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Introdução 

 

Vivemos um momento na sociedade brasileira, no qual o trabalho de inclusão social e 

clarificação sobre os conceitos e preconceitos relacionados aos Portadores de Necessidades 

Educativas Especiais (PNEE) está expandindo, ainda que não totalizado, alcançando expressão no 

caminho de democratização e acesso.  

No entanto, ao receber massivamente toda a diversidade social e cultural presente no país, os 

sistemas sociais têm mostrado e enfrentado limites de democratização no âmbito do convívio, das 

adaptações necessárias (tanto materiais quanto emocionais), da aprendizagem efetiva, da excelência 

na formação e preparação profissional (do vasto grupo profissional envolvido com os sistemas de 

saúde, educação, desporto, cultura, entre outros), do conhecimento e aplicação da Constituição 

(direitos e deveres), etc.  

Muitas vezes trata-se apenas de um encontro entre diferentes, sem a necessária interlocução 

para a construção conjunta entre todas e todos. Voltando-se ao campo dos profissionais envolvidos 

com o acompanhamento oferecido aos PNEE põe-se, então, uma questão importante para a atuação 

profissional: como identificar, conhecer e potencializar as práticas que beneficiam a construção de 

um trabalho de acompanhamento com e para todas e todos e como superar as práticas que impedem 

ou dificultam tal construção? 

O trabalho de pesquisadores e especialistas tem sido uma constante na busca de 

democratização do acesso a verdadeira inclusão social e de melhorias na qualidade do 

acompanhamento profissional oferecido.  

De proposições intervencionistas (com a aplicação de programas cuidadosa e previamente 

delineados com base em conhecimentos especializados) à construção conjunta de alternativas 

(colhendo as perspectivas dos sujeitos que constroem a sociedade, para então propor intervenções, 

ou debatendo alternativas para sistematizá-las posteriormente), técnicas quantitativas e qualitativas 

vêm se mesclando no desenvolvimento de investigações. 

Com diferentes resultados, pode-se dizer que o principal impacto das pesquisas tem sido a 

orientação de políticas públicas nos governos que se sucedem. Assim, pode-se afirmar que os 

especialistas são interlocutores privilegiados na busca de transformações na sociedade. 



Tratando-se do campo do “dever-ser”, a sociedade historicamente está pautada em visões de 

mundo e de homem e mulher que se têm por ideal e modelo. Neste sentido, as investigações 

objetivistas vinham e vêm buscando maneiras de desenvolver esse ideal, como maneira de imprimir 

nos sujeitos e grupos distintos um “ser” tomado como único e verdadeiro. Pode-se dizer que o 

ingresso de abordagens compreensivistas (cognitivistas) de investigação significou avanço na 

direção de considerar que ao “dever-ser” apresenta-se um “ser” que é anterior e diverso do ideal que 

a sociedade e muitos profissionais querem desenvolver. 

Dois caminhos gerais foram tomados a partir das contribuições das abordagens 

compreensivistas em educação, com uma diferença importante entre elas quanto à direção a seguir a 

partir do conhecimento produzido: uma que, reconhecendo a existência de diversas maneiras de 

“ser” e viver, entende-as como problema a resolver (os dados servem para informar planejamentos 

de ações estratégicas para promover mudanças na direção do ideal desejado), e outro que vê a 

diversidade de formas de “ser” e de viver como algo a ser preservado e cultivado. Na segunda 

direção, podem ainda ser notados dois desdobramentos muito distintos entre si: um que tende a 

incompatibilizar a sociedade e diferentes maneiras de ser e viver - menosprezando a inclusão como 

direito social -, e outro que vislumbra a incorporação de diferentes discursos e práticas - que 

entende que a sociedade tem de ser transformada mas que é um espaço comum importante para a 

construção de igualdade social com respeito à diversidade cultural. 

 Recortando um enfoque desse universo tão vasto e intrigante – a inclusão social – o tema: 

“Habilidades Comunicativas e Equoterapia: observando o ambiente, o cavalo, o praticante e a 

equipe profissional de maneira integral” será desenvolvido. 

 

A importância do trabalho com as Habilidades Comunicativas  

 

 Segundo Sassaki (2003) a construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também 

pelo cuidado com a linguagem. Na linguagem se expressa, voluntariamente ou involuntariamente, o 

respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiência. 

O desenvolvimento social e emocional é um fator fundamental no desenvolvimento da 

linguagem. Antes que a criança saiba dizer sua primeira palavra, ela estabelece comunicação com 

os adultos e aprende a interagir com as pessoas em atividades ou jogos. A interação com os colegas 

é uma força importante para o desenvolvimento das relações e habilidades sociais normais. Assim, 

uma criança que não tenha experiências adequadas nas relações com seus colegas corre o risco de 

sofrer algum desajuste posterior (Caballo, 1996). 

As crianças que sofrem privações de relações sociais – interação ou estimulação escassa ou 

inadequadas condições físicas – apresentam retardo no desenvolvimento da interação verbal e não-



verbal, assim como dificuldades para iniciar a comunicação, o que está estreitamente relacionado 

com a aquisição de habilidades sociais e pragmáticas que estão relacionadas às regras sociais. 

O grau de retardo ou alterações do desenvolvimento social e comunicativo depende também 

do grau de privação ambiental sofrida, principalmente no âmbito escolar (Stainback & Stainback, 

1999). 

A inclusão social tem por objetivo planejar programas de intervenções, a fim de auxiliar o 

PNEE, beneficiando-o com o que as profissões têm a lhe oferecer. Neste caso, a sociedade e as 

instituições envolvidas precisam remover os obstáculos existentes em relação à participação dos 

PNEEs na convivência em sociedade, mudando, assim, atitudes que mantêm a exclusão social. 

A sociedade inclusiva passou a ser a facilitadora do desenvolvimento da linguagem de 

PNEEs, a partir do momento que estas pessoas começaram a fazer parte do convívio no meio social, 

possibilitando-as viver em um ambiente estimulador, sua comunicação passará a ser compreendida 

e desenvolvida entre as outras pessoas. 

A inclusão social possibilita com que as pessoas, com qualquer quadro de necessidades 

especiais, se prepararem para assumir posições na sociedade e, conseqüentemente, a sociedade se 

adaptar para atender as necessidades de todas as pessoas. 

Para que o PNEE possa fazer parte efetiva do convívio social, é imposto a eles condições de 

uma aprendizagem igualitária. Para tanto, é importante que as entidades educadoras e os 

profissionais especializados se qualifiquem para estabelecerem melhores relacionamentos entre as 

outras crianças no ambiente escolar. 

De acordo com Bandura (1979), para que ocorra o desenvolvimento da linguagem em 

crianças portadoras de deficiências é preciso de uma exposição variada de estímulos ambientais 

sociais. Com isso a criança poderá observar comportamentos comunicativos, sendo capazes de 

reproduzir o modelo em resposta a uma situação de contato com o outro. 

Assim, qualquer aprendizagem que se realize a partir da modelação de um comportamento 

observado poderá reproduzir uma resposta de forma a se expressar comunicativamente devido aos 

estímulos de um ambiente favorável. 

Os métodos de intervenção em linguagem variam desde o trabalho direto com a criança em 

situações estruturadas até outras formas mais naturais, baseadas nas brincadeiras e no ambiente 

próximo da criança. 

Pensava-se que para melhorar a capacidade lingüística da criança era adequado estimular 

globalmente a linguagem ou treinar aspectos lingüísticos específicos através de sessões clínicas, 

frequentemente afastadas do contexto onde acontecia - ambiente social (Caballo, 1996).  

Treinar vocabulário ou sintaxe separado de suas funções comunicativas não é uma boa 

estratégia. É preciso aguçar o interesse dessas crianças nos aspectos comunicativos, incluindo em 



ambiente que estimulem suas funções comunicativas. Numa perspectiva funcional, a linguagem não 

se incide somente nas incapacidades da criança, mas também em sua interação com seu ambiente. A 

linguagem é um meio de comunicação que a criança portadora de deficiência utiliza na medida em 

que esteja motivada para isso, onde o outro manifeste interesse em estabelecer uma comunicação 

com ela ( Stainback & Stainback, 1999). 

Nesse sentido, sabe-se que para favorecer a linguagem é preciso que a criança PNEE sinta-

se estimulada e participe. Portanto, mais que insistir de forma direta que a criança estabeleça uma 

comunicação, condições devem ser criadas para que a linguagem se desenvolva. Isso dependerá da 

forma como for organizado o contexto, a situação e a maneira de interagir. 

Primeiramente, deve-se ter em mente, que o apoio e a intervenção na área da comunicação 

devem começar antes mesmo de a criança ter sido introduzida no meio escolar, auxiliando os 

familiares sobre jogos e atividades que fornecem um ambiente linguisticamente estimulante e 

cognitivamente desafiador para a criança. 

Dado que a base do desenvolvimento da linguagem é a interação com outras pessoas, o 

ambiente familiar torna-se intermediador de tal desenvolvimento, uma vez que nele é possível 

encontrar um ambiente favorável para a comunicação entre varias pessoas (Stainback & Stainback, 

1999). O meio escolar, também, possibilita à criança PNEE a aprender a comunicar-se socialmente 

observando os colegas da escola. 

Bandura (1979) relata que a aprendizagem social por meio da observação ou imitação 

envolve sistemas de representação da imaginação e do verbal. A representação imaginária facilita a 

aprendizagem social, manipulando a função imaginária a ligar cada par de termos (estímulo e 

resposta) com uma imagem mental, usando estímulos para evocar imagens vividas. Ou seja, os 

estímulos e as respostas se codificam em imagens ou palavras, representando a memória. Estes 

estímulos servem como pistas para recuperar a imagem e produzir uma resposta, decodificada pela 

representação verbal. No sistema de representação verbal o sujeito codifica eventos verbais 

observados, armazenando-os mentalmente, para, posteriormente, produzir uma resposta verbal. 

Pode-se dizer que a maior parte do comportamento humano é aprendida observando o 

comportamento dos outros. A aprendizagem comunicativa também se dá pela observação ou 

modelação, que são administradas pela atenção, retenção, produção e motivação (Bandura, 1979). 

As pessoas não vão aprender a menos que preste atenção a aspectos significativos do 

comportamento a ser modelado e que os percebam detalhadamente. Os observadores e os modelos 

se caracterizam em determinar quanto de comportamento imitativo vai ocorrer em uma dada 

situação, sendo influenciado por uma base de conhecimentos e orientação observados por uma 

pessoa. 



A retenção dos comportamentos observados depende das imagens mentais e das 

representações verbais. O material retido pela memória é criado para corresponder ao conhecimento 

ou expectativas existentes por parte do observador. À medida que uma criança apresenta 

dificuldades de obter atenção por um determinado tempo, é preciso uma intermediação para que 

ocorra a observação do comportamento do outro. Para isso, é necessário que o educador, ou até 

mesmo o colega, direcione a atenção da criança deficiente em tal comportamento. 

Com a observação dos modelos, gradualmente, a criança vai se envolvendo de forma a 

codificar verbalmente os eventos analisados, por exemplo, quando uma criança autista não verbal 

não é capaz de imitar a palavra “bebê”, o educador facilitará o processo modelando os sons 

componentes e, após terem sido esses elementos estabelecidos através da imitação, a criança 

reproduzirá a palavra “bebê”. Com o uso de procedimentos de modelação, é possível analisar, 

gradualmente, boas melhoras na modificação de deficiências comportamentais e comunicativas da 

criança portadora de necessidade especial (Bandura, 1979). 

Sendo assim, o educador deve desempenhar suas habilidades comunicativas a fim de se 

expressar com clareza, escutar e entender a visão da criança, promovendo o desenvolvimento de sua 

linguagem. 

A ênfase dada à aprendizagem social por observação, de Bandura, tem por finalidade 

ressaltar a importância do comportamento do outro para o desenvolvimento da linguagem de 

crianças com deficiência em ambiente escolar. Se as crianças não fossem expostas a modelos 

verbais ou gestuais, provavelmente seria impossível ensinar-lhes os tipos de respostas que 

constituem a linguagem. 

Em crianças PNEE, quando desenvolvidas as habilidades verbais, é possível estabelecer 

vínculos comunicativos com outras crianças no ambiente social. Já crianças que não possuem 

características verbais, passam a lançar mão de pistas comunicativas (expressões corporais, 

linguagem de sinais, expressões faciais de agrado ou insatisfação, associação de objeto e imagem) 

para comunicar-se com outras crianças. Este tipo de linguagem torna-se ameaçadora à inclusão 

social, uma vez que, a maioria dos educadores está despreparada para atuarem como 

intermediadores neste tipo de expressão comunicativa (Stainback & Stainback, 1999). 

Nas crianças PNEE a aprendizagem da linguagem pode ser consideravelmente mais difícil. 

É preciso uma maior estimulação de tal habilidade para que ocorra a comunicação e, 

conseqüentemente, a interação social entre criança e meio. O papel influente desempenhado pelos 

processos modeladores na aquisição da linguagem pode ser fornecido pelo envolvimento dos 

educadores em realizar as seqüências de verbalizações que a criança produz, dando-as um 

significado e reforçando positivamente quando a criança retornar a verbalizar e por si só fazer a 

associação apresentada pelo professor (Bandura, 1979). Assim, pode-se representar, por exemplo, 



quando uma criança diz “... ah, ah, ah,...” sem gesticular ou apontar algo se torna insatisfatória sua 

tentativa de comunicar-se, mas uma vez que o professor passar apresentar para esta criança que o 

que está balbuciando significa água, sempre que o disser, a criança só o pronunciará quando sua 

necessidade de beber água for aquela naquele momento. Com isso, o educador poderá associar 

outros balbucios e gestos quando a criança portadora de deficiência precisar suprir alguma 

necessidade, começando, assim, estabelecer uma forma de comunicação. 

O treinamento da linguagem torna-se conveniente para o estabelecimento de habilidades 

comunicativas. As crianças são ensinadas a usar a linguagem para iniciar e manter interações 

sociais, expressar seus desejos e emoções e procurar e trocar informações do seu ambiente 

(Bandura, 1979).  

A comunicação das crianças PNEE é promovida de diversas formas. Primeiro, removendo 

objetos e atividades desejadas até que as crianças expressem seus desejos, sendo ensinadas a 

influenciar e controlar seu ambiente de modo comunicativo (Bandura, 1979).  

Segundo, é a receptividade do ambiente, que deverá deixar em fácil acesso sistemas de 

símbolo (gravuras, palavras associativas, etc) utilizáveis pela criança deficiente e pelos parceiros 

(tutor, colegas e equipe profissional) de comunicação; e, em terceiro, sempre que a criança 

deficiente processe sua comunicação, as pessoas que estiverem participando, deverão deixá-lo 

concluir sua “conversa” com paciência evitando dominar a comunicação com a intenção de ajudá-lo 

(Stainback & Stainback, 1999). 

 

Fragmentando o processo de comunicação  

 

Língua 

Língua “é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais específicos aos 

membros de uma mesma comunidade. Graças à sua flexibilidade, mobilidade e situação na 

cavidade bucal, ela desempenha o principal papel na fonação. Seus movimentos provocam 

modificações na forma da cavidade bucal e exerce uma influência sobre a onda sonora na laringe. A 

língua, também interfere, em geral, como uma articuladora quando entra em contato na produção do 

ar dentro da boca, na região laringal e labial que produz o som das palavras” define o Dicionário de 

Lingüística. Para Ferdinand de Saussure e os estruturalistas, língua é um sistema cuja estrutura se 

estuda a partir de um corpus, estudo esse que leva a uma classificação, a uma taxionomia dos 

elementos do sistema. Já no Dicionário de Comunicação (Ática - 1987), em outra concepção de 

Saussure, língua é o “produto social da faculdade da linguagem”, pode ser também “um conjunto de 

conversões necessárias, adotadas pelo corpo social, para permitir o exercício da linguagem”.A 

língua é, portanto, um sistema de signos cujo seu funcionamento repousa sobre um certo número de 



regras, de correções. É um código que pretende estabelecer uma comunicação entre emissor e 

receptor. Um sistema de signos construídos pela associação de imagens auditivas a conceitos 

determinados. E para compreendê-la, é fundamental discernir da fala, o qual será definido 

posteriormente. Para desvendar esta complexidade, o estudioso francês Roland Barthes, mestre da 

semiologia, completa a definição Saussure definindo língua como “a linguagem menos a fala”. 

Sendo uma instituição social e um sistema de valores, para Barthes, a língua é “uma instituição 

social, ela é parte social e não premeditada da linguagem; o indivíduo, por si só, não pode nem criá-

la nem modificá-la, trata-se essencialmente de um contrato coletivo ao qual temos que nos submeter 

em bloco se quisermos comunicar”. Em Cours de Linguistique Générale, Saussure explicou: "para 

nós, ela não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada. Ela é, ao mesmo 

tempo, um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de conversões necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. A língua 

constitui-se algo adquirido e convencional. Pode-se dizer, faz a unidade da linguagem". Portanto, a 

língua, distinta da fala, é um objeto que se pode compreender separadamente. Enquanto que a 

linguagem é heterogênea. A língua é um sistema de signos que exprimem idéias, e é comparável, 

por isto, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, aos sinais militares, etc. Pode 

ser também, "um sistema de sinais acústicos orais, que funciona na intercomunicação de uma 

coletividade", define Carlota Ferreira e Suzana Cardoso em A dialética no Brasil (Ed. Contexto). 

 

 Linguagem 

Os estudos da linguagem foram iniciados na Grécia. Em quase todas as famosas escolas da 

filosofia grega incluíram a linguagem como seus objetos de investigação científica. Varrão, 

gramático latino, foi o mais importante estudioso do assunto. A visão dele sobre a linguagem era 

que: "o desenvolvimento da linguagem se deu a partir de um conjunto limitado de palavras básicas 

que se fizeram aceitar para representar os objetos que serviram para reproduzir novas palavras 

através das mudanças de letras ou da forma fonética". Foi Sibawarth, pesquisador persa com os 

gramáticos árabes que foram capazes de descrever sistematicamente os órgãos da fala e o 

mecanismo da fonação. O que contribuiu para novos caminhos e conquistas políticas, sociais e 

intelectuais que deu início o período histórico na Idade Média nos estudos das línguas e da 

linguagem humana. 

A origem da linguagem, ainda que esteja fora do alcance de qualquer ciência lingüística 

concebível, nunca deixou de fascinar os pesquisadores interessados pelos problemas da fala, e de 

uma forma ou de outra tem sido permanente centro de atenção desde os primórdios registros 

históricos. Já houve várias tentativas de afirmações sobre a origem da linguagem. Mas ainda 

continua a incerteza. O que se sabe é que em meados do século XVIII, dois filósofos franceses 



(Condillac e Rousseau) já discutiam sua origem. As concepções deles sobre a gênese da linguagem 

são semelhantes. Para ambos, a linguagem tem origem nos gestos demonstrativos e imitativos e nos 

gritos naturais. Humboldt foi um dos lingüistas do início do século passado que, em sua teoria da 

linguagem, ressaltou o aspecto criativo da habilidade lingüística do todo ser humano. Mas o que é 

linguagem? 

Segundo o minidicionário “Aurélio”, que classifica linguagem como um substantivo 

feminino, significa o “uso da palavra como meio de expressão e de comunicação entre pessoas. 

Forma de expressão pela linguagem própria dum indivíduo, grupo e classe social. Vocabulário, 

palavreado. No “Dicionário de Lingüística” ela é definida da seguinte forma: “capacidade 

específica à espécie humana de comunicar por meio de um sistema de signos vocais ou língua, que 

coloca em jogo uma técnica corporal complexa e supõe a existência de uma função simbólica e de 

centro nervoso geneticamente especializado”. Esse sistema de signos vocais referido, utilizado por 

um grupo social ou comunidade lingüística constitui uma língua particular. 

No “Dicionário de Comunicação”, define-se de outra maneira e dizem claramente que a 

linguagem está ligada à lingüística e pode ser “qualquer sistema de signos - não só vocais ou 

escritos, como também visuais, fisionômicos, sonoros e gestuais - capaz de servir à comunicação 

entre indivíduos. A linguagem articulada é apenas um desses sistemas. Pode ser ainda o recurso 

usado pelo homem para se comunicar. Instrumento pelo qual os homens estabelecem vínculos no 

tempo e determinam os tipos de relações que mantêm entre si.” 

Para o alemão Edward Sapir, estudioso da linguagem, autor de vários livros, a linguagem 

chega a ser o meio de expressão de uma sociedade, a tal ponto que o mundo real é 

“inconscientemente construído sobre os hábitos de linguagem do grupo. Em grande parte, vemos, 

ouvimos e temos outras experiências porque os hábitos da linguagem da nossa comunidade 

predispõem certas escolhas de interpretação”. Essa concepção mais ampla de linguagem dá margem 

a duas posições divergentes: a) todas as formas vivas têm certa forma de linguagem; b) a linguagem 

é um fato exclusivamente humano, um método de comunicação racional de idéias, emoções e 

desejos por meio de símbolos produzidos de maneira deliberada. 

A linguagem pode ser caracterizada como a capacidade viva que têm os falantes de produzir 

e entender enunciados, e não com os produtos observáveis que resulta do ato de falar ou de 

escrever. Ela é uma habilidade criadora e não um mero produto. Pode ser definida ainda, como um 

vetor essencial da comunicação e existe uma procura cada vez mais forte de tratamento dos 

conflitos sociais em termos de disfuncionamento da comunicação. A linguagem também pode ser 

conceituada como meio de expressões e dos sentimentos individuais que, por ela, o homem se 

comunica coletivamente. 



As linguagens são constituídas de três formas: como representação, “espelho” do mundo e 

do pensamento; instrumento “ferramenta” de comunicação e forma “lugar” de ação ou interação 

entre falantes. Ou seja, a principal concepção, o homem (ser falante) representa para si o mundo 

através da linguagem e, assim sendo, a função da língua é representar/refletir seu pensamento e seu 

conhecimento de mundo. A segunda considera a língua como um código através do qual um 

emissor comunica-se com um receptor certas mensagens. A terceira concepção, finalmente, é 

aquela que encara a linguagem como atividade, forma de interação que possibilita aos membros de 

uma sociedade a prática dos mais diversos atos. A cada instante, a linguagem implica ao mesmo 

tempo um sistema estabelecido e uma evolução. A cada instante ela é uma instituição atual e um 

produto do passado. “De fato nenhuma sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro 

modo que não fosse como um produto herdado de gerações anteriores e que cumpre receber como 

tal. O único interesse da pesquisa lingüística é investigar a vida normal e regular de idiomas já 

constituídos. Mesmo porque, um dado estado da língua é sempre o produto de fatores históricos, 

isto é, que interessa a ciência da linguagem”. (Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística Geral). 

  

Comunicação 

É o ato ou efeito de comunicar-se. Ação de transmitir e receber mensagens por meio de 

métodos e ou processos convencionais. Segundo o “Dicionário de Lingüística”, comunicação “é a 

troca verbal entre um falante, que produz um enunciado destinado a outro falante, o interlocutor de 

quem ele solicita e escuta e/ou uma resposta explícita ou implícita. Ela é intersubjetiva. No plano 

psicolingüístico, é o processo em cujo decurso a significação que um locutor associa aos sons é a 

mesma a que o ouvinte associa a esses sons. Seus participantes ou atores são as “pessoas”: o eu, ou 

falantes, que produzem o enunciado/discurso, o interlocutor, enfim, aquilo que se fala, os seres ou 

objetos do mundo. 

No sentido que lhe dão os teóricos e os lingüistas, comunicação é o fato de uma informação 

ser transmitida de um ponto a outro - lugar ou pessoa. A transferência dessa informação é feita por 

meio de uma mensagem (linguagem), que recebe certa forma, que foi decodificada. A primeira 

condição, com efeito, para que a comunicação possa estabelecer-se é a condição da informação, isto 

é, a transformação da mensagem sensível e concreta em um sistema de signos, ou código, cuja 

característica essencial é ser uma convenção preestabelecida, sistemática e categórica. 

A relação/equação entre a língua e a linguagem é que efetua a comunicação.  

O universo sonoro como linguagem atuante no processo de comunicação  

 

O objetivo aqui é refletir sobre a questão da linguagem na prática terapêutica, tendo como 

base conceitos da filosofia, da semiótica e da gestalt-terapia para criar um campo conceitual no qual 



o universo sonoro possa ser compreendido como meio de comunicação entre terapeuta e praticante 

e, mais ainda, compreender como a experiência musical pode promover saúde. 

Não existe atualmente, no campo de estudos sobre a linguagem, um único modo de tratar da 

música enquanto linguagem não verbal. Há uma perspectiva de estudos, elaborada pelo lingüista 

francês Émile Benveniste, para a qual a língua é concebida enquanto interpretante da cultura e 

conseqüentemente, de todas as outras formas de linguagem. A decorrência disso é a concepção de 

que a música também dependa, necessariamente, da língua (linguagem verbal) para ser interpretada. 

Vejamos, num artigo produzido em 1969 por este autor, intitulado “Semiologia da Língua”, qual é o 

tratamento dado à música e a outras formas de linguagem: 

“A ‘língua’ musical consiste em combinações e sucessões de sons, diversamente articulados; 

a unidade elementar, o som, não é um signo; cada som é identificável na estrutura da escala da qual 

ele depende, não sendo dotado de significação. Eis o exemplo típico de unidades que não são 

signos, que não designam, sendo somente os graus de uma escala na qual se fixa arbitrariamente a 

extensão. Temos aqui um princípio discriminador: os sistemas fundados sobre unidades dividem-se 

entre sistemas com unidades significantes e sistemas com unidades não significantes. Na primeira 

categoria coloca-se a língua: na segunda, a música” (p.58, 59). 

Benveniste considera que a língua, enquanto sistema de signos tem um duplo 

funcionamento, uma dupla significância: o semiótico e o semântico. Uma unidade como flor, por 

exemplo, deve passar pelo nível semiótico a fim de ser verificada sua existência na língua. Não é, 

nesse caso, a sua existência no mundo, mas a sua existência na língua, ou seja, a unidade flor deve 

ter uma significação na língua. Já no nível semântico, o sentido de flor é o seu sentido no interior de 

um enunciado. Em outras palavras, o sentido de a flor é o sentido de a flor em um enunciado do 

tipo a flor desabrochou. Benveniste não considera que a música funcione pelo semiótico, já que sua 

unidade (o som) não é dotada de significação. Este autor afirma que a língua é o único sistema de 

signos que funciona pelo semiótico e pelo semântico.  

A tentativa de reduzir as linguagens à unidades resulta numa abstração das linguagens. Tal 

abstração exclui a materialidade própria e o modo de funcionamento específico a cada forma de 

linguagem, excluindo assim, seus diferentes sentidos. O sentido para Benveniste é, a meu ver, uma 

abstração. Antes de continuar com esta reflexão, vejamos mais um pouco das considerações 

benvenistianas a respeito da linguagem não verbal: “As relações significantes da ‘linguagem’ 

artística são descobertas NO INTERIOR de uma composição. A arte não é jamais aqui senão uma 

obra de arte particular, na qual o artista instaura livremente oposições e valores que ele manipula 

soberanamente, não tendo nem ‘resposta’ a dar, nem contradição a eliminar, mas somente uma 

visão a exprimir, segundo critérios, conscientes ou não, de que a composição inteira dá testemunho 

e torna manifesto. 



Pode-se então distinguir os sistemas em que a significância é posta pelo autor na obra e os 

sistemas em que a significância é expressa pelos elementos primeiros em estado isolado, 

independentemente das ligações que eles possam contrair. Nos primeiros, a significância da arte não 

remete então jamais a uma convenção identicamente recebida entre parceiros. É necessário 

descobrir a cada vez os termos, que são limitados em número, imprevisíveis por natureza, logo 

reinventados a cada obra, em suma, que não podem ser fixados em uma instituição. A significância 

da língua, ao contrário é a significância mesma, fundando a possibilidade de toda troca e de toda 

comunicação, e também de toda cultura” (p. 60, grifo do autor). 

 A segunda conclusão é que, através das diferentes linguagens, produzem-se os mais variados 

sentidos. E estas diferentes linguagens podem se atravessar. Assim, sobre a linguagem verbal, 

afirmo que ela está atravessada por outras linguagens, as quais significam com ou sem ela. A 

música, os gestos e outras tantas formas de linguagem podem produzir sentidos, independentemente 

da linguagem verbal. Sentidos estes, que vão além do que a própria linguagem verbal é capaz de 

transmitir. Isso significa dizer que tais linguagens não são dependentes da língua, da forma como 

entende Benveniste.  

Estamos inseridos num mundo da linguagem, pensamos como pensamos, agimos como 

agimos, somos como somos, pois, temos a linguagem como meio para articularmos nosso mundo 

vivencial, nosso domínio das ações (Maturana, 1999 e 2001). O ser humano vai se constituindo e 

constituindo o seu mundo a partir de suas experiências que se dão no universo da linguagem e, de 

certo modo, poderíamos até considerar que a linguagem é fundadora da condição humana enquanto 

condição na qual o ser humano se estabelece como humano (Sampaio, 2004). 

Goldstein (cf. LILIENTHAL, 2004) afirma que a experiência de ser, de realizar 

genuinamente nossas potências, só é possível quando estamos num contato íntegro e verdadeiro 

com o outro e com o mundo, ou seja, quando estamos em um diálogo construtivo com o mundo. Por 

este “construtivo”, entendo, com Gadamer (cf. STEIN, 2002 e RORTY, 2006), que a resultante do 

processo de diálogo não é uma verdade absoluta (como a busca hermenêutica tradicional propunha), 

mas um processo de negociação, de captação da imaginação e de vocabulário a fim de chegar a um 

consenso, um ajustamento que satisfaça, mesmo que temporariamente, a necessidade de auto-

atualização do ser humano. 

No processo terapêutico, busca-se um modo de conversação que restabeleça a capacidade de 

emocionar (MATURANA e BLOCH, 1996; MATURANA, 2002) a partir deste jogo lingüístico. 

No entanto, devemos tomar cuidado para confirmar de um modo articulado a existência do nosso 

praticante sem estabelecer critérios de valor moral ou pontos de chegada de interpretação pré-

estabelecidos ou nunca alcançáveis (tal como o significante primário que nunca pode ser alcançado 

de Lacan) pois deste modo impediríamos o seu fluxo discursivo criando uma circularidade sígnica 



que não deixa espaço para a criatividade, para o inusitado, para a experimentação e para a mudança. 

(Sampaio, 2002) 

Como venho de uma experiência clínica diferenciada (na musicoterapia), que privilegia o 

discurso não verbal – o som, o gesto, o olhar, o timbre, entre outros – para mim é usual pensar em 

uma comunicação que não apresenta uma significação específica, um atrelamento 

significante/significado que a palavra traz, pois na maioria das vezes, estamos lidando na 

musicoterapia com outras formas de comunicação às quais poderíamos denominar de 

póssignificantes. 

Perls (cf. NARANJO, 2004) afirmava que o terapeuta deveria, em sua formação, mais do 

que aprender técnicas, vivenciá-las para que ele pudesse não fazer divisões entre ser e fazer, para 

que ele pudesse aprender (e apreender) intrinsicamente a ser ele mesmo na relação com seu cliente 

de um modo que fosse terapêutico (estar no aqui e agora, estar consciente e ser responsável) . 

Durante a formação do terapeuta, além deste tripé essencial (atenção ao aqui e agora, 

consciência e responsabilidade), algumas atitudes básicas devem ser desenvolvidas tais como um 

respeito à enfermidade da pessoa mais do que uma intenção de gerar mudanças, uma compreensão 

de que uma postura muito apoiadora pode não ser benéfica para o processo terapêutico (ou seja, o 

terapeuta deve ser capaz de apoiar o cliente, mas também de frustrá-lo quando necessário a fim de 

que ele possa desenvolver seu auto-suporte e não fique dependente de um hetero-suporte ou de um 

apoio externo) e uma confiança, uma crença no poder de transformação e de homeostase do ser 

humano, entre outras. 

Naranjo (2004, p. 21-22) descreve alguns “mandamentos” que poderiam fornecer uma 

compreensão do estilo de vida que a gestalt propõe: 

 

1) Viva agora – ou seja, preocupe-se mais com o seu presente do que com o passado ou futuro. 

2) Viva aqui – ou seja, relacione-se mais com o presente do que com o ausente. 

3) Deixe de imaginar; experiencie o real. 

4) Abandone os pensamentos desnecessários; ao invés, sinta e observe. 

5) Prefira expressar mais que manipular, explicar, justificar ou julgar. 

6) Entregue-se ao desagrado e à dor tanto quanto ao prazer; não restrinja sua percepção. 

7) Não aceite nenhum outro deveria ou teria que mais que seu próprio; não adores nenhuma 

imagem talhada. 

8) Responsabilize-se plenamente por tuas ações, sentimentos e pensamentos. 

9) Aceite-se como é. 

 



Conforme mencionamos anteriormente, o que se busca na comunicação terapêutica, é um 

encontro no qual o cliente possa se experenciar em sua plenitude por meio de sua relação com o 

terapeuta. Isto é, mais do que falar sobre algo, descrever tal evento ou estado, promove-se um 

reexperenciar que incluirá tanto o cliente quanto o terapeuta neste processo e, deste modo, cria-se a 

oportunidade do novo, do inusitado, de uma forma diferente de ser e estar no mundo, um “viver 

desde as tripas ao invés de desde a cabeça” (na expressão de Naranjo), conquistando uma 

compreensão integral do indivíduo ao invés de um entendimento racional e, na maioria das vezes, 

desconectado da emoção. 

Vários autores (NARANJO, 2004, PERLS, sine data, CIORNAI, 2004, RIBEIRO, 1999, 

entre outros) afirmam, de um modo ou de outro, que deve-se buscar uma suspensão do puro 

pensamento conceitual para favorecer a apreciação da espontaneidade e a compreensão holística da 

experiência no aqui-agora, valorizando o que há de autêntico e singular naquela pessoa naquele 

momento. Do mesmo modo, o terapeuta também deve ser autêntico e íntegro pois será com seu 

exemplo, mais do que com seus conceitos, que ele demonstrará ao seu cliente que é possível este 

modo de vida que a Gestalt propõe.  

Nas palavras de Ribeiro: “A pessoa humana é singular, e quando esta singularidade é 

descoberta e vivenciada torna-se para ela uma fonte inesgotável de mudança” (1997, p. 94) 

Para mim, a linguagem que se aprende compreende várias outras linguagens: a língua, a 

musicalidade, os gestos, a linguagem das formas, das pausas e também dos silêncios. Intrínsecos a 

estas linguagens estão os sentidos. Eu diria que a linguagem são sentidos: sentidos que não nos 

dizem tudo, que não são transparentes, sentidos a aprender. E, dentre estes sentidos possíveis, 

alguns significam apenas na linguagem musical. 
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