

determina o curso das 

interações. 

EXEMPLO 

DO GATO  

p. 228. 



Domínios linguísticos e 
consciência humana 

 

    SIGNIFICADO é retirado da 

CONDUTA E NÃO da ESTRUTURA DOS 

PARTICIPANTES; 
 

Aplica-se a semântica a FENÔMENOS 

SOCIAIS  comportamentos 

coordenados associáveis. 



Descrições semânticas 
 

    Os comportamentos nos 
acoplamentos sociais são INATOS 

(genéticos) ou ADQUIRIDOS 
(culturais). 

 

Assim, a descrição semântica é a 
relação do elemento comportamental 

à linguagem humana. 

 

 

 



Descrições semânticas 
 

     

Então, indaga-se: como 

as estruturas acolhem 

essas interações 

comunicativas? 
 

 

 



História natural da  
linguagem humana  

     

Para tanto, deve-se entender que o 
homem NÃO é o único possuidor de 

DOMÍNIOS LINGUÍSTICOS, apesar deles 
serem mais abrangente nele. 

 

Animais (como macacos e golfinhos) 
também comunicam-se, sendo suas 

características diferentes das do 
homem.  

 

 



História natural da  
linguagem humana 

 

     

Características chave da linguagem: 

REFLEXÃO e CONSCIÊNCIA 
 

Para o homem, a capacidade de reflexão 

é inseparável de sua identidade. 
 

Já, os animais, perante espelho, nem 

sempre são capazes de compreender 

seu reflexo e identidade. 

 

 



História natural da  
linguagem humana  

     

Interação humana dá-se pela 
linguagem.  

 

Houve um grande percurso histórico 
para se chegar à linguagem  falada. 

 

A fala surge da interação dos 
hominídeos (da sua coordenação e 

cooperação comportamental). 

 

 



História natural da  
linguagem humana  

     

É a comunicação que nos permite 
um acoplamento estrutural 

interpessoal. 
 

“Somos observadores e existimos 
num domínio semântico criado pelo 
nosso modo linguístico de operar”. 

p. 233. 



História natural da  
linguagem humana  

     

Falhas em nosso acoplamento 

estrutural, quando perturbado, gera 

reflexão. 
 

A reflexão é uma motivação para 

novos acoplamentos e descrições. 



História natural da  
linguagem humana  

     

Estamos em CONTÍNUA 

TRANSFORMAÇÃO no mundo 

linguístico em que 

construímos com os outros 

seres vivos. 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

Reflexão sobre a democracia; 

Inicialmente, analisa a cultura; 

Cultura PATRIARCAL e ocidental; 

Centrada na guerra, na 
autoridade, na hierarquia, no 

controle da sexualidade... 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

Analisa a origem do homem como 
biólogo; 

 

Há uma história humana não 
belicista. É uma história de 

transformação, especialmente 
pela linguagem. 

 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

O ser humano dá-se pela linguagem. 
 

Ela permite-nos o conhecer e o viver 

na linguagem. 
 

É o modo de conviver em 

coordenação de coordenação de 

condutas. 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

 

 

     

Coordenação de coordenação das 

condutas surge da CONVIVÊNCIA e é 

CONSENSUAL. 
 

Linguagem está relacionada ao 

FAZER, não é abstrata. 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

 

 

 

 

Entrelaçamento entre linguagem e 
emoções = CONVERSAR; 

 

Seres humanos vivem em REDES DE 
CONVERSAS  redes de 

coordenação de coordenação de 
condutas e emoções. 



A democracia é uma obra de arte 
Linguagem e emoção  

     
 

     

 

 

     

 

 

 

 

A emoção é domínio comportamental 
amplo, não uma classe particular e única 

de conduta. 
 

A emoção que decidimos valorar é um 
domínio comportamental. 

 

A emoção fundamental é o amor. 

 

 


