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Resumo: 

Vivemos numa sociedade onde diariamente nos referimos a termos como 
“normal”, “diferente”, “inclusão”, “consciência”. Mas será que realmente nos damos 
conta desses conceitos e de como estão intrínsecos nas pessoas ditas especiais? Ou 
apenas nos perdemos na retórica de um “belo discurso”, fundamentado em uma visão 
estereotipada de contextos vivenciais fora do padrão? Os sistemas educacionais e de 
saúde brasileiros são falhos no sentido de suprir as demandas dos portadores de 
necessidades especiais. Pois, faz parte do papel das instituições, públicas ou 
particulares, conscientizar e viabilizar melhor qualidade de vida para todas as pessoas. 
Inclusão significa mais do que simplesmente adaptar rampas, portas ou banheiros, diz 
respeito à consideração do outro como auteridade. Nesse contexto, como podemos 
pensar o papel do psicólogo nos movimentos de inserção? No presente trabalho 
delimitaremos as reflexões no sentido de construir um diálogo acerca da vivência dos 
sujeitos não-ouvintes e suas famílias. Intencionamos assim delinear uma prática 
psicológica junto a esses indivíduos. O trabalho da Psicologia clínica fundamenta-se nos 
significados da linguagem, nas formas que as pessoas encontram para construir um 
mundo simbólico e transmitir aos demais, compartilhando, assim, vivências. Maturana 
(1998) afirma que é impossível falarmos das coisas mesmas, da realidade objetiva, visto 
que as coisas só existem dentro da linguagem. Nesse movimento de “linguajar” nos 
construímos, nos emocionamos e nos tocamos. É diante do outro que nos constituímos 
como seres humanos e essa relação espectral só é possível porque, através da 
linguagem, podemos ter acesso ao mundo interior das pessoas que nos cercam. No 
mundo do alfabeto fonético, onde a linguagem é compreendida na oralidade, como 
poderíamos pensar o movimento constitutivo dos sujeitos não-ouvintes? 90% das 
crianças não-ouvintes são filhas de pais ouvintes e a dificuldade de comunicação é o 
aspecto que mais perturba o desenvolvimento dos pequenos. Propomos discutir não só o 
papel do psicólogo diante do isolamento oral das pessoas não-ouvintes, como também 
discutir esse processo de “linguajar corporal”. Compreendemos que inclusão está longe 
de forçar não-ouvintes a adaptarem-se ao mundo fonético em que vivemos, porque 
ignora que a expressão e a significação das experiências acontecem de maneira 
particular. Como se dão as possibilidades dialógicas na clínica com não-ouvintes? 
Como podemos trabalhar junto às famílias no sentido de facilitar as relações e dar 
suporte? Essas questões não só atravessam esse trabalho, como também o norteiam.  
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O surdo e o mundo. 

Como é o mundo vivido por alguém que não ouve? Por esses indivíduos que 
pouco aparecem em nossas percepções cotidianas, mas que tão logo detectados por nós, 
passam a estar em todo lugar, bastando abrir um pouco mais os olhos para perceber 
como estão à passar conversando entre si através de seus sinais, gestos e expressões tão 
marcantes. 

 Problemáticos, agressivos, mal-educados, deficientes? As crianças surdas são 
por vezes descritas como irritáveis, tímidas, introvertidas ou tensas, falam com um 
volume inapropriado, têm dificuldades de articulação da fala, apresentando assim uma 
grande quantidade de frustração e agressão (RODRIGUES e PIRES, 2002). Tantas 
taxações para com pessoas que vivem apenas de forma um pouco mais diferente dos que 
se julgam “normais”. Mal sabem estes que a grande parte dos mal-estares dos sujeitos 
surdos é lhes causados por ouvintes.  

A inteligência da criança surda não pode ser explicada pelos mecanismos da 
língua oral, seus símbolos criados envolvem estruturas próprias, aspectos visuais, 
sinestésicos e gestuais. O pensamento se desenvolve a partir do contato livre, sem que 
necessariamente haja um mesmo signo lingüísticos envolvendo a todos. O uso da língua 
verbal acelera sim o desenvolvimento cognitivo, e justamente por ter dificuldade em sua 
apreensão é que a criança surda demora mais a construir certos tipos de conceitos e 
abstrações.  Para que o indivíduo surdo amplie o seu potencial de conhecimentos, é 
necessário que o ambiente familiar possa ser estimulante, de acordo com suas 
capacidades e condições vivenciais. Ampliando-se as possibilidades do “surdo falar, 
ampliam-se também suas possibilidades de estruturação da consciência (KELMAN, 
1996). Então, como facilitar o processo de conscientização das pessoas acerca das 
diferenças entre as pessoas? Que viés devem adotar os psicólogos para colaborar com 
essa mudança? 

 Cada sociedade tem seu modo de apreender o mundo, o que gera valores e 
comportamentos comuns compartilhados e tradições sócio-interacionistas. Até a 
modernidade os registros que se têm de sujeitos surdos, ou portadores de outras 
deficiências, referem-se ao descaso, sacrifícios, exclusões. O surdo, visto como ser 
irracional e castigado, não tem direito se ser educado e socializado, vivendo sozinho e 
na miséria. O homem, ser racional e de imensa potencialidade lógica, não tem o menor 
senso de cuidado e respeito para com aqueles que mais necessitavam de sua sabedoria. 
E em nosso atual momento, será que já aprendemos a nos relacionar com as diferenças? 

Na atualidade o sujeito surdo vem ganhando espaço, importância e papel nas 
sociedades oralizadas e ouvintes, todavia ainda estão bem distante de uma realidade que 
de fato merecem. Nos estudos sobre o desenvolvimento cognitivo do surdo, há três 
cortes claramente definidos no modo como a sociedade vê esse sujeito na 
contemporaneidade. Em 1923, as crianças surdas eram consideradas mentalmente 
inferiores às ouvintes, sob a justificativa de que a surdez também afetava o cérebro, 
causando retardo mental. Mais tarde, em 1953, passou-se a considerar que surdos e 
ouvintes possuíam desempenho intelectual similar, mas que os surdos eram mais 
ligados ao pensamento concreto e tinham menos raciocínios abstratos, dificultando a 
generalização do pensamento. Poucos anos depois, em 1960, afirmou-se que ambos os 
grupos eram iguais e que a ausência da fala não impediria o desenvolvimento intelectual 
do surdo (CARDOSO e CAPITÃO, 2007). 

 Portanto, o pensamento de que indivíduos ouvintes e não ouvintes têm as 
mesmas capacidades, que suas diferenças não transformam uns em melhores e outros 
em piores, ainda é recente. O momento de transformar essa postura cultural para com 
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esses indivíduos é agora, e para fazer isso se tem que abrir espaço para o emergir acerca 
do conhecimento sobre esses sujeitos, integrá-los à suas famílias, à escola, à sociedade 
como um todo. Porém, novamente a questão é atravessada pelo como realizar, e esta 
somente pode ser executada a partir do momento em que se consegue estabelecer uma 
linguagem compreensiva para todos, ouvintes e surdos, onde possam colocar suas 
questões e sentimentos que permeiam as situações vividas. Pensamos que a partir de 
uma perspectiva total do indivíduo em sua comunicação, o surdo deixa de ser visto 
como o portador de uma patologia, para assumir como pessoa, sendo a surdez apenas 
uma característica sua que o repercute e o marca nas relações sociais e em seu 
desenvolvimento global (GOLDFELD, 1997). O sujeito é atravessado pela linguagem, é 
fazedor de história, e como esta será contada daqui a anos terá a assinatura de nossa 
época. 

 
Surdez, comunicação e família. 

A família tem fundamental colaboração em como esse sujeito surdo irá se 
estruturar e enfrentar as situações sociais vivenciadas no futuro. É na infância a maior 
probabilidade de interrupções das interações recíprocas entre pais ouvintes e suas 
crianças surdas, resultando num decréssimo da quantidade de suas próprias interações 
(RODRIGUES e PIRES, 2002). Isso se deve em grande parte à frustração dos pais pelo 
nascimento do filho “imperfeito” idealizado. A significação que a família imputa à 
deficiência auditiva, seja de ordem genética ou adquirida, agrava e cria novas possíveis 
questões e atrasos nesse indivíduo que inicialmente apresentava apenas um déficit 
auditivo. 

Uma postura compreensiva, não preconceituosa e de estimulação, pode minimizar 
muito as grandes dificuldades que o surdo virá a ter na sua constituição. A questão é 
como fazer isso, qual a melhor maneira de lidar com um filho que não ouve? Com 
certeza não existe uma melhor forma de realizar isso, visto que são sujeitos singulares, 
mas cabe sim, em todos os casos, exercer respeito, confiança e amor para com essas 
pessoas. A surdez causa grandes dificuldades no desenvolvimento do homem, visto que 
atinge justamente a função que veementemente que nos caracteriza, a linguagem e sua 
infinita possibilidade de utilizações. Assim, a sociedade precisa perceber que o que é 
considerado normal para a maioria das pessoas não precisa ser compartilhado por todos, 
pois se as crianças surdas forem expostas a sua estrutura de linguagem desde pequenas 
terão possibilidades de crescimento similares as ouvintes em suas famílias 
(GOLDFELD, 1997). 

 Levando-se em conta que 90% das crianças surdas são filhas de pais ouvintes 
(RODRIGUES e PIRES, 2002), a preocupação em como fazer essa relação ser a melhor 
possível deveria ser prioridade, o que muitas vezes de fato é o objetivo dos pais e 
demais elementos da família. Não se trata, portanto, de um desafio simples para esses 
grupos familiares, visto que a deficiência auditiva compromete justamente a 
compreensão dos discursos, dos significados. Tais “desencontros comunicacionais” e 
incompreensões podem dificultar, quando não inviabilizar, novas perspectivas acerca do 
movimento familiar, bem como novas perspectivas acerca dos membros do grupo, bem 
como possibilitam a construção de mitos familiares engessados. 

Os mitos familiares são apreensões particulares da família acerca da realidade, são 
regras “invisíveis” por que não são discutidas ou ditas claramente, mas constituem-se 
como pilar fundamental de sustentação da família enquanto grupo (REZENDE, KROM 
e YAMADA, 2003). Não se trata, portanto, de articulações racionais ou comunicações 
diretas. Um mito familiar se constrói através de gerações, a partir de acontecimentos 
próprios do curso da história e das interações. 
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 A teoria dos sistemas, a partir da qual se fundamenta a terapia familiar, surge em 
contraposição á lógica causal a partir da qual funcionavam as leis da Física tradicional, 
significa uma revolução paradigmática.  Uma vez que seja adotado o pensamento 
sistêmico, suspende-se toda causalidade e objetividade, no sentido de que não é possível 
o pensamento linear, previsível e óbvio. Determinado elemento de um sistema se 
diferencia do todo, mas o compõe de maneira essencial e particular. Ao se movimentar, 
reconfigura o sistema, visto que este funciona a partir da retroalimentação dos outros 
elementos, se conjugando numa relação circular e complexa.  

A compreensão da família como sistema muda de maneira delicada, mas 
significativa, visto que nessa prática psicológica não mais se fala da família do paciente, 
mas da família como paciente. O foco deixa de ser o sintoma para se diluir nas relações; 
movimentos que atravessam, legitimam ou retroalimentam determinada configuração 
familiar e afetiva. Assim, o surdo deixa de ser aquele problema detectado no grupo, 
passando este a ser o tema central, pois nele que desenvolvem as situações com todas as 
pessoas as quais legitimam o lugar que o surdo ocupa na família. 

Maturana (1998) parte da perspectiva de é impossível tratar da objetividade 
independente das coisas por que significaria considerar que detemos acesso privilegiado 
à verdade, á realidade, rejeitando assim nossas debilidades ou dificuldade de apreensão 
e análise dos fatos. Este classifica essa postura como “objetividade sem parentes”. Em 
outro sentido, trás a idéia de objetividade com parênteses que, por sua vez considera as 
diversas percepções. “De fato, ao colocar a objetividade entre parênteses, nos damos 
conta de que o real está especificado por uma operação de distinção e que existem 
tantos domínio de realidade como tipos de operação de distinção.” (p. 153). Na 
objetividade entre parênteses, determinada postura não elimina as demais por que não se 
tornam alienadas umas da outras, são igualmente legítimas.  

Essa estrutura consensual social é construída nas conversações. O linguajar não se 
trata tão somente na comunicação acerca das emoções ou conhecimento, é uma maneira 
de coexistência, é o que permite que vivamos juntos. “A linguagem é, em sua origem 
um fenômeno social no qual o fluxo de interações recorrentes que implica constituir o 
domínio de existência destes com o domínio da sua realização como seres vivos” 
(MATURANA, 1998, p.159). É no linguajar que construímos o social e o que 
compreendemos como verdade e como desejável. Assim, todos constituem a verdade, 
ouvintes e surdos, todavia para que esta perspectiva venha ao real de fato, é preciso que 
toda a família atente e concorde com as mudanças e as flexibilidades. 

É dentro desse domínio da linguagem que, portanto, nos constituímos como seres 
humanos, visto que é através das conversações que estabelecemos as configurações de 
coordenações condutuais. “Nós nos transformamos em nossas conversações e 
produzimos as conversações nas quais nos tornamos.” (Idem, p160). Atravessados pelas 
relações, pelos discursos, sendo produtores desse discurso, nos construímos. 

Segundo Rodrigues e Pires, é a dificuldade de comunicação que mais perturba o 
desenvolvimento de uma criança surda. Saber como as relações ocorrem, formando esse 
indivíduo em sujeito, desde seus primeiros momentos da existência requer enfoque na 
família e sua relação com esse indivíduo surdo, pois os primeiros contatos deste com o 
mundo trarão dimensões fundamentais para que se possa entendê-lo melhor em suas 
vivências na sociedade no decorrer de sua vida (2002). 

 É possível sustentar a premissa de perdas psicológicas para com a surdez, mas 
estas não seriam inerentes diretamente à surdez, e sim geradas por conflitos sociais, 
ocupacionais, pedagógicos e familiares (CARDOSO e CAPITÃO, 2007), ou seja, em 
relação com a sociedade, e não simplesmente pelo fator orgânico de não poder ouvir. A 
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partir dessa visão, abre-se a possibilidade de um desenvolvimento sem tantos 
adoecimentos, como possível para todos os indivíduos ouvintes.  

Assim, será que, caso os conflitos existentes do sujeito portador de surdez não 
recebam agravantes relacionados e direcionados apenas para com sua déficit, o retorno 
que este pode dar a sociedade seria bem melhor para ele? Realmente é difícil esclarecer 
questões como esta, mas sabe-se que sempre que se perde de vista a pessoa e olha-se 
apenas para a patologia, a probabilidade de um adoecimento é grande. 

 
 

Os desafios e as peculiaridades no acompanhamento com surdos e famílias. 
O diagnóstico é o começo das aflições que esses pais terão, principalmente dado o 

encontro com medos e fantasias inerentes ao estigma que a “doença” carrega 
(FERNANDES, 1999). O diagnóstico de uma perda auditiva profunda numa criança 
filha de pais ouvintes causa, nestes, emoções complexas, como sofrimento, tristeza, 
confusão, culpa, raiva e um desejo enorme de fazer a coisa certa para ajudar a criança. 
Portanto, é de fundamental importância a forma como se dará o processo de 
acompanhamento pelos profissionais responsáveis por dar orientação, apoio ao surdo e 
á família e tratamento médico. Caso essa equipe esteja realmente capacitada poderá 
ajudar muito essa família, minimizando seu sofrimento e contribuindo para uma 
ressignificação da situação. 

Esse processo é muito desgastante e atribulado para todo o grupo famíliar, o que 
pode trazer questões negativas que o acompanharão por muito tempo. Caso não sejam 
ressignificadas, essas questões podem marcar um mal-estar característico em todos os 
membros familiares, principalmente no surdo. 

 Predomina nos pais ouvintes um sentimento de impotência relativa à como lidar 
e educar esse filho, caracterizada por uma paralisia da ação por parte destes. Após essa 
fase de aflição, os pais, comumente, entram num período de negação, como defesa para 
o sofrimento pelo qual estão passando, tentando minimizar ou negar o diagnóstico, 
procurando muitas vezes outros médicos e exames. Já numa fase seguinte, os pais 
começam a admitir e a aceitar o fato de seu filho ser surdo e reestruturam o seu estilo de 
vida para melhor lidarem com essa nova situação vivencial (RODRIGUES e PIRES, 
2002). Todavia, esse reconhecimento e a ação construtiva modificadora, que vem a 
partir deste, são processos que irão durar a vida toda. Tão logo os pais passem a 
conhecer e lidar melhor com a condição de seu filho poderão ajudá-lo de forma mais 
eficaz em seu desenvolvimento. A maneira que encontrarão para se adaptarem será 
questão fundamental em suas vidas por que indica a capacidade da família de aprender e 
se desenvolver com os obstáculos, inalienáveis a qualquer sistema vivo.   

Tal situação de vida trás sérias conseqüências, pois esta família irá, ao longo de 
sua existência, experimentar níveis de stress muito peculiares, pois será confrontada 
com inúmeros fatores difíceis de gerir e que requerem uma grande capacidade de frente 
a desafios. Todos esses processos atravessam a constituição desse grupo, delineia sua 
identidade. Não só o sentido identitário particular do surdo se ergue a partir de uma 
cultura surda, mas também o sentido identitário do grupo familiar é construído em torno 
disso.  

 A família é o primeiro meio social que a criança se incluirá, mas logo crescerá e 
irá se deparar com uma sociedade oral e ouvinte, cheia de dogmas e preconceitos a qual 
terá que adentrar, demarcando seu papel e função. São estas questões, que permeiam o 
sujeito surdo e sua família, que necessitaram fundamentalmente de apoio profissional 
interdisciplinar para que o processo seja o melhor possível. 
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 Dessa forma, há profissionais capacitados para esse trabalho, existe interesse 
para que de fato o sujeito portador de surdez tenha lugar digno, funcional, de respeito e 
bem estar em sua família e em nossa sociedade? É necessário entender como se age para 
com esses indivíduos, não recriminando as atitudes das pessoas ouvintes para com os 
surdos, pois, como já argumentado antes, estamos num processo histórico de abertura 
para com os diferentes da maioria. É importante sim esclarecer e elucidar quantos mais 
se consiga acerca da cultura surda, da aceitação das limitações e da compreensão que os 
surdos têm de seu papel, função, saber e lugar, tão importantes quanto os de qualquer 
outra pessoa.  

Pensar o surdo na perspectiva da alteridade, com o conceito de diferença ao invés 
de deficiência é primordial (CARDOSO e CAPITÃO, 2007), para que seja possível 
compreender como se deu seu desenvolvimento, como foi sua vida enquanto criança, 
mais dentro de casa, e, posteriormente, no adentrar da vida escolar e, por fim, a 
composição de um adulto, autônomo e surdo, sendo preciso considerar veementemente 
o contexto. De que maneira as vivências reverberaram nas vidas desses sujeitos, como 
entender que papéis passaram a adquirir nesses novos ambientes sociais e na família? 
Todas são questões a serem exploradas para que se compreenda melhor a constituição 
do sujeito surdo. 

 
 Conclusão: 
 Muito ainda tem de ser feito para que se possa reconhecer o surdo em sua 

singularidade dentro de nossa sociedade e cultura, devendo-se esse processo de 
esclarecimento iniciar-se com a família. Abrir novos campos de percepção para olhar 
esse indivíduo, adentrar em suas formas de viver, entender mais de sua particularidade, 
nos colocará a disposição para contribuir em seu desenvolvimento enquanto sujeito.  

O psicólogo tem papel primordial no entendimento dessas pessoas, é de nossa 
responsabilidade procurar compreender e difundir como se estruturam e vivenciam, para 
que a convivência possa ser menos difícil e preconceituosa, passando a mais respeitável 
e agradável para todos. Dessa forma, ao passo que se busca compreender o 
desenvolvimento do surdo, em sua família de ouvintes, muitas questões podem ser 
esclarecidas e vir a contribuir para relações e pessoas mais saudáveis em suas famílias e 
na sociedade como um todo. 
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