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RESUMO 

Na sociedade, cada deficiência é manifestada de uma forma, envolvendo diferentes 

comportamentos, reações, inquietações e preconceitos. A deficiência auditiva, foco deste 

trabalho, é notada mais lentamente pelas pessoas, e por isso, costuma causar mais estresse à 

medida que vai sendo percebida. Este trabalho traz uma exposição e uma reflexão teórica a 

respeito do tema “surdos e psicologia clínica” a fim de enfatizar a necessidade de maior debate e 

construção social perante a população de surdos. A preparação do psicólogo para atender os 

surdos e, especialmente neste trabalho, do psicólogo clínico, é imprescindível para que esta 

população seja atendida pelos profissionais e de forma adequada. A revisão de literatura realizada 

mostrou o quão pouco existem publicações relacionadas ao tema. Em suma, busca-se trazer o 

tema à tona, contribuir com a literatura do tema e com o abrangente compromisso do psicólogo 

clínico na sociedade, como somar interesses e responsabilidades com a população surda. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum diante da leitura de textos relacionados à surdez/deficiência auditiva 

encontrarmos o uso destas duas terminologias, e, muitas vezes em um mesmo texto. Essa 

diferença deve-se muitas vezes às duas formas distintas de abordagem existentes: a orgânica e a 

histórica e cultural. De acordo com Bisol e Valentini (2011), na primeira perspectiva, do ponto de 

vista orgânico, “surdez” e “deficiência auditiva” são sinônimos utilizados na referência a 

qualquer tipo de perda auditiva, seja esta de grau leve, moderado, severo ou profundo, 

independentemente de ser em um ou nos dois ouvidos. A segunda abordagem compreende a 

surdez em uma perspectiva histórica e cultural, de forma a enfatizar as diferentes maneiras de 

vivenciar as diferenças na audição. 

Apesar de todo o avanço tecnológico e informativo relacionado à cultura surda, existe ainda 

uma grande parcela da população ouvinte utilizando terminologias que acabam passando para a 

sociedade surda uma mensagem preconceituosa, negativa e arbitrária (Cardoso, 2016). E a 

literatura é confusa em relação a diferenciação dos termos e seu uso e, muitas vezes, o autor não 

deixa claro o seu posicionamento para o leitor. Porém, partindo-se do ponto de vista mencionado 

e devido à falta de uma precisão em relação ao termo na literatura, serão utilizados neste trabalho 

os dois termos. Ora como sinônimos, e, ora como a visão de cada autor referenciado. 

Destacando-se ainda que a abordagem orgânica e a histórica e cultural não foram as únicas visões 

encontradas na literatura para explicar as terminologias. Segundo Bisol, Simioni e Sperb (2008), 

o conceito de surdez que prevalece entre os pesquisadores brasileiros é o socioantropológico, que 

está voltado para uma visão da surdez como uma diferença cultural e linguística. 

Este trabalho abordará o tema “surdos e psicologia clínica” e parte de uma preocupação 

com a questão da surdez no Brasil e no mundo, perante a sociedade, com ênfase nos profissionais 

de psicologia clínica. Estaria o psicólogo clínico apto a atender demandas das pessoas surdas? Há 

demandas de surdos nas clínicas de psicologia? Como é para um surdo precisar desse 

atendimento psicológico e não se sentir incluído? Há o uso das línguas de sinais? Os psicólogos 

clínicos saem da graduação preparados para atender todas as pessoas e inclusive os surdos? Se 

não, se especializam depois? Diante de tantos questionamentos, a ideia central deste trabalho é 

expor um pouco a respeito da população surda, apontar suas dificuldades e principalmente 

levantar um debate envolvendo a psicologia clínica. Assim, busca-se também colaborar com o 

tema para que este possa cada vez mais se expandir e as dificuldades dos surdos sejam ao menos 

amenizadas. 

O trabalho é composto por duas fases: uma delas trata-se de uma revisão de literatura do 

tipo narrativa, e a outra se trata de uma exposição teórica a respeito da surdez e do papel da 
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psicologia clínica, ou seja, de como o psicólogo clínico vem abrangendo e abordando esta 

população. Esta parte do trabalho será a primeira a ser abordada a fim de introduzir o leitor no 

assunto e fazer um levantamento sobre o que se encontra no tema, da forma mais abrangente a 

específica. Em seguida será apresentado detalhadamente nos métodos e nos resultados o processo 

de realização deste trabalho e, em especial da revisão de literatura realizada. Depois será exposto 

um breve resumo dos artigos encontrados na revisão, e por fim, o trabalho trará também uma 

exposição de algumas teses encontradas, relatará brevemente sobre dois blogs e sobre uma 

instituição para pessoas surdas no Brasil. 

 

OBJETIVOS 

 

Os objetivos gerais desta pesquisa são voltados a colaborar para a expansão da discussão e 

estudo do tema, além de possibilitar aos psicólogos clínicos e à psicologia no geral, como 

também a outros profissionais, refletirem sobre a importância da inclusão e aqui, em especial, da 

população surda. 

Os objetivos específicos direcionam-se diretamente ao passo a passo realizado para a 

composição deste trabalho. A revisão de literatura, realizada em sete bases de dados, objetiva 

tomar conhecimento do que vem sendo estudado e publicado sobre o tema “surdos e psicologia 

clínica”. Buscou-se acessar o material encontrado e realizar além de uma revisão literária uma 

exposição teórica do que se julgou necessário para assim enriquecer mais a proposta do trabalho, 

já que foram poucos os artigos encontrados a respeito do tema na revisão de literatura. 

 

DEFICIÊNCIA: DESDOBRAMENTOS NA SOCIEDADE  

 

No decorrer da história, as pessoas com deficiência já chegaram a ser consideradas 

alternadamente como seres amaldiçoados e como seres semidivinos. No entanto, esta população 

sempre foi excluída do contexto social e enxergada como objetos de caridade da comunidade 

(Pessoti, 1999, como citado em Othero & Dalmaso, 2009, p. 177). Com a criação do conceito de 

Integração da pessoa com deficiência, que veio historicamente a partir de um processo dialético 

de afastamento do paradigma da institucionalização, apropriaram-se de ideias de normalização. 

Portanto, ao invés de buscar modificar a sociedade, enfatizavam a necessidade de modificar a 

pessoa com deficiência para que ela pudesse ser integrada e inserida no convívio social, se 

assemelhando ao máximo possível aos demais (Ferreira & Duarte, 2010). 

A tentativa de normalizar a pessoa com deficiência foi perdendo sentido porque o conceito 

de normalização pode ser bastante subjetivo e relativo, e então, a sociedade passou a ter sua 
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parcela de contribuição para que o processo de inserção das pessoas com deficiência pudesse 

ocorrer. Além disso, nasceu a necessidade de uma transformação dos sistemas sociais para 

contemplarem as necessidades das deficiências humanas, atendendo a todos. Porém, eliminado o 

problema da integração, ocorrendo uma desintegração, a sociedade atual passou a não ser mais 

uma sociedade de discriminação, mas, se tornou uma sociedade de segregação (Ferreira & 

Duarte, 2010). 

A segregação de pessoas com deficiência parte não apenas do senso comum, mas muitas 

vezes de profissionais, destacando-se os da área da saúde, que deveriam ser parte da modificação 

do problema. De acordo com Othero e Dalmaso (2009), as práticas em saúde se constroem a 

partir da relação sócio-histórica-cultural, onde os profissionais de saúde ainda segregam as 

pessoas com deficiência. 

Sabendo-se que “a proposta de inclusão social, econômica, política, cultural e educacional 

deve ser incondicional, não admitindo, portanto, qualquer forma de segregação, o que ainda não 

acontece” (Ferreira & Duarte, 2010), muito há a se fazer em relação ao avanço em pesquisas, 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas para as pessoas com 

deficiência. Segundo o Relatório Mundial da Deficiência (2012), apesar da considerável 

magnitude que possui a questão da deficiência, destaca-se uma falta significativa de consciência 

e informação científica a respeito, pois, o número de documentos em análise e compilação 

desenvolvendo políticas e respostas para abordar as necessidades das pessoas com deficiência são 

escassos. 

Conforme citado por Ferreira e Duarte (2010), baseando-se nos dados do Censo de 2000, 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), no Brasil, 14,5% da população, o 

que equivale a 24,5 milhões de brasileiros, possuem alguma deficiência. Tal porcentual é 

considerado bastante superior em relação a levantamentos anteriores, no qual se encontra com 

um contingente inferior a 2%. Tal aumento se deve ao melhoramento dos instrumentos de coleta 

de informações que seguem as últimas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

e não em função de aumento da incidência de deficiências. 

Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo convivem com alguma forma de 

deficiência, destacando-se que, dentre estas, cerca de 200 milhões possuem dificuldades 

funcionais consideráveis. Com o envelhecimento das populações e o considerável risco de 

deficiência na população de mais idade, além do aumento global de doenças crônicas, como a 

diabetes, as doenças cardiovasculares, os cânceres e os distúrbios mentais, nos próximos anos a 

deficiência terá sua incidência aumentada e, portanto, será uma preocupação ainda maior 

(Relatório Mundial Sobre a Deficiência, 2012). 

Cada deficiência manifesta na sociedade comportamentos, reações, inquietações e 

preconceitos diferentes. As deficiências físicas, por exemplo, como a falta de visão ou de algum 
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membro, ou a paralisia, por terem maior visibilidade acarretam mais apreensão. Já a deficiência 

mental e a auditiva demoram mais a serem notadas pelas pessoas e, por isso, acabam causando 

mais estresse a medida que vão sendo percebidas (Maciel, 2000). 

 

 

SURDEZ  

 

Silva, Kauchakje Gesueli (2003), afirmam que a detecção precoce da deficiência auditiva é 

imprescindível por possibilitar a otimização dos processos terapêuticos e aumentar a 

probabilidade de se aproveitar ao máximo o potencial de linguagem expressiva e receptiva, de 

alfabetização, do desempenho acadêmico e do desenvolvimento social e emocional das crianças. 

Dessa forma, o único procedimento capaz de identificar precocemente alterações auditivas é 

através da Triagem Auditiva Neonatal de rotina. Assim, após a triagem, nos casos positivos, 

poderão ser realizados encaminhamentos necessários, seja para intervenção médica ou para 

programas de reabilitação. 

O diagnóstico da surdez deve ocorrer até os três primeiros meses de vida da criança para 

assim, se iniciarem intervenções até os seis meses de idade (Silva, Kauchakje & Gesueli, 2003). 

Com base na literatura internacional, a surdez geralmente é identificada após os seis meses de 

idade (Weber & Diefendorf , 2001 como citado em Silva, Kauchakje & Gesueli, 2003, p. 22). No 

Brasil não é diferente, no país o diagnóstico das alterações auditivas é realizado em tempo 

extremamente tardio, em torno dos três ou quatro anos de idade e, isto prejudica demais o 

prognóstico, já que é nos primeiros anos de vida que a criança precisa de auxílio para 

desenvolver a linguagem (Nakamura, Lima & Gonçalves, 2000 como citado em Silva, Kauchakje 

& Gesueli, 2003, p. 22). Dessa forma, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico e detectado 

qualquer problema, melhor. 

Fellinger, Holzinger e Pollard (2012) definem a surdez como uma condição heterogênea 

que engloba efeitos de longo alcance nos aspectos social, emocional e cognitivo do 

desenvolvimento das pessoas surdas. Para Luz (2013), as pessoas surdas, assim como todas as 

demais pessoas, sofrem as vicissitudes da condição humana, porém, em algum momento de suas 

vidas, do ponto de vista corpóreo, passaram por baixa experiência sonora de mundo. Os surdos, 

não diferentemente dos ouvintes, se organizam a partir da sensorialidade do seu organismo e, 

portanto, nenhum surdo é igual ao outro. “Quanto mais intensamente e mais cedo estiver presente 

esta sensorialidade surda, mais a realização de seu anseio comunicante dependerá, especialmente, 

das experiências visuais e motoras” (Luz, 2013). 

De acordo com Santana (2007) o tema “surdez” envolve diversos aspectos decorrentes da 

dificuldade do surdo para falar a língua legítima, ou seja, a língua na sua modalidade oral. Tais 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.10.2017 

 

Bianca Aparecida Marques Pereira, Lélio Moura Lourenço 6 facebook.com/psicologia.pt   
 

aspectos são de ordem médica, linguística, educacional, terapêutica, social, trabalhista e política. 

Na ordem médica encontram-se a questão da etiologia, do diagnóstico, e da cirurgia de implante 

coclear; na ordem linguística estão englobados os diferentes processos de aquisição e de 

desenvolvimento da linguagem oral e/ou de sinais; na ordem educacional podemos citar as 

abordagens específicas para o surdo; na ordem terapêutica encontra-se o acompanhamento 

especial no campo da fonoaudiologia; na ordem social destacamos as dificuldades dos surdos de 

interagirem com os ouvintes; na ordem trabalhista enfatiza-se a dificuldade de conseguir um 

emprego e também a luta pelo aumento da “cota” de vagas para deficientes; e na ordem política 

encontra-se a luta pelos direitos dos surdos e para que a língua de sinais seja reconhecida. 

O termo “surdo” é vago, pois, é tão abrangente que acabamos não considerando os graus de 

surdez, que são muito variados e importantes, seja esta importância qualitativa ou existencial. 

Cerca de 15 milhões da população americana possuem “dificuldade para ouvir”, assim, com o 

uso de aparelhos auditivos estas pessoas conseguem escutar parte do que é falado. Atenção e um 

pouco de paciência daqueles que conversam com eles também é importante. Existem aqueles que 

são “seriamente surdos”, que muitas vezes foram vítimas de doença ou dano no ouvido na 

juventude, mas também nestes casos ainda é possível ouvir a fala, principalmente com os mais 

novos aparelhos auditivos que são computadorizados e altamente sofisticados. Outro grupo nesta 

classificação é os “profundamente surdos” ou “totalmente surdos”, que não escutam 

absolutamente nada e não há possibilidade de passarem a escutar, independentemente de avanços 

tecnológicos que possam surgir. Para conversar estas pessoas precisam ler os lábios, usar a língua 

de sinais ou ambos (Sacks, 2010). 

Conforme Quiñonez, Ramírez, Girón & Rey (2009), uma pessoa é considerada surda, sobre 

uma perspectiva audiológica, quando possui algum problema estrutural ou sensorial em seu 

sistema auditivo. Com esta dificuldade a pessoa surda tem alterada a sua capacidade de receber, 

associar, discriminar e compreender sons, e, como consequência disso, quando esta pessoa 

começa a aprender a escutar, sua comunicação acústica ou o seu desenvolvimento neste aspecto é 

limitado, mesmo com o uso de dispositivos especiais ou aparelhos auditivos. A surdez possui três 

classificações: surdez total, hipoacusia neurosensorial, e, a perda auditiva mista (Pooch, Perez, 

Iglesias, Sais, Rodriguez & Areola, 2005 como citado em Tilano-Vega, Cárdenas-Torres, 

Betancur-Caro, Rivera-Muñoz, Gómez-Gómez, Arango-Restrepo, Moreno-Asprilla & Jaramillo-

Velásquez, 2014). Além disso, os autores destacam também que a surdez pode surgir em uma 

pessoa como uma perda progressiva da audição devido à exposição excessiva a ruídos de alta 

intensidade. 
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Dados Demográficos 

Em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (2015), cerca de 360 

milhões de pessoas, ou, 5% da população mundial, convivem com a surdez. Sendo que destes, 

7,6 milhões de pessoas surdas (3,1%) encontram-se nos Estados Unidos, possuindo alguma 

dificuldade auditiva, e, 1,1% possuindo grande dificuldade de audição (Censo de Bureau, 2010 

como citado em Boness, 2015). No Brasil, com base no Censo Demográfico do IBGE (2010), 

344 206 pessoas não conseguem escutar de forma alguma, 1 798 967 possuem grande dificuldade 

para escutar e 7 574 145 possuem alguma dificuldade. Estes dados mostram que há uma 

população significativa de pessoas surdas e que, portanto, necessitam de atenção especial. 

Os dados a seguir foram subdivididos de acordo com cada região do Brasil. Na região 

norte, o número de pessoas que não conseguem escutar de forma alguma é de 23 023, já as que 

possuem grande dificuldade para escutar é de 123 273, e as que possuem alguma dificuldade para 

escutar é de 591 018 pessoas. Na região nordeste o número de pessoas que não escutam de forma 

alguma é de 89 030, as que possuem grande dificuldade para escutar é de 568 438, e as que 

possuem alguma dificuldade para escutar é de 2 413 885 pessoas. Na região sudeste o número de 

pessoas que não conseguem escutar de forma alguma é de 158 786, as que possuem grande 

dificuldade para escutar é de 708 996, e as que possuem alguma dificuldade para escutar é de 2 

967 992 pessoas. Na região sul, o número de pessoas que não conseguem escutar de forma 

alguma é de 48 119, as que possuem grande dificuldade para escutar é de 282 307, e as que 

possuem alguma dificuldade para escutar é de 1 108 600 pessoas. Na região centro-oeste, o 

número de pessoas que não conseguem escutar de forma alguma é de 25 248, as que possuem 

grande dificuldade para escutar é de 115 953, e as que possuem alguma dificuldade para escutar é 

de 492 650 pessoas (IBGE, 2010). 

No estado de Minas Gerais, conforme o Censo Demográfico do IBGE (2010) existem 32 

355 pessoas com surdez profunda, 199 251 pessoas com surdez moderada-severa e 769 738 

pessoas com surdez leve. Totalizando no estado 1 001 344 surdos. Na capital deste estado, em 

Belo Horizonte, o número de pessoas com surdez profunda é de 4 557, 19 046 com surdez 

moderada-severa e 88 000 com surdez leve, totalizando na cidade um número de 111 603 surdos. 

Na cidade de Juiz de Fora, o número de pessoas que não conseguem escutar de modo algum é de 

643, as pessoas que possuem grande dificuldade para escutar na cidade é de 5 593, e as que 

possuem alguma dificuldade é de 19 983 pessoas, com um total de 26 219 surdos. 
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Tabela 1.  

População residente de pessoas surdas conforme as Grandes Regiões e as Unidades de 

Federação (IBGE, 2010) 

 Não consegue de 

modo algum 

Grande dificuldade Alguma dificuldade 

Brasil 344 206 1 798 967 7 574 145 

Norte 23 023 123 273 591 018 

Rondônia 1 754 11 763 52 833 

Acre  1 189 6 159 26 812 

Amazonas 5 429 23 841 124 920 

Roraima 561 3 382 15 152 

Pará 11 284 60 066 297 723 

Amapá 830 4 829 22 646 

Tocantins 1 976 13 232 50 932 

Nordeste 89 030 568 438 2 413 885 

Maranhão  10 007 64 082 275 529 

Piauí  4 730 37 474 143 771 

Ceará 16 313 99 364 411 128 

Rio Grande do Norte 4 879 36 929 150 054 

Paraíba 6 470 41 908 181 762 

Pernambuco 14 217 97 534 411 304 

Alagoas 51 123 35 686 145 920 

Sergipe 3 303 20 033 88 362 

Bahia  23 987 135 427 606 057 

Sudeste 158 786 708 996 2 967 992 

Minas Gerais 32 355 199 251 769 738 

Espírito Santo 5 110 31 128 132 838 

Rio de Janeiro 30 897 132 986 608 112 

São Paulo 90 424 345 630 1 457 305 

Sul 48 119 282 307 1 108 600 

Paraná 18 988 100 206 396 755 

Santa Catarina  10 403 62 121 233 309 

Rio Grande do Sul  18 728 119 980 478 536 

Centro-Oeste 25 248 115 953 492 650 

Mato Grosso do Sul  3 609 20 811 83 190 

Mato Grosso 4 391 22 659 100 338 

Goiás 11 590 55 785 226 654 

Distrito Federal 5 658 16 698 82 469 

 

 

SURDEZ: UMA REFLEXÃO PARA A PSICOLOGIA CLÍNICA  

 

Considerar os contextos históricos e políticos que envolvem qualquer grupo de pessoas, em 

qualquer comunidade é essencial para melhor se adentrar das peculiaridades que circundam uma 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.10.2017 

 

Bianca Aparecida Marques Pereira, Lélio Moura Lourenço 9 facebook.com/psicologia.pt   
 

população. Portanto, será exposta adiante uma breve passagem contextual histórica e política da 

área da surdez, juntamente ao tema central deste trabalho. 

 Em 1857, por meio da vinda do professor francês Hernest Huet, surdo, a convite de D. 

Pedro II, o Brasil começou a sistematizar a educação para os surdos. Com isto, fundou-se, neste 

mesmo ano, o Imperial Instituto de Surdos Mudos, que, atualmente, é chamado de Instituto 

Nacional de Educação de Surdos - INES (Bisol, Simioni & Sperb, 2008). No decorrer da história, 

os surdos estiveram envolvidos em diversas situações e passagens histórico-sociais que os 

oprimiam, os tratavam com desigualdade e como doentes. Em 1880 no chamado “Congresso 

Internacional de Surdos” ocorreu uma votação na qual se favoreceu os métodos orais de 

comunicação na educação de surdos, e não os métodos manuais. Este acontecimento não 

reconhecia, portanto, a linguagem de sinais como a forma autêntica e pertencente à cultura 

daquela população. Com isso, vê-se assim, um contexto de opressão perante os surdos, e que 

permaneceu por séculos (Jankowski, 1992 como citado em Boness, 2015). 

 Foi no ano de 2002 que o governo federal oficializou no Brasil a Língua Brasileira de 

Sinais - Libras, a partir da Lei n° 10.436/2020 (Brasil, 2002), e assim, a proposta de educação 

bilíngue ganhou respaldo legal naquele ano. Mas esta lei foi regulamentada apenas em 2005, 

através do decreto número n° 5.626 (Brasil, 2005), quando foi disposto que os cursos de 

Pedagogia, outras licenciaturas e o curso de Fonoaudiologia, incluíssem a disciplina de Libras. 

Contudo, de acordo com Giroto, Berberian e Santana (2014), é também essencial ressaltar que, 

foi principalmente, a partir de 2002, que essas mudanças relacionadas à área da surdez 

aumentaram o interesse de profissionais de diversas áreas por este tema. Diante disto, Azevedo, 

Giroto e Santana (2015), levantam dois questionamentos que ficam aqui como reflexões: “De que 

forma as mudanças contextuais promovem mudanças na produção de conhecimento?” e “Quais 

formas de produção abordam e/ou revelam essas modificações?”. 

 Nos anos de 1960 e 1970, de acordo com Leigh (2010), a sociedade experimentou uma 

psychotherapy boom, ou seja, um grande crescimento no desenvolvimento da psicoterapia que, 

veio a se tornar um fenômeno social. Este crescimento abarcou mais de 250 tipos de terapias, de 

forma a não se limitar a pessoas doentes, mas também as pessoas que queriam melhor 

compreender-se, melhorar seus relacionamentos, entre outras buscas para melhor satisfazerem 

suas vidas. Assim, o campo da psicoterapia crescia e ganhava credibilidade científica. Porém, 

apesar dessa força das psicoterapias, tanto em número como em alcance social, os surdos eram 

excluídos, pois, por uma série de razões as psicoterapias não eram acessíveis a eles. 

 Leigh (2010) menciona como um dos motivos para a psicoterapia não atender aos surdos 

a entrada tardia de disciplinas de saúde mental e das ciências do comportamento no campo da 

surdez, como também, a significativa gama de terapeutas não qualificados para atender à 

população de pessoas surdas. Além disso, ocorreu um agravamento neste lento processo 
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psicoterápico com pessoas surdas devido a atitudes negativas de profissionais que se declaravam 

especialistas em psicoterapia com surdos, e, de profissionais da área da saúde mental. A ênfase 

predominante voltava-se para a afirmação de que os surdos não eram candidatos adequados ou, 

viáveis, para o tratamento psicoterápico. 

 Os profissionais da época tinham suas crenças voltadas para a ideia de que apenas as 

pessoas altamente qualificadas, e, isto incluía apenas os indivíduos altamente verbais, ou seja, 

aqueles que não possuíam dificuldades para se comunicar verbalmente, poderiam se beneficiar de 

um tratamento terapêutico. O que se oferecia em assistência aos surdos resumia-se, 

historicamente, em conselhos, orientações, instruções, palestras e advertências. Sendo que os 

profissionais que estiveram envolvidos a princípio eram professores, atletas, treinadores, 

membros do clero, assistentes sociais e conselheiros de reabilitação profissional (Leigh, 2010). 

 De acordo com Santana (2007), nos últimos dez anos ocorreram significativas alterações 

no cenário da surdez que abarcam desde abordagens educacionais e clínicas - Oralismo, a 

Comunicação Total e o Bilinguismo. Além disso, estas mudanças trouxeram desenvolvimentos 

e/ou aperfeiçoamentos tecnológicos, como próteses auditivas, implantes cocleares, além do 

surgimento de novos profissionais legitimados que pudessem assim dar conta das especificidades 

relacionadas à surdez, que foi o caso de intérpretes e de instrutores surdos. Todo esse movimento 

foi acompanhado de mudanças políticas públicas educacionais. 

 Segundo Glickman e Harvey (2008), a partir do final do século XX algumas perguntas 

relacionadas à conduta da psicoterapia com pessoas surdas tornaram-se possíveis. Quais 

competências especiais são necessárias para fazer este trabalho? Que base de conhecimento o 

profissional deve ter ou buscar adquirir? Quais as formas comuns da psicoterapia devem ser 

adaptadas para pessoas surdas? Quais são as melhores práticas a serem usadas quando se trabalha 

com pessoas surdas ou com subconjuntos de pessoas surdas? De acordo com os autores, estas 

seriam umas das melhores perguntas a serem feitas em relação ao tema. Seriam estas melhores do 

que se perguntar se as pessoas surdas se beneficiam de psicoterapia ou como podemos ajudar as 

pessoas surdas a enfrentarem a questão da surdez. Já Boness (2015) enfatiza que fornecer terapia 

para surdos levanta importantes considerações éticas para o profissional psicólogo. Tais 

considerações voltam-se para a questão da competência, relações múltiplas, confidencialidade, 

avaliação, diagnóstico e em relação à comunicação. 

 De acordo com Lieu, Sadler, Fullerton e Stohlmann (2007), a interação que ocorre entre o 

profissional de saúde e as pessoas com deficiência auditiva deixa clara a dificuldade do paciente 

ao ser imposto a uma linguagem que não é a de sua apropriação, mas que lhe é imposta como se 

fosse sua primeira língua. Apesar de alguns profissionais tentarem algumas maneiras de se 

comunicar gestualmente, gestos estes que não equivalem à linguagem de sinais, é extremamente 

clara a dificuldade de compreensão desta comunicação para o surdo. 
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 Pollard (2014) afirma que o ato de prestar atendimento aos surdos apresenta uma série de 

considerações éticas difíceis para os profissionais do campo da psicologia, como por exemplo, a 

desconfiança do profissional na área de saúde mental em relação à população surda. A prática 

exige desses profissionais, conhecimento, treinamento e recursos para que possam obter 

instruções e se tornarem competentes para realizarem atendimentos éticos aos surdos. Mas a 

população surda também possui seus problemas éticos, e que são únicos desta população. Um 

exemplo mencionado pelo autor são os significativos problemas de linguagem, que alguns surdos 

possuem que faz com que se torne bastante complexa a comunicação do profissional para falar a 

respeito de uma avaliação, de um diagnóstico, e, mesmo que possua a ajuda de um intérprete 

qualificado. 

 Silva e Faria (2014) destacam que diversos autores vêm discutindo essa questão da 

interação da pessoa com deficiência auditiva nos serviços de saúde e assim, as autoras realizaram 

um estudo para avaliar as dificuldades de comunicação sofrida pelos surdos ao buscarem 

atendimentos em serviços de saúde, além de, avaliar possíveis estratégias para que tais 

dificuldades possam ser minimizadas. Os resultados dessa pesquisa mostraram que o atendimento 

com os surdos nos serviços de saúde é composto por dificuldades dos profissionais na 

comunicação não verbal, consultas com tempo limitado para serem realizadas, falta de 

compreensão e até de paciência do profissional de saúde, faltam intérpretes, e, sentimento de 

exclusão e discriminação por parte do paciente. Esta situação mostra que por traz disso está o 

despreparo dos profissionais de saúde e do próprio serviço para atender as pessoas surdas. Todos 

estes problemas podem interferir no diagnóstico e no tratamento dos surdos. As alternativas de 

enfrentamento que as autoras apontaram voltam-se para a capacitação dos profissionais de saúde, 

a presença de um intérprete da Libras nos atendimentos, inserção do curso de Libras nas grades 

curriculares, e que haja o incentivo de pesquisas voltadas para os sinais e os sintomas agravantes 

à saúde expressos nessa língua.  

 Retornando à psicologia, Cromack (2004) afirmava que era ainda pequeno o número de 

pesquisas realizadas na área de deficiência, e em particular quando se tratava da deficiência 

auditiva. Na psicologia especificamente, era possível verificar determinada ausência de estudos 

com pessoas surdas, já que se enfatizava o conceito de identidade de forma a direcioná-lo ao 

conceito de normalidade, à condição de normalidade do sujeito. Assim, a autora destacou que 

havia muitos estudos que abordavam a questão da identidade, mas destes estudos, muito pouco 

eram sobre a identidade surda. Com base nestas instâncias, a autora levantou como questão 

essencial em seu trabalho, a necessidade de ocorrer um avanço nos estudos desse conceito, da 

identidade da pessoa surda, de forma a realizar uma articulação com o que não é dito em um 

desenvolvimento psicológico normal, devido às condições adversas a este desenvolvimento que 

era ainda visto como padrão, ideal, normal. 
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 Comparando-se o mencionado por Cromack (2004) com a realidade atual do que se 

encontra na literatura relacionada ao tema deste trabalho, podemos dizer que, de acordo com 

estudos e mudanças de determinados pensamentos sociais que a primórdio eram muito 

intrínsecos à humanidade, apesar de os avanços terem sido e continuarem lentos, ocorreram 

algumas alterações no contexto mencionado. Os avanços são lentos, mas não devemos deixar de 

observar e de mencionar que eles ocorreram e continuam em constante movimento. Os estudos 

em relação à deficiência, que se encontra em diversas bases de dados, atualmente são em número 

bastante significativos e de diversas abrangências teóricas. Porém, os estudos a respeito da surdez 

na psicologia ainda são poucos, mas há uma grande quantidade de publicações na área da 

psicologia tratando-se especificamente da questão educacional dos surdos, pois, segundo Bisol, 

Simioni e Sperb (2008), o interesse da psicologia pela surdez muito se volta para o 

desenvolvimento na área da educação de surdos. 

  

MÉTODO  

 

Neste trabalho, como já mencionado, além da busca teórica para sua composição, foi 

realizada uma revisão de literatura. A revisão iniciou-se com o propósito de se buscar artigos 

publicados em revistas sobre o tema “surdos e psicologia clínica”. Para realizar esta busca, fez-se 

uma pesquisa eletrônica em sete bases de dados: BVS, Dialnet, Google Acadêmico, Pepsic, 

PsycInfo, Redalyc e Scielo. A busca nas bases foi realizada pela associação entre termos em 

português, inglês e espanhol. 

Os termos buscados em português foram: “psicologia clínica”, “tratamento psicológico”, 

“intervenção psicológica”, “atenção psicológica”, “acompanhamento psicológico” e “psicologia”. 

Estes foram associados com “surdez”, “surdos”, “surdo”, e “deficiência auditiva”. Em inglês os 

termos utilizados foram os mesmos: “clinical psychology”, “psychological treatment”, 

“psychological intervention”, “psychological care”, “psychology accompaniment” e 

“psychology”. Estes foram associados com “deafness”, “deaf”, e “hearing deficiency”. Em 

espanhol foram também buscados os mesmos termos referentes aos anteriores mencionados: 

“psicología clínica”, “tratamiento psicológico”, “intervención psicológica”, “atención 

psicológica”, “acompañamiento psicológico” e “psicología”. Estes, como os anteriores, foram 

associados à “sordera”, “sordo”, “sordos”, e “pérdida de audición”. 

 Para realizar o cruzamento nas bases de dados dos termos associados foram utilizados 

dois operadores, sendo estes o “ponto e vírgula (;)” para as buscas nos três idiomas, e, de forma 

exclusiva, referente a cada idioma, usou-se “e” (para as buscas em português), “and” (para as 

buscas em inglês), e “y” (para buscas em espanhol). Portanto, para cada uma das associações 

entre termos foram utilizados dois operadores. Esta escolha baseou-se nos diferentes resultados 
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encontrados em algumas bases de dados a partir da mudança do operador entre os termos 

associados, e assim, optou-se por utilizar ambos operadores entre os cruzamentos das palavras 

chaves em todas as bases de dados utilizadas na pesquisa. 

 Para a realização dessa pesquisa alguns critérios de inclusão e de exclusão foram 

definidos para que a possibilidade de resultados e seleção fosse mais restrita, de forma a 

possibilitar que artigos relacionados ao tema fossem encontrados e selecionados. Um dos 

critérios de inclusão foi a realização das buscas por títulos que englobassem as palavras chaves 

envolvidas. Foram buscados apenas artigos publicados em revistas entre janeiro de 2006 e 

outubro de 2016, portanto, dissertações, teses, livros, ou capítulos de livros foram descartados na 

revisão. Todos os artigos que abordavam a surdez em outras áreas, ou seja, que não se tratava da 

psicologia clínica, como educação para surdos, relação parental e surdez, entre outros 

encontrados, foram descartados. Apenas os artigos que abordavam em algum aspecto a 

psicologia clínica e a surdez, foram selecionados. 

 Após esta primeira etapa buscou-se um material mais amplo, de forma a incluir livros, 

teses de doutorado e de mestrado, para constituir um material mais abrangente para melhor 

construção do embasamento teórico deste trabalho como um todo. Blogs e sites relacionados ao 

tema “surdos e psicologia clínica”, como também em relação à surdez especificamente, também 

foram acessados para melhor se buscar conhecimento da atuação do profissional de psicologia e 

principalmente do profissional de psicologia clínica perante a surdez.  

 

RESULTADOS 

 

Em geral, após digitar as associações de descritores nas bases de dados, foi realizada uma 

leitura prévia de cada um dos artigos, considerando-se que grande parte foi descartada através do 

título ou do resumo, já em outros casos foi necessária uma leitura de todo o artigo. Assim, esse 

procedimento veio a resultar numa seleção final de 2 artigos, estando estes diretamente 

relacionados ao tema proposto. Dos artigos que não foram selecionados, a maior parte deles 

tratava-se da questão da surdez nas escolas e da educação e inclusão dos surdos neste meio. 

A seguir, os artigos encontrados na revisão de literatura realizada serão descritos de forma 

resumida. Além disso, algumas teses encontradas que abordam o tema serão brevemente 

expostas, como também serão mencionados dois blogs, e uma instituição, considerados 

essenciais e enriquecedores para a proposta deste trabalho. 

 

 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 01.10.2017 

 

Bianca Aparecida Marques Pereira, Lélio Moura Lourenço 14 facebook.com/psicologia.pt   
 

Breve levantamento dos artigos encontrados sobre o tema “surdos e psicologia 

clínica” 

 Entre as bases de dados selecionadas para a pesquisa eletrônica, em que foram realizadas 

buscas por publicações dos últimos dez anos, o artigo mais recente encontrado no tema “surdos e 

psicologia clínica” trata-se de um estudo publicado recentemente, no ano de 2015. O estudo, de 

Boness (2015) levanta a necessidade de uma discussão sobre as considerações éticas relevantes 

ao tratamento da população surda. Segundo o autor está em falta a literatura que aborda as 

considerações éticas relevantes para a realização de psicoterapia com pacientes surdos e, isto vem 

de quase 20 anos. O que há de pesquisas na área, ou seja, que trata a questão da psicoterapia com 

surdos, aborda a prestação de terapia às pessoas surdas, a cultura surda e, além disso, a questão 

de intérpretes em psicoterapias. Porém, a falha apontada pelo autor, como já mencionada em 

quesito de uma necessidade, é colocar dimensões éticas nos estudos, abordar juntamente a estes 

tratamentos com os surdos a pertinência e a presença da ética. 

 Boness (2015) aponta para o número reduzido de psicólogos, vinculados à Associação 

Americana de Psicologia (APA), que realizam atendimento às pessoas surdas, conforme os 

Princípios Éticos e ao Código de Conduta. O tema central de seu estudo foi a necessidade e a 

significância de se oferecer atendimentos adequados, culturalmente competentes e éticos aos 

surdos. Assim, o artigo apresenta informações detalhadas e uma avaliação das considerações 

éticas a fim de mostrar ao psicólogo o que é fundamental para sua preparação para o atendimento 

com surdos. 

 Para que os psicólogos mantenham todos os ideais éticos da profissão é imprescindível 

que aspirem e defendam os essenciais princípios do Código de Ética da APA (Princípio A: 

Beneficência e não maleficência; Princípio B: Fidelidade e responsabilidade; Princípio D: 

Justiça; e Princípio E: O respeito pelos direitos e pela dignidade das pessoas; APA, 2010). Tais 

princípios devem estar implicados quando o psicólogo prestar atendimento a todos os seus 

pacientes e, aqui, de forma proposital à discussão, aos pacientes surdos. Há a necessidade de 

psicólogos competentes e familiarizados com as condições éticas relativas ao trabalho com essa 

população. É relevante uma comunicação adequada no atendimento, seja do próprio psicólogo 

como também com o uso de intérpretes na terapia; avaliar e diagnosticar sabendo-se que não há 

instrumentos adequados para utilizar com pacientes surdos; o profissional deve procurar se 

preparar para ser competente como também manter essa competência; tomar decisões éticas 

relacionadas às múltiplas relações e questões de fronteira; e haver uma relação com 

considerações de confiabilidade no trabalho com os surdos (Boness, 2015). 

 Outro artigo encontrado na pesquisa eletrônica trata-se de um estudo de Silva, Paiva e 

Silveira (2012) e consiste na realização de um estágio de grupoterapia com três crianças surdas, 

entre 7 e 10 anos, que utilizavam da linguagem gestual e da técnica de leitura labial para se 
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comunicarem. Participaram também do grupo as mães dessas crianças, estando elas com idade 

entre 25 e 40 anos. O estágio foi realizado por alunos do quinto ano do curso de psicologia de 

uma universidade privada do interior paulista, no ano de 2009. A proposta surgiu para atender à 

demanda de uma clínica de fonoaudiologia que solicitava trabalho psicológico com crianças 

surdas que eram atendidas no setor, devido a dificuldades emocionais e relacionais observadas 

nestas crianças na fonoterapia, como também algumas questões provindas do ciclo familiar 

destas crianças. O artigo foi formulado com o objetivo de compartilhar esta experiência prática 

com as crianças surdas e suas mães. 

 De acordo com Fernandes (2003), citado no artigo em questão, a psicoterapia de grupo é 

capaz de trazer alívio e até mesmo eliminar sintomas, de forma a possibilitar o autoconhecimento 

e o desenvolvimento de comportamentos mais saudáveis. As relações interpessoais e vivencias 

com o grupo podem proporcionar ainda aprendizados que refletirão no desenvolvimento da 

pessoa. Assim, Cruz, Dias e Mancebo (2007), destacam que o grupo de psicoterapia que envolve 

crianças as ajudam a lidar com dificuldades do dia a dia, como agressividade, competição, inveja, 

além de favorecer a cooperação e a empatia. Assim, vemos o quão importante se faz o trabalho 

com surdos ainda crianças. 

 O trabalho realizado pelos estagiários de psicologia teve duração de oito meses, com 

encontros semanais com duração de 50 minutos. A princípio, antes de ser iniciada a intervenção 

grupal, foram realizadas entrevistas com as mães a fim de conhecer a história de vida de cada 

criança, como também para a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

estando assim, em respeito às disposições éticas. Os resultados do estudo mostram o quão 

importante e eficiente se faz a grupoterapia com crianças surdas. 

 Através da ludoterapia as crianças encontraram espaço para interagirem espontaneamente 

com outras crianças, sendo que uma criança que interagia pouco passou a interagir mais, 

mostrando um desenvolvimento emocional positivo; as crianças puderam elaborar seus conflitos 

internos através da simbolização; passaram a lidar com limites e regras; e todo este conjunto 

contribuiu para a evolução destas crianças no tratamento fonoaudiológico. O projeto também foi 

muito engrandecedor em relação às mães, pois, estas puderam repensar e trabalhar suas atitudes e 

dificuldades na relação com seus filhos (Silva, Paiva & Silveira, 2012). 

  

Teses relacionadas ao tema “surdos e psicologia clínica” 

Diante da busca por artigos para a realização da revisão de literatura proposta neste 

trabalho, como também da busca por livros para a composição do arcabouço teórico do mesmo, 

foram encontradas algumas teses relacionadas ao tema. Sendo estas pesquisas de grande valia 

para o enriquecimento, não apenas deste trabalho, mas para o movimento de estudos na área, 

serão aqui incluídas. 
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Casali (2012), estudante da Universidade do Vale do Itajaí, realizou, no município de 

Itajaí - SC, um estudo intitulado “O Atendimento Psicológico ao Surdo Usuário da Libras no 

Município de Itajaí - MG”. A pesquisa tratou-se de uma dissertação de mestrado. Segundo Casali 

(2012), o estudo foi proposto devido aos escassos estudos encontrados na área e a relevância em 

atender a população de surdos. O objetivo geral de seu trabalho foi conhecer o atendimento 

psicológico oferecido ao surdo usuário da Língua Brasileira de Sinais no município de Itajaí - 

SC. Os objetivos específicos voltaram-se para a identificação de como é dado o acesso do surdo 

ao atendimento psicológico; identificar a dinâmica do atendimento psicológico em relação à 

duração das sessões, frequência, local e participantes; identificar em relação às abordagens 

psicoterápicas (modelo, teoria, estratégias e recursos utilizados); e reconhecer as fragilidades e 

potencialidades do atendimento psicológico junto ao usuário surdo. 

As dificuldades encontradas nos atendimentos voltaram-se em maior parte para a 

comunicação e o processo de interpretação durante o atendimento. Como solução para superar as 

dificuldades nos atendimentos, quando possível o psicólogo se comunicava com o paciente 

diretamente pela Libras, mas quando o profissional não dominava a linguagem de sinais haviam 

intérpretes da Libras, ou, a mediação de parentes. Assim, o estudo mostrou a necessidade de 

haver intérpretes da Libras nos atendimentos psicológicos e, a formação do psicólogo no uso da 

Libras, além de formação na área da surdez para melhor conhecer a população atendida (Casali, 

2012). 

Munro (2010), da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Astrália, realizou sua 

tese de doutorado, intitulada “The Development and Evaluation of a Culturally Affirmative 

Counselling Model For Deaf Clients in Australia”, com o objetivo de propor um modelo de 

prestação de serviços culturalmente afirmativos e para fornecer aos clínicos, ferramentas que 

pudessem avaliar o efeito do trabalho terapêutico com os surdos que procuram tratamento de 

saúde. Esta pesquisa envolveu um olhar voltado para todos os profissionais clínicos e não 

especificamente para o psicólogo clínico, e, apesar disso, é de grande relevância aqui, pois, 

também é importante para o psicólogo, como também, envolve uma ampla contribuição. 

Segundo Munro (2010), na Austrália há poucos profissionais com conhecimento e 

compreensão da surdez sob uma perspectiva cultural, e que pensam nesta importância para o 

relacionamento terapêutico. Como consequência dessa falta de serviços, recursos, profissionais 

da área da surdez e de psicólogos preparados atuando no país, os surdos são extremamente 

prejudicados. A pesquisa realizada pode contribuir com conhecimento, desenvolvimento 

profissional e recursos práticos, podendo estes ser usados por diversos profissionais clínicos da 

área de saúde mental no contexto de prestação de serviços para pacientes surdos na Austrália. 
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Blog e site - Surdez e atendimento psicológico com surdos 

O blog Psisurdos, dirigido pelo psicólogo clínico Cesar da Silva Gonçalves, ouvinte, 

formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, existe como forma de divulgar 

seu trabalho em atendimento clínico psicológico às pessoas surdas, como também de trazer uma 

exposição a respeito dessa população. Esta é realizada através de diversos artigos e vídeos 

selecionados, como também sobre instituições para surdos no país e, sobre a Libras. Além disso, 

destaca também a importância do papel do psicólogo clínico. 

Segundo Gonçalves (2016), conforme exposto em seu blog, são raros os profissionais de 

psicologia que se interessam de forma definitiva em se capacitar para prestar atendimento clínico 

à população surda. E, isto se deve possivelmente à dificuldade do aprendizado da Libras, que é 

essencial neste trabalho. Porém, é destacado no texto, que além dessa capacitação linguística do 

profissional, é fundamental que haja convivência com a comunidade surda, pois, é através desse 

envolvimento que se compreende a cultura e a identidade dessas pessoas. Este trabalho envolve 

bastante dedicação e paciência, pois, ele não se limita ao surdo, mas se estende por toda a 

família, esta que é um dos principais focos dos conflitos das pessoas surdas. 

Outro blog encontrado trata-se do “Cultura Surda”. Eiji (2016), ouvinte, criou o blog 

devido a seu interesse pelas produções culturais das comunidades surdas. O blog foi selecionado 

não apenas por estar relacionado com a surdez, mas por se mover em prol da cultura dos surdos. 

E esta cultura, esse conhecer da identidade do povo surdo, é de grande relevância para o 

psicólogo clínico se adentrar a essa população, como já mencionado anteriormente. Segundo as 

informações do blog, este trata-se de um espaço onde possa ser partilhada promoções culturais 

relacionadas à comunidade surda de diferentes países do mundo. O blog traz a exposição da 

cultura surda, produções culturais e eventos que ocorrem no mundo, relacionados à surdez. 

 

Feneis - Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis, 2016) 

O conteúdo que será exposto a respeito da instituição foi baseado nas informações do seu 

próprio site, que, segundo um dos diretores, foi atualizado este ano. A Feneis - Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos - foi fundada em 1987, e completará, portanto, em 

2017, 30 anos de existência. Trata-se de uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que 

atende a comunidade brasileira de forma a englobar pessoas surdas, com perda auditiva, 

professores de Libras, pesquisadores, familiares de surdos, instituições, organizações 

governamentais e não governamentais, profissionais da área, entre outras. 

Conforme as informações obtidas no site da entidade, a Feneis possui quatro princípios 

orientadores: foco, missão, visão e valores. O foco é a comunidade surda; a missão é produzir e 

disseminar o conhecimento nos diversos campos do saber, buscando contribuir para a qualidade 

de vida dos surdos, além de assegurar de forma humanista, crítica e reflexiva a cidadania 
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mediante a comunidade surda. Busca preparar os profissionais competentes e atualizados para o 

mundo do trabalho e para que as condições de vida da sociedade sejam melhoradas; a entidade 

tem como visão ser uma instituição de referência por promover a defesa de políticas em 

educação, cultura, saúde, assistência social e prestação de serviços para a comunidade surda. 

Visa também consolidar e ampliar a fomentação da Língua Brasileira de Sinais - Libras. Em 

relação aos valores, o ser humano surdo é tido como o maior patrimônio da instituição, a 

cidadania é vista como compromisso social, a inclusão é considerada uma forma de respeito à 

diversidade, a responsabilidade social como meta permanente, o trabalho em equipe como prática 

constante e, a ética como postura. 

A Feneis oferece diversos programas para a comunidade surda e deficiente, tais como os 

descritos a seguir: Surdocegos, Negros Surdos, Jovens Surdos, Acessibilidade, Direitos Humanos 

e Mulheres Surdas. O Programa Surdocegos tem como característica promover a inclusão de 

surdocegos por meio do estímulo da comunidade e interação com outras pessoas e com a 

sociedade; O Programa de Negro Surdos busca empoderar os surdos negros contra a 

discriminação e o racismo, para assim, fortalecer a luta por uma sociedade livre e igualitária; o 

Programa de Jovens Surdos trabalha para promover ações direcionadas para os jovens surdos 

entre 18 e 35 anos, de forma a visar a constante interação e diálogo entre estes jovens, a 

sociedade e o Sistema Feneis; o Programa de Acessibilidade tem como tarefa a promoção de 

ações que possam garantir a autonomia e a independência das pessoas com deficiência; o 

Programa de Direitos Humanos é responsável por promover o esclarecimento acerca dos direitos 

e das garantias que asseguram as pessoas surdas cidadania e dignidade; e, o Programa das 

Mulheres Surdas existe para promover a igualdade de gênero, e também, para combater 

preconceitos e discriminações vindas de uma sociedade patriarcal e excludente. 

 

DISCUSSÃO  

 

Vê-se que o debate sobre a população surda no Brasil e no mundo não se esgota e está 

envolvido por diversas áreas, temas e discussões sociais. Dessa forma, este trabalho muito pouco 

esgotará as possibilidades de estudo e investigação a respeito da surdez e do tema proposto, pois, 

apesar da diversidade de informações e abrangência teórica, há muito o que se falar. 

Especificamente, o tema “surdos e psicologia clínica” se encontra na literatura como uma 

pequena parcela diante de outras áreas que abordam a questão da surdez, porém, como foi 

abordado, ainda assim o tema vem sendo estudado e discutido, vem despertando o interesse de 

estudantes e profissionais, mesmo que em parcela pouco significativa. Este interesse não se 

mostra apenas pelos artigos publicados que foram encontrados na revisão, mas em toda as 
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discussões teóricas e práticas espalhadas pelo mundo, como teses, blogs e monografias que vem 

sendo produzidos. 

As publicações de artigos são escassas, como constatado através da revisão de literatura 

realizada. Ainda há muito a se movimentar no tema, muitos estudos a serem feitos e muitos 

questionamentos a serem levantados e respondidos, e este trabalho tem a intenção de contribuir 

para isto. As pesquisas realizadas, observadas, mostram, a maior parte delas em constatações 

práticas, a quão necessária é a capacitação do profissional de psicologia clínica para o 

atendimento com surdos (Boness, 2015; Casali, 2012; Munro, 2012; Silva, Paiva & Silveira, 

2012). De acordo com Santos e Assis (2015), os surdos são excluídos dos atendimentos em 

psicologia clínica devido à falta de profissionais qualificados para este público. E diante do 

mencionado pelos autores, pode-se acrescentar que, certamente, esta capacitação é uma 

necessidade para todos os profissionais, e não exclusiva do psicólogo ou do psicólogo clínico 

especificamente, para que haja a verdadeira inclusão da população surda. 

 Segundo Cattalini e Fornazari (2007), quando o profissional se encontra mediante 

divergências de culturas e de linguagens, cabe a ele se habilitar para atender as necessidades do 

paciente. As autoras realizaram um trabalho com a pretensão de mostrar a importância da 

reformulação do profissional, como também do aluno/estagiário, para que possam vencer 

barreiras e virem a se tornar psicólogos capacitados para atendimentos diferenciados, como o 

atendimento com surdos. Este trabalho foi baseado no atendimento psicológico de uma paciente 

surda, um estudo de caso, e aborda dificuldades enfrentadas por uma profissional de psicologia 

na realização do atendimento. Essa situação levou a profissional a fazer o curso de Libras, para 

assim se habilitar para o atendimento. Isto trouxe maior possibilidade de comunicação entre a 

psicóloga e a paciente, possibilitando estabelecer contato próximo com a paciente, facilitando 

refletir a respeito do contexto social em que ela estava inserida, conhecer suas dificuldades, seus 

anseios e suas angústias. 

 Se apropriar da cultura surda, de sua história, de sua língua, é oferecer a esta população o 

direito do igual, sendo diferente. E é, além disso, contribuir também para se tornar um 

profissional adepto aos contextos da sociedade, às diferenças, aos diversos seres humanos 

existentes. Segundo Strobel (2008), uma surda, que dedicou seus estudos para contribuir com a 

expansão acadêmica de estudos sobre a surdez, um povo se constitui, se integra e identifica as 

pessoas através da cultura, pois é esta que permite o carimbo de pertencimento. Assim, a 

existência de uma cultura surda contribui com as identidades das pessoas surdas dentro da 

sociedade. 

 É inegável que um psicólogo clínico preparado para o atendimento com surdos é um 

grande diferencial para a vida do paciente surdo como também para a do profissional, seja, 

profissionalmente como também como um ser humano que contribui para a inclusão social das 
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pessoas e participa dessa história. Para a capacitação, ou seja, para ser um psicólogo clínico 

competente para atender surdos, a apropriação da linguagem de sinais é inevitável. E esta 

apropriação não se resume apenas a possibilidade de comunicação ou de melhor comunicação 

com o paciente, mas a apropriação das vivências, dos obstáculos, da história dessa população. 

  

“Na língua de um povo, observa Herder, ‘reside toda a esfera de pensamento, sua 

tradição, história, religião e base da vida, todo o seu coração e sua alma’. Isso vale 

especialmente para a língua de sinais, porque ela é a voz - não só biológica, mas 

cultural, e impossível de silenciar - dos surdos” Sacks (2010, p.105). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Diante deste trabalho vale a pena enfatizar que é de extrema importância e pode-se dizer de 

urgência, maior envolvimento e interesse de profissionais na área da surdez e aqui especialmente 

do psicólogo clínico. É necessário que ele se coloque diante desta população, se apresente diante 

de seus deveres como profissional, enfrentando suas próprias inseguranças e conformismos. Cabe 

ainda muita luta para adquirir competências que não lhe são dadas em sua formação básica, e 

cabe também à ele buscar esta formação, se apropriar do que for necessário para que os 

princípios ético de ser um psicólogo clínico sejam seguidos, respeitando os direitos humanos, e 

aqui não cabe a exclusão de nenhum ser humano. Portanto, essa transformação social relacionada 

aos surdos é papel do psicólogo também, e, o psicólogo clínico pode e deve ser alvo de 

modificação do ambiente a sua volta, este que ele também habita e no qual se depara 

constantemente com diversas pessoas, estas formando um conjunto de múltiplas diversidades e 

trazendo diferentes desafios e dificuldades. 

 As pesquisas na área devem ser incentivadas para maior conhecimento das necessidades 

da população, novas descobertas e maior apropriação do conhecimento da relação entre 

psicólogos clínicos e surdos. Em relação à revisão de literatura realizada, como parte deste 

trabalho, vale deixar claro que muito ainda pode ser feito. Como sugestão para futuras revisões 

fica a necessidade de aprofundamento de buscas em outras bases de dados, além das utilizadas 

nesta pesquisa, como também, da proposta da utilização do cruzamento entre outros descritores, 

para assim abrir-se maiores possibilidades de exatidão para outras revisões. Estes novos 

descritores podem ser escolhidos através de maiores investigações de tipos de descritores 

utilizados em diversas línguas. 

 É de grande importância também a continuidade de interesses por surdos em pesquisas de 

mestrados e doutorados, assim como do envolvimento de professores e alunos na formação de 

núcleos de estudos nas universidades, e, em especial no curso de psicologia, da mesma forma que 
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também se faz essencial que o estudante de psicologia tenha a oportunidade de se capacitar para 

o atendimento com surdos, que tenha ao menos uma base para isto, seja através de disciplinas 

voltadas à cultura e identidade de povos, e/ou do imprescindível aprendizado da língua de sinais. 
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