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Linguagens

Há muitos e muitos anos, na minha já longa história de vida pessoal, ainda no início da adolescência, li 

um então sucesso de vendagem, até hoje imprescindível nas prateleiras dos que militam na área das 

ciências  humanas,  bem como a  todos  em geral,  “O corpo fala”.  Trata-se  de  uma abordagem das 

expressões corporais à luz do comportamentismo. Impactante. - Muitas vezes trai o sujeito suas reais 

intenções e sentimentos, em contradição ao discurso proferido. - De uma forma ou de outra, todos 

mentimos, na vã tentativa de camuflar nossos temores, ódios e aversões ou mesmo nossas predileções.

A partir do surgimento da vida, origina-se a linguagem. Necessita o organismo interagir com os seus 

pares, todas as formas de vida e o ambiente, para sua preservação.

Com a evolução da espécie humana, desenvolvem-se vários tipos de linguagem, a gestual, a dos sons 

emitidos, a pictórica...

Exprimimo-nos através da língua – primeiro a falada, a seguir a escrita, - marco e produto da criação  

da cultura, sempre cumulativa. Todas as artes prestam-se à comunicação. - Assim também a Ciência, e 

as ciências especializadas. - As matemáticas, p. ex., constituem um tipo específico de linguagem, que 

pode servir à explicação (e ao controle ou domínio) do mundo em que vivemos.

Segundo os neurologistas haveria em nosso cérebro regiões específicas para cada habilidade ou campo 

de conhecimento que desenvolvemos.

Crê-se que quanto maior o cabedal de conhecimento, mais regiões são exercitadas.

A evolução implica a ideia de progresso. A nossa existência só se justifica em razão do aprendizado, 

que nos propicia um horizonte mais amplo e aquisição de novos valores.

Cumpre ao humano constituir-se.
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