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RESUMO 

Costa KCF. O sentido da deficiência auditiva e uso de aparelhos de amplificação 

sonora para idosos [dissertação]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica; 2006. 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar o sentido da deficiência auditiva e do uso de 

aparelhos de amplificação sonora (AAS) para idosos. Para tal, optamos por uma 

perspectiva qualitativa de produção de conhecimento, utilizando como método a 

análise das práticas discursivas como forma de compreender a produção de sentidos 

no cotidiano (Spink, Medrado, 2004). Desse modo, após a realização de nove 

entrevistas abertas, foi possível estabelecer as categorias definições, causas, uso de 

AAS, social, afetividade e derivações e construir mapas dialógicos para cada 

participante. Como resultados observamos que a deficiência auditiva adquiriu o 

sentido da limitação do contato com o outro, sendo associada ao envelhecimento. Ao 

deficiente auditivo foi atribuído o sentido negativo de ser menos capaz. Aos AAS foram 

atribuídos sentidos positivos e negativos, uma vez que adquiriram o caráter de 

instrumentos que possibilitam o re-estabelecimento do contato com o outro e que 

afastam o deficiente auditivo da situação de incapacidade, mas que não o fazem 

totalmente, uma vez que não resolvem todas as dificuldades comunicativas 

decorrentes da deficiência auditiva. As reações dos participantes e dos outros frente a 

tais dificuldades mostraram a fuga das situações em que a comunicação é exigida, 

sendo a deficiência auditiva, então, mais um fator de desagregação social. As emoções 

expressas pelos participantes revelaram o significativo impacto da deficiência auditiva e 

uso de AAS em suas vidas. Assim, concluímos que os sentidos da deficiência auditiva 

e uso de AAS influenciam na aceitação da primeira, bem como na adaptação desses 

equipamentos, podendo responder pela desistência de seu uso. Além disso, notamos 

que a deficiência auditiva e os AAS adquirem sentido, essencialmente, na relação do 

sujeito com o outro, em sua facilitação ou restrição, uma vez que incidem sobre aquilo 

que permite tal relacionamento, ou seja, a comunicação. 

Palavras-chave: deficiência auditiva, auxiliares de audição, idoso, envelhecimento, 

práticas discursivas 
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ABSTRACT 

Costa KCF. The meaning of hearing impairment and hearing aid for the elderly people 

[dissertation]. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica; 2006. 

This research had as objective to study the meaning of the hearing impairment and of 

the hearing aids usage by the elderly. For this, we made an option to a qualitative 

perspective of knowledge production, using as method the analysis of the discursive 

practices as a way of understanding the production of meaning in daily life (Spink, 

Medrado, 2004). In this way, after the accomplishment of nine opened interviews, it was 

possible to establish the following categories: definitions, causes, hearing aids usage, 

social, affectivity and derivations and to make dialogic maps for each participant. As 

results we observed that the hearing impairment acquired the meaning of the limitation 

of the contact with the other, being associated to the aging. To the hearing impaired 

was attributed  the negative meaning of someone that is less capable. To the hearing 

aids had been attributed positives and negatives meanings, because they acquired the 

character of instruments that make possible the reestablishment of the contact with the 

other and that take away the hearing impaired from the situation of incapacity, but do 

not make it in a total way, because do not solves all the hearing impairment’s difficulties. 

The reactions of the participants and of the others when such difficulties appears had 

shown the escape of the situations where the communication is demanded, being the 

hearing impairment a factor of social disaggregation. The emotions expressed by the 

participants had shown the significant impact of the hearing impairment and of the use 

of the hearing aids in their lives. So we conclude that the hearing impairment and the 

use of hearing aids influence at the acceptance of the first one and at the fitting of those 

equipments, being able to answer for the giving up of its use. So we conclude that the 

hearing impairment and the hearing aids acquire meaning, essentially, in the 

relationship with the others, in its improvement or restriction, a time that happens on 

what allows such relationship, that is, the communication. 

Key-words: hearing impairment, hearing aids, elderly people, aging, discursive 

practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

O século XX foi marcado por diversas medidas que visaram postergar a 

morte e trouxeram como conseqüência direta o aumento drástico da expectativa de vida 

da população (Papaléo Netto, Ponte, 1996). Segundo o Estatuto do Idoso (2003, p.5), “o 

aumento da longevidade e a redução das taxas de mortalidade, nas últimas décadas do 

século passado, mudaram o perfil demográfico do Brasil”. 

Projeções demonstram que, no ano de 2050, o número de pessoas no 

Brasil com idade igual ou superior a 60 anos, os denominados idosos (Estatuto do Idoso, 

2003), será superior a 64 milhões de pessoas, sendo que destas, mais de 13 milhões 

terão idade superior a 80 anos (IBGE, 2004).  

 O fenômeno do envelhecimento, desse modo, se faz cada vez mais 

presente em nossos dias. No entanto, muitas vezes, não estamos preparados para 

envelhecer, ou seja, enfrentar as mudanças anatômicas e funcionais nos diversos órgãos 

e sistemas de nosso corpo e todas as suas conseqüências.  

Isso porque o avançar da idade traz uma série de perdas significativas 

para o indivíduo que se estendem desde a deterioração da saúde até a perda de amigos, 

parentes e cônjuges, dificuldades financeiras decorrentes da aposentadoria, perda de 

papéis sociais valorizados em função da exclusão do mundo produtivo e isolamento 

crescente. Há, ainda, o aparecimento dos indicadores da passagem do tempo, tais como 

rugas, cabelos brancos, pós-menopausa, diminuição da potência e da atividade sexual, 

postura curvada, reflexos mais lentos etc. Todas estas modificações afetam a auto-estima 

do idoso que, em maior ou menor intensidade, ressente-se destas perdas (Gatto, 1996). 

Especificamente com relação à deterioração da saúde, pode-se dizer 

que apesar de envelhecer e adoecer não serem sinônimos e de a senilidade não 

necessariamente acompanhar a senescência, não se pode negar que determinadas 

enfermidades são mais freqüentes em idosos, tais como, os problemas cardíacos, 

reumáticos e articulares, além do declínio da visão e da acuidade auditiva (Gatto, 1996). 
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 O impacto da deficiência auditiva é relevante, pois a audição é o canal 

sensorial mais importante quando pensamos na comunicação pela linguagem oral. É por 

meio dele que se estabelece a possibilidade da expressão de idéias e a concretização do 

pensamento (Rodrigues, 2002). 

 Desse modo, o déficit auditivo leva à alterações significativas nas 

capacidades comunicativas do sujeito que, em função delas, deixa de participar das 

atividades sociais e familiares. 

As dificuldades auditivas podem ser minimizadas pelo uso de aparelhos 

de amplificação sonora (AAS) que, à princípio, pela melhora da percepção de fala, 

levariam à conseqüente melhora da qualidade de vida do idoso (Russo, 1999; Boéchat et 

al., 2003). 

Porém, na prática clínica, percebe-se que alguns destes idosos relutam 

em aceitar a existência da perda auditiva e o uso do AAS. Há, ainda, aqueles que iniciam 

o processo de reabilitação audiológica e, apesar de terem sido submetidos a processos 

adequados de adaptação de AAS no que diz respeito à tecnologia, características 

eletroacústicas, modelos utilizados e orientações fornecidas, deixam de usá-los (Russo, 

1999). 

Nestes casos, aspectos relativos à subjetividade do paciente são 

exacerbados e parecem determinar as percepções e os sentidos atribuídos pelo sujeito à 

deficiência auditiva e ao conseqüente uso do AAS (ou não), do que simplesmente as 

questões pscicoacústicas.  

Tais aspectos, muitas vezes, não são levados em consideração pelo 

clínico, que coloca toda a responsabilidade de sucesso do atendimento sobre as questões 

orgânicas, sobre as técnicas, sobre os equipamentos (Rezen, Hausman, 2000) e se 

esquece de como eles podem influenciar a maneira como o paciente sente a deficiência 

auditiva e o uso do AAS. 

Assim, é de extrema importância a compreensão dos sentidos que a 

deficiência auditiva e o uso da amplificação têm para esses indivíduos, uma vez que tais 
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implicações, freqüentemente, se mostram determinantes para o sucesso da atuação 

clínica fonoaudiológica. 

Esta abordagem voltada também para a compreensão do sujeito que 

apresenta deficiência auditiva e faz uso de AAS, segundo Russo (2004), contempla a atual 

formação do fonoaudiólogo, já que lhe disponibiliza conhecimentos que excedem as 

questões ligadas à função auditiva e o fazem capaz de lidar com os processos que 

envolvem a linguagem e sua relação com o eu e o mundo. Nesta perspectiva, o trabalho 

de reabilitação do deficiente auditivo passa a exceder a adaptação do AAS e foca um 

homem que existe além e apesar da deficiência auditiva que apresenta, tornando-se 

imprescindível que o profissional entenda qual a relação que se estabelece entre o 

indivíduo e sua deficiência. Em suas palavras, “com o olhar focado também no idoso 

portador da deficiência auditiva, o fonoaudiólogo procurou encontrar respostas que 

explicassem o abandono do uso dos sistemas de amplificação. O caminho encontrado foi 

o de ouvir o indivíduo” (Russo, 2004 p.594). 

Colocados tais aspectos que definitivamente permeiam a clínica 

fonoaudiológica no tocante à reabilitação dos distúrbios da audição, levantamos a seguinte 

hipótese: o sentido que os idosos atribuem à deficiência auditiva e ao uso do AAS influi no 

processo de adaptação destes equipamentos. 

1.1. Objetivo 

Esta dissertação tem como objetivo estudar o sentido da deficiência 

auditiva e do uso de aparelhos de amplificação sonora (AAS) para idosos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 Optamos nesta revisão de literatura por dispor os trabalhos não em 

ordem cronológica, como de praxe, mas de acordo com suas temáticas subjacentes a fim 

de priorizar o encadeamento das idéias no texto. 

2.1. O envelhecer 

Para um adequado entendimento do fenômeno do envelhecimento, se 

faz necessária uma breve recapitulação histórica de suas causas. 

Jordão Netto (1997) relatou que o aumento da expectativa de vida nos 

países desenvolvidos ocorreu a partir do início do século XX, em decorrência das 

melhorias nas condições de vida de suas populações (urbanização organizada, melhorias 

quanto à alimentação, moradia, saneamento básico, higiene pessoal e trabalho protegido) 

e pelas conquistas no campo da medicina e descoberta de novos medicamentos. Além 

disso, as populações passaram a obter maiores informações a respeito de controle de 

natalidade e assistência médico–hospitalar mais adequadas.  

No entanto, nos países em desenvolvimento, como no caso do Brasil, o 

aumento da expectativa de vida não se deu pela elevação de suas condições, mas pelas 

conquistas tecnológicas da medicina e da produção de medicamentos (especialmente 

vacinas e antibióticos), possibilitando a prevenção ou cura de muitas moléstias fatais como 

as provocadas por infecções e parasitoses (Jordão Netto, 1997). 

Assim, nos países ricos, o Estado pôde atender de modo adequado às 

demandas sociais da população, pois as quedas nas taxas de mortalidade e fecundidade 

foram acompanhadas pela melhoria das condições sócio-econômicas e educacionais da 

população. Ao contrário do ocorrido nestes países, no Brasil a transição demográfica 

ocorreu calcada na ação médico-sanitária, de modo rápido e com desigualdades, não 

havendo melhorias nas condições sócio-econômico-culturais que acompanhassem o 

envelhecimento populacional do país (Crus, Alho, 2000). Desse modo, em um país com 
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tantos problemas sociais, econômicos e estruturais a resolver, “envelhecer constitui-se em 

grande desafio para os indivíduos, para o conjunto da sociedade e para o governo, no 

sentido de oferecer condições qualificadas para o prolongamento da vida” (Rodrigues, 

Rauth, 2002 p.110).  

Tendo em vista as condições em que ocorreu no Brasil, o 

envelhecimento populacional trouxe conseqüências dramáticas para a sociedade e para o 

geronte, sendo necessário conhecer as facetas envolvidas nesse processo (Papaléo 

Netto, 2002). 

Salgado (1982) classificou o envelhecimento como biológico, 

psicológico e social. O primeiro ocorre em função das perdas orgânicas e funcionais que 

acompanham o avançar da idade. O psicológico está ligado à capacidade que o indivíduo 

tem para se adaptar às mudanças que ocorrem no organismo com o envelhecimento, a 

fim de que este se dê de forma equilibrada.  Já o envelhecimento social traduz a relação 

indivíduo-meio ambiente que se modifica em função da cultura e meio social em que o 

sujeito está inserido.  

Especificamente com relação ao aspecto biológico do envelhecimento, 

Papaléo Netto, Ponte (1996) relataram que este é o processo fisiológico que determina a 

longevidade dos organismos, ocorrendo como conseqüência do declínio linear das 

funções dos diversos órgãos. 

Como conseqüência, o organismo passa a apresentar mudanças 

externas (flacidez muscular, enrugamento da pele, entre outras), internas (mau 

funcionamento de órgãos vitais) e no metabolismo basal, ou seja, na energia mínima 

necessária para manter as funções vitais do organismo (respiração, circulação, tono 

muscular, temperatura corporal, atividade glandular). Tais modificações diminuem a 

capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, tornando-o mais vulnerável aos 

processos patológicos e terminam por conduzi-lo à morte (Jordão Netto, 1997).  

 Tais alterações orgânicas refletem-se no comportamento, na habilidade 

intelectual e na capacidade física de cumprir com as atividades diárias (Jeckel-Neto, 
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2000), havendo, conseqüentemente, segundo Russo (2003), o desligamento do idoso da 

sociedade e a perda da interação com os outros.  

Mercadante (1996) acrescentou que os aspectos cultural e social são 

também relevantes para compreensão da velhice, pois esta modifica a relação do 

indivíduo com o mundo e com sua própria história. Assim, a sociedade determina o papel 

e o lugar do velho, levando em consideração sua forma de reagir individual.  

Em nossa sociedade particularmente, o papel do idoso mudou 

drasticamente após as revoluções burguesa e industrial. A partir daí, ser velho passou a 

implicar viver em relativa situação de discriminação social, uma vez que significa, muitas 

vezes, ser excluído de vários lugares sociais, entre eles, um extremamente valorizado, 

qual seja, aquele relativo ao mundo do trabalho. Não sendo mais produtivo 

economicamente, o velho perde seu lugar na sociedade (Mercadante, 1966).  

Além disso, o rápido desenvolvimento tecnológico ocorrido após as 

revoluções citadas levou ao desprezo das habilidades dos mais idosos, tornando seu 

saber e conhecimento, antes extremamente valorizados, menos relevantes (Veras et al., 

1987). 

Vale ressaltar ainda, que a família que, tradicionalmente, tem para o 

idoso o papel de cuidado, de proteção e de valorização de sua experiência acumulada 

(Rodrigues, Rauth, 2002), sofreu, segundo Karsch (2003), diversas modificações sócio-

culturais em sua estrutura. 

As mudanças na estrutura da família fizeram com que esta instituição, 

antes composta por muitas pessoas, fosse se fragilizando, passando os cuidados aos 

idosos para a responsabilidade da família nuclear, que tem um menor número de 

membros e menos espaço em suas residências (Jordão Netto, 1997). 

Desse modo, apesar de a maior longevidade ter possibilitado uma 

convivência familiar mais prolongada, fez emergir o risco de sobrecarga financeira e 

instrumental, uma vez que a família representa fonte primordial de assistência à parcela 

significativa da população idosa (Aquino, Cabral, 2002). 
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Ainda, Flores et al. (2000) colocaram que pelo fato de os idosos 

viverem mais tempo dependendo da família há, com mais freqüência, um conflito de 

gerações que reflete a dificuldade de comunicação e de convivência entre elas.  

Tais fatores fazem com que a atenção ao idoso, tradicionalmente 

proporcionada pelas famílias, vá sendo substituída pela necessidade de intervenção do 

Estado ou outras formas de cuidado institucional, inadequados na maioria dos países 

menos desenvolvidos e difíceis de serem aceitas pelos mais velhos (Kalache et al., 1987). 

Desse modo, segundo Jordão Netto (1997), o recurso do internamento 

dos membros idosos das famílias em asilos ou outros tipos de instituições, geralmente 

“resulta num processo cruel de segregação social e isolamento psicológico, numa fase da 

vida na qual as pessoas mais precisam de carinho e atenção por parte dos parentes e de 

outros membros da comunidade” (p.27). Descartados do sistema econômico e não mais 

encontrando no grupo familiar o apoio necessário na velhice, os idosos vão se 

caracterizando como uma categoria fragilizada, exposta a problemas sociais e sujeita ao 

desamparo. 

Em paralelo a estas transformações destaca-se a vivência do 

preconceito, tanto por parte da sociedade quando do sujeito idoso, pois este, muitas 

vezes, cresceu interiorizando a idéia do envelhecimento como algo negativo (Gatto, 1996). 

Para Jordão Netto (1997) tal conjectura provém de uma postura médica 

que foca o envelhecimento somente no que se refere ao prolongamento da vida e 

retardamento da velhice, ou seja, negando a morte. Tal pensar contribui para a associação 

entre a velhice e o fim da vida, gerando a depreciação e o menosprezo aos idosos. 

Néri et al. (2002) acrescentaram que as falsas crenças, estereótipos e 

preconceitos com relação ao envelhecimento derivam do fato de a velhice prenunciar 

aquilo que nela rejeitamos: afastamento, dependência e morte.  

Apesar de tratados separadamente, Jordão Netto (1999) enfatizou que 

o envelhecimento biológico e o sócio-cultural estão interligados e se influenciam. Isso 

porque o processo biológico é cercado de determinantes sociais que lhe imprimem 
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características decisivas a depender de cada sociedade, momento histórico, classe, grupo 

étnico etc. Ao mesmo tempo, o desgaste orgânico resultante do envelhecimento biológico 

determina também o lugar e os papéis desempenhados pelas pessoas, qualificando-as ou 

desqualificando-as para o seu exercício, ou ainda, interferindo diretamente nas suas 

condições de autonomia e independência.  

Ronch, Zanten (1997) lembraram ainda que, de maneira geral, todos os 

sujeitos passam pelas transformações antes descritas. No entanto, cada uma delas é 

sofrida e significada de modos diferentes por cada um, sendo mais relevante o seu 

impacto subjetivo, uma vez que cada um vivencia o envelhecer de modo singular.  

Tendo em vista o exposto até esse momento, é importante ressaltar a 

necessidade de que o envelhecimento da população ocorra em conjunto com uma 

melhoria da qualidade de vida daqueles que já envelheceram ou que estão no processo 

de envelhecer (Kalache et al. 1987). 

2.2. Envelhecimento, deficiência auditiva, aparelhos de amplificação sonora e 

aspectos psicossociais 

A deficiência auditiva que, muitas vezes, acompanha a velhice afeta o 

sujeito de modo significativo, pois, no caso dos idosos, seus transtornos não estão 

relacionados somente à problemas para ouvir, mas também à dificuldades sociais e 

psicológicas que surgem como conseqüência e comprometem sua qualidade de vida.  

Russo (2003) colocou que, dentre todas as desvantagens decorrentes 

do envelhecimento, a inabilidade de se comunicar em função da deficiência auditiva é uma 

das mais frustrantes e pode resultar em significativos problemas psicossociais. Segundo a 

autora, a perda auditiva é a terceira maior causa de desvantagem entre a população idosa 

do Brasil e tem efeitos dramáticos na comunicação, restringindo a qualidade de vida dos 

sujeitos que a apresentam. 

Russo, Almeida (1996) relataram que os problemas psicossociais 

ocorrem, pois a diminuição da sensibilidade auditiva e a redução da inteligibilidade de fala 
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em níveis supraliminares, comprometem o processo de comunicação, uma vez que a 

perda auditiva nas freqüências altas prejudica a percepção dos sons consonantais 

especialmente em ambientes ruidosos.  

Mansur, Viúde (1996) acrescentaram que as alterações da visão, 

comuns na população idosa, também influem em sua comunicação. Isso porque o sentido 

da visão é crucial para a detecção de expressões faciais, dos movimentos específicos dos 

lábios e corporais do interlocutor, bem como dos índices contextuais que auxiliarão na 

interpretação da situação e acesso ao significado. 

Hull (1997a) ainda lembrou que o Sistema Auditivo Central responsável 

pela interpretação do que a pessoa ouve também pode estar afetado, levando, nesse 

caso, a um prejuízo mais extenso na comunicação. 

Outro aspecto que influencia a comunicação dos idosos diz respeito a 

seus interlocutores. Lüders (1999), considerando os membros da família como 

interlocutores privilegiados da população idosa, os entrevistou com o objetivo de conhecer 

o modo como abordam a afetividade no relacionamento entre eles; as implicações que a 

deficiência traz para a comunicação no contexto familiar e as estratégias utilizadas durante 

a conversação com o idoso. A autora observou que os familiares tentam a conversação, 

havendo poucas desistências durante o processo, sendo utilizadas estratégias como falar 

mais alto e chegar mais perto. No entanto, poucos familiares têm consciência da 

importância da leitura oro-facial para a melhora da compreensão de fala por parte do 

idoso. A partir de tais constatações, a autora concluiu que muitos dos problemas de 

comunicação dos idosos advém, principalmente, da falta de conhecimento de suas 

famílias sobre o que é a deficiência auditiva, dos efeitos que pode trazer para a 

comunicação e dos fatores que prejudicam o desempenho comunicativo dos idosos, como 

o ruído, a distância, a reverberação e a má iluminação. Desse modo, a autora colocou ser 

importante a inclusão dos familiares nos programas de reabilitação audiológica, a fim de 

melhorar as condições de convívio do idoso na família e na sociedade. 

Tendo em vista a magnitude das dificuldades comunicativas geradas 

pela deficiência auditiva, ou seja, o handicap auditivo (Katz, White, 1997), percebe-se a 
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necessidade da avaliação destas dificuldades, a fim de conhecer o seu impacto na vida da 

população idosa.  

Wielseberg (1997) aplicou o questionário de auto-avaliação HHIE 

(Hearing Handicap Inventory for the Elderly) a fim de obter informações a respeito da 

percepção do handicap auditivo em indivíduos idosos deficientes auditivos. Seus 

resultados demonstraram que 89% dos indivíduos estudados apresentaram algum grau de 

percepção do handicap auditivo e que este independe de sexo, faixa etária e grau de 

perda auditiva. Tais dados a levaram a concluir que os indivíduos reagem de forma muito 

diferente e particular frente à deficiência auditiva. Como exemplo, ela relatou que 

indivíduos com o mesmo grau de perda auditiva podem ter percepções diferentes, que 

variam desde a ausência até a percepção severa do handicap. Ainda, indivíduos com 

perda auditiva severa podem ter percepções relativamente pequenas de seu handicap, 

enquanto que alguns indivíduos com perda auditiva de grau leve podem revelar 

percepções acentuadas de seu handicap.  

Sestren et al. (2002), assim como a autora anterior, utilizaram o HHIE 

para avaliar a autopercepção do handicap auditivo em 40 indivíduos idosos portadores de 

perda auditiva neurossensorial, não usuários de aparelhos de amplificação sonora (AAS), 

levando em consideração o sexo e grau da perda auditiva. Estes autores também 

concluíram que a percepção do handicap auditivo foi independente do grau da perda 

auditiva apresentada, existindo uma maior porcentagem de participantes do sexo feminino 

que revelaram a percepção do handicap do que do sexo masculino. 

Pinzan-Faria, Iório (2004) também investigaram a existência de 

correlação entre a sensibilidade auditiva e o grau de handicap auditivo autopercebido por 

idosos. Para tal, 112 idosos com mais de 65 anos responderam ao questionário de auto-

avaliação HHIE–S (versão reduzida do Hearing Handicap Inventory for the Elderly) e foram 

submetidos à audiometria tonal liminar. Ao contrário do encontrado na pesquisa acima 

relatada, seus resultados demonstraram que há tendência dos idosos do sexo masculino 

apresentarem perda auditiva mais acentuada e maior percepção do handicap auditivo em 

relação aos do sexo feminino. Apesar de tal discordância, as autoras, assim como 

Wielseberg (1997) e Sestren et al. (2002), relataram existir variabilidade de respostas em 
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relação à autopercepção de handicap auditivo nos idosos com a mesma sensibilidade 

auditiva. Em outras palavras, a percepção do handicap independe do grau da perda 

auditiva apresentada. 

Oliveira, Blasca (1999) também procuraram verificar a percepção do 

handicap auditivo em idosos deficientes auditivos por meio da aplicação do HHIE, 

relacionando seus resultados ao sexo, faixa etária e grau da perda auditiva. Puderam 

observar que 86% dos indivíduos apresentaram algum grau de percepção do handicap e 

que este independe do sexo e faixa etária. No entanto, ao contrário do demonstrado pelos 

estudos acima descritos, aqui o handicap auditivo foi influenciado pelo grau da perda 

auditiva. As autoras então concluíram que o questionário é efetivo na avaliação do 

handicap percebido pelo indivíduo deficiente auditivo idoso. No entanto, apesar de 

correlacionarem a percepção do handicap ao grau da perda auditiva, ressaltaram, assim 

como os demais autores, que os indivíduos reagem de forma diferente e particular frente à 

deficiência auditiva.  

Em função das dificuldades comunicativas decorrentes da deficiência 

auditiva e do impacto causado em sua qualidade de vida, o idoso pode apresentar uma 

série de reações emocionais, tais como, a depressão e o sentimento de inadequação. 

Estas reações o levam a se isolar de situações sociais pela falta de pistas auditivas que 

lhe permitam manter contato com o mundo ouvinte e pelas dificuldades de comunicação 

com os outros. A depressão piora o sentimento de inadequação, pois ser surdo sugere 

vergonha, uma vez que a deficiência auditiva está associada a anormalidades como 

pensar, aprender, lembrar e tomar decisões. Como defesa, surgem mecanismos como a 

negação do problema, a hostilidade e a desconfiança (Kaplan, 1997). 

Popelka et al. (1998) também comentaram que, associados à perda de 

audição, estão o isolamento social e a depressão, sendo os deficientes auditivos mais 

propensos a sofrerem de disfunções cognitivas e demência.  

Sweetow (1999) relatou que a reação mais comum apresentada pelos 

pacientes frente à descoberta da deficiência auditiva é a negação. Esta, segundo o autor, 
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ocorre por três principais razões, quais sejam, a progressão lenta da deficiência auditiva, a 

raiva cultivada sobre sua origem e sua associação à velhice. 

Rezen, Hausman (2000) afirmaram que todos os sujeitos que sofrem 

uma perda física ou emocional, estando aí incluída a deficiência auditiva, passam pelos 

estágios de negação (reação inicial perante uma ameaça do bem estar físico e 

emocional), projeção (culpar uma terceira pessoa pelo problema), raiva (ressentimento 

generalizado), depressão (constrangimento sobre um comportamento anterior, junto com 

isolamento e mudança de personalidade) e aceitação (percepção da existência de um 

problema relacionado com a audição). Para os autores é neste último estágio que se 

poderia lidar com efetividade com os problemas da perda auditiva.  

Iervolino et al. (2003) colocaram que, em decorrência das dificuldades 

comunicativas, surgem ainda emoções como insegurança, medo e incapacidade. Isto 

porque as dificuldades auditivas fazem com que o “sujeito duvide de suas capacidades e 

habilidades, tanto no âmbito profissional, quanto no pessoal, o que leva à mudança na 

qualidade de vida, depressão e isolamento” (p.423).   

Tais dificuldades, segundo as autoras, podem gerar tensão no ambiente 

de trabalho e familiar, pois as exigências auditivas levam à fadiga, irritabilidade e estresse, 

tendo em vista que é necessário um alto grau de atenção por parte do deficiente auditivo 

para que seja possível a realização das tarefas. Tal problema é agravado no caso dos 

idosos, pois a perda auditiva é julgada como mais uma de suas incapacidades e aceitá-la 

significa ser mais velho e incapaz. 

Além disso, o aumento da pressão auto-imposta para ser bem-sucedido 

na compreensão da mensagem gera ansiedade e, assim, aumento da probabilidade de 

falhar na tarefa. A ansiedade leva à frustração, que conduz à falha; que, por sua vez leva 

à raiva, que conduz ao afastamento da situação de comunicação. As conseqüências disto 

são o isolamento e a segregação (Boéchat et al., 2003). 

Raina et al. (2004), por meio de entrevistas, constataram que os idosos 

com deficiências visual e auditiva apresentam grandes restrições para realizar atividades 
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rotineiras; necessitam mais freqüentemente de cuidados especiais e são, 

proporcionalmente, os mais institucionalizados. Ressaltaram que os indivíduos com 

deficiências sensoriais severas são mais propensos a ter restrições para realizar 

atividades da vida diária e menos propensos para tomar decisões e serem felizes do que 

aqueles com deficiências moderadas. Segundo os autores, a redução da mobilidade e 

funcionamento físico, das atividades sociais e prazer com a vida, além do aumento de 

sintomas depressivos e dependência estão associados com a deficiência auditiva. 

Savikko et al. (2005) procuraram, por meio da aplicação de 

questionários, conhecer a prevalência e as causas da solidão relatadas pela população 

idosa da Finlândia. Demonstraram que grande parte dos idosos (39%) referiu sofrer de 

solidão, 5% freqüentemente ou sempre. A solidão foi associada à idade avançada, morar 

sozinho ou em casa residencial, viuvez, baixo nível de escolaridade e baixos rendimentos. 

Fatores como saúde debilitada, estado funcional pobre, deficiência visual e auditiva 

aumentaram a prevalência da solidão. 

Assim, segundo Russo (2004), apresentar deficiência auditiva para os 

idosos não significa apenas não ouvir bem, mas o surgimento de uma série de frustrações 

decorrentes da inabilidade de compreender. Tal inabilidade leva ao afastamento das 

situações nas quais a comunicação ocorre, uma vez que a falta de compreensão das 

mensagens leva à repostas inapropriadas, acabando o idoso deficiente auditivo descrito 

como um indivíduo confuso, distraído, não comunicativo, não colaborador, zangado, velho 

e senil.  

Desse modo, as dificuldades geradas pela deficiência auditiva no idoso 

são acentuadas, pois se transformam em mais um fator de desagregação social.  “De 

todas as privações sensoriais, a perda auditiva é a que produz efeito mais devastador no 

processo de comunicação do idoso. A deficiência auditiva é uma das condições mais 

incapacitantes: limita a ação de seu portador ou o impede de desempenhar seu papel na 

sociedade de maneira plena. Além disso, tem sérias implicações psicossociais em sua 

qualidade de vida e na qualidade de vida daqueles que convivem com ele no dia-a-dia” 

(Russo, 2004 p.586). 
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Jerger, Jerger (1998) ressaltaram que é preciso considerar que todas 

estas implicações psicossociais da deficiência auditiva estão combinadas a outras que 

ocorrem simultaneamente e são inerentes ao processo de envelhecimento, tanto no 

âmbito orgânico quanto social, pessoal e econômico, conforme discutido previamente. 

Dadas as implicações psicossociais decorrentes da deficiência auditiva, 

Russo, Almeida (1996) colocaram que a adaptação de AAS em idosos adquire papel 

fundamental, uma vez que tem o objetivo de minimizar as dificuldades auditivas 

experienciadas e reduzir suas conseqüências.  

Segundo Popelka et al. (1998), os AAS podem melhorar a habilidade 

dos deficientes auditivos de se comunicar, prevenindo o isolamento social e a depressão, 

conseqüências comuns da deficiência auditiva. 

A minimização dos problemas psicossociais decorrentes da deficiência 

auditiva pode ser demonstrada por diversos estudos que avaliaram o benefício derivado 

do uso dos AAS e a satisfação de seus usuários. 

Almeida (1998) avaliou o benefício derivado do uso de AAS em 34 

indivíduos deficientes auditivos com idades entre 19 e 83 anos por meio de procedimentos 

objetivos e subjetivos, procurando analisar comparativamente os resultados e estudar as 

relações existentes entre as medidas subjetivas e objetivas do benefício. Os 

procedimentos objetivos utilizados foram o ganho funcional, índice de reconhecimento de 

fala com monossílabos em campo livre e limiar de reconhecimento de sentenças no 

silêncio e no ruído, para as condições com e sem AAS. Os procedimentos subjetivos 

consistiram na aplicação do APHAB (Abreviated Profile of Hearing Aid Benefit), HHIE e o 

HHIA (Hearing Handicap Inventory for Adults). Os resultados demonstraram a existência 

de diferenças estatisticamente significantes em todos os procedimentos de avaliação de 

benefício entre as condições sem e com AAS, indicando melhor desempenho em todos os 

procedimentos com o uso do AAS. Assim, a autora recomenda o uso destes 

procedimentos para a avaliação do benefício no processo de seleção e adaptação de AAS 

em indivíduos adultos. 
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Rossino et al. (2002) objetivaram verificar a satisfação com o uso de 

AAS de indivíduos adultos com perda auditiva neurossensorial pós-lingual de grau leve a 

severo. Para isso aplicaram o questionário de auto-avaliação APHAB e observaram que 

não houve diferença significante entre os escores obtidos e sexo, grau da perda auditiva, 

tempo de uso diário e tempo de adaptação. No entanto, foram encontradas diferenças 

significantes na comunicação em condições ruidosas, que apresentou maior freqüência de 

problemas com o aumento da idade. As autoras concluíram que os pacientes estavam 

satisfeitos com os AAS e seus problemas nas situações comunicativas não ultrapassaram 

uma média de ocorrência de 35%. 

Assayag (2003) avaliou o benefício e os efeitos proporcionados pelo 

uso de AAS em idosos, por meio da aplicação dos questionários APHAB e IOI-HA 

(International Outcome Inventory for Hearing Aids), respectivamente. Seus resultados 

demonstraram que na avaliação subjetiva do benefício houve diferença significante entre 

as condições sem e com AAS, sendo que 57,1% dos sujeitos apresentaram benefício 

global com seu uso. Na avaliação dos efeitos proporcionados pelo uso de AAS, não foi 

encontrada relação direta entre os efeitos, indicando que cada sujeito pode apresentar 

uma configuração de resultados particular as suas condições físicas, emocionais, sociais e 

culturais. A autora pode então constatar que o benefício não é condição básica para a 

satisfação do idoso usuário de AAS.  

Buzo et al. (2004) procuraram descrever e analisar como as medidas da 

autopercepção do handicap auditivo e da percepção dos sons da fala se modificam ao 

longo do processo inicial de indicação de AAS. Para tal, aplicaram em 12 indivíduos 

deficientes auditivos com idades entre de 18 e 70 anos, não usuários de AAS, o 

questionário HHIA, para avaliar a autopercepção do handicap auditivo, além de testes de 

reconhecimento de fala com contagem fonêmica e teste de rastreamento de fala, para 

medir a percepção dos sons da fala. Os testes foram realizados nas situações de pré-

adaptação e após seis semanas de utilização dos AAS. As autoras concluíram que houve 

diferença estatisticamente significante no desempenho dos sujeitos na escala de handicap 

auditivo e testes de percepção de fala, após o uso dos AAS por um período de seis 

semanas. As maiores diferenças foram referentes à auto-avaliação do handicap auditivo.  
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Silman et al. (2004) avaliaram o benefício obtido por deficientes 

auditivos adultos com adaptação monoaural de AAS analógico linear. Para tal, aplicaram o 

protocolo APHAB em 38 indivíduos com idades entre 20 e 80 anos, com perda auditiva de 

grau leve a moderadamente severo, antes e após um e três meses da adaptação. Os 

resultados indicaram haver melhora significativa entre as médias dos limiares de 

audibilidade em campo livre obtidos com e sem AAS, bem como redução das dificuldades 

auditivas como uso do AAS em ambientes relativamente favoráveis, ambientes 

reverberantes e ambientes com elevado nível de ruído. No entanto, não foi constatado 

benefício com relação aos sons intensos, mostrando haver um aumento do incômodo com 

sons mais intensos e indesejáveis após a adaptação. 

Apesar dos benefícios proporcionados pelos AAS, Popelka et al. (1998) 

constataram, em estudo de base populacional, que poucos idosos com deficiência auditiva 

são usuários regulares de AAS. Segundo os autores, isso significa que sua maioria não 

está se beneficiando da amplificação. Assim, sugeriram a implementação de programas 

de triagem e intervenção mais efetivos a fim de identificar os idosos que se beneficiariam 

do uso de AAS e melhorar a qualidade de vida desta parcela da população. 

Sweetow (1999), em relação à oposição ao uso dos AAS, colocou que 

esta ocorre em função daquilo que o paciente já escutou de terceiros a respeito dos 

problemas enfrentados no processo de adaptação, seu custo elevado e o estigma 

relacionado a seu uso. 

Russo (1988), em sua tese de doutorado, realizou avaliação 

audiológica, indicação e adaptação de AAS e aplicação de questionários de auto-

avaliação em idosos portadores de presbiacusia, a fim de estudar os efeitos do avançar da 

idade sobre a audição. A autora pôde concluir que os idosos alegaram os mais diversos 

motivos para não desejarem testar AAS, quais sejam, a falta de necessidade, relacionada 

ao não reconhecimento da existência da deficiência auditiva, aliada ao estigma social de 

que o AAS chama mais a atenção para o problema e torna o indivíduo ainda mais velho. 

Outros fatores seriam os problemas financeiros, dificuldades de manipulação dos 

controles e barulho excessivo. Assim, a autora demonstrou que a questão do estigma 

ligado à deficiência auditiva certamente permeia o processo de adaptação de AAS. 
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Campos (1990) investigou a relação existente entre as atribuições da 

deficiência auditiva, como o estigma, e a adaptação de AAS em adultos com perda 

auditiva adquirida. A partir da análise de entrevistas, constatou que o grau de aceitação do 

problema é um fator a ser levado em conta na adaptação do AAS e concluiu que esta 

depende de fatores externos (uso freqüente), internos (como a pessoa se sente em 

relação ao AAS) e da maneira como o meio social enxerga o AAS, pois este influi no 

julgamento tanto do usuário como de outros membros da sociedade.  

Quanto ao preconceito da sociedade, Blood, Blood (1999) destacaram 

que diversos estudos apontam para o fato de que pessoas sem deficiências e que se 

julgam incapazes de lidar com indivíduos deficientes tendem a ter atitudes negativas para 

com eles, enxergando-os como incompetentes e inferiores, além de demonstrarem 

emoções como incerteza e desconforto quando estão em sua presença. 

Em função das evidentes implicações psicossociais decorrentes da 

deficiência auditiva nos idosos, há algum tempo os fonoaudiólogos atuantes na área da 

reabilitação dos distúrbios da audição tentam avaliar e lidar não só com os aspectos 

orgânicos relacionados à deficiência auditiva, demonstrando uma necessidade imposta 

pela própria prática clínica. O meio usualmente encontrado para isso são os questionários 

de auto-avaliação, assim como pôde ser visto no decorrer deste texto. 

Desse modo, desde o final da década de 80, podemos encontrar 

trabalhos que utilizaram tais instrumentos para avaliar o handicap auditivo, o benefício 

derivado do uso dos AAS e a satisfação de seus usuários. Além daqueles já mencionados, 

podemos citar como exemplos de tais estudos o de Signorini (1989), Radini (1994), 

Noronha-Souza (1997), Silveira (1997), Andrade et al. (1999), Bortholuzzi (1999), Freire 

(1999), Rodrigues (2002), Sieg (2002), Veiga, Garcez (2002) e Marques et al. (2004), que 

representam uma pequena amostra da utilização de tais instrumentos no Brasil.  

No entanto, talvez porque os próprios instrumentos imponham essa 

limitação, nenhum coloca como prioridade a importância de compreender os aspectos 

subjetivos relacionados à deficiência auditiva e uso de AAS para idosos, o sentido a eles 
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atribuído e o modo como lidam com tais questões, bem como as implicações para sua 

vida familiar e social. 

2.3. Fonoaudiologia, deficiência auditiva e subjetividade 

Apesar de não priorizarem as questões relativas à subjetividade do 

deficiente auditivo, alguns dos trabalhos citados anteriormente, mesmo pautados em 

métodos quantitativos de pesquisa, ao utilizarem os questionários de auto-avaliação, 

esbarram nestas questões e as consideram de grande relevância, apontando para a 

necessidade de um outro olhar frente à deficiência auditiva e o sujeito que a apresenta. 

Russo (1988) colocou que os aspectos psicossociais relacionados à 

perda auditiva e o uso de AAS se mostram relevantes e dignos da atenção do profissional 

atuante na área de adaptação de AAS.  

Signorini (1989) ressaltou a importância de aspectos emocionais, 

sociais, familiares e de personalidade, além de problemas enfrentados na época da 

adaptação dos AAS na aceitação do mesmo e no investimento quanto ao seu processo de 

adaptação. Segundo a autora, a visão do sujeito quanto a ser velho, o significado disso 

para o indivíduo, a participação da família e a motivação quanto ao uso dos AAS, 

determinam, em grande parte, o sucesso da reabilitação auditiva. 

Wielseberg em 1997, como já relatado anteriormente, observou que a 

percepção do handicap auditivo independe, muitas vezes, do grau da perda auditiva, não 

sendo possível, segundo ela, prever o comportamento e as dificuldades dos indivíduos 

baseando-se somente na avaliação audiométrica. Concluiu, desse modo, que o alto índice 

de handicap está mais relacionado à razões psicossociais do que à evidências físicas e 

fisiológicas do processo de envelhecimento. Enfatizou assim, que as questões que fogem 

do orgânico e se relacionam com a história de vida do sujeito e o meio social em que vive, 

devem ser consideradas ao se tratar da deficiência auditiva. 

Assayag (2003) explicou que a análise qualitativa dos resultados 

quantitativos obtidos em seu estudo contribuiu para uma avaliação mais completa dos 
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benefícios e efeitos proporcionados pelo uso de AAS em idosos. A partir de tal análise ela 

pôde concluir que, apesar de os idosos apresentarem benefício ao usarem AAS, este não 

se mostrou condição básica para sua satisfação, uma vez que, segundo ela, cada sujeito 

pode apresentar uma configuração de resultados particular a depender de suas condições 

físicas, emocionais, sociais e culturais. A autora destacou a necessidade de um olhar 

diferenciado para as questões subjetivas trazidas pelo paciente, pois estes aspectos 

podem influenciar na satisfação quanto ao uso do AAS. 

Diferentemente destas, algumas poucas pesquisas de natureza 

qualitativa focaram, especificamente, a compreensão dos aspectos subjetivos envolvidos 

na questão da deficiência auditiva. Tais pesquisas buscaram compreender os sentidos 

atribuídos a ela pelos sujeitos que a apresentam, pois consideraram estes aspectos 

essenciais para a prática clínica fonoaudiológica.  

Linden em 1996 objetivou detectar o nível de consciência do 

trabalhador exposto a ruído ocupacional sobre seus direitos e deveres por meio de 

entrevistas semi-abertas com trabalhadores expostos a ruído em uma metalúrgica de 

autopeças. Para analisar os discursos foi realizada análise de conteúdo conforme 

proposta de Bardin (1991), na qual, após diversas leituras do material discursivo, este foi 

organizado em categorias temáticas, o que permitiu a sua analise em função do objetivo 

da pesquisa e em relação ao universo teórico de referência. Os dados evidenciaram a 

alienação em que os trabalhadores se encontravam com relação à possibilidade da 

deficiência auditiva, permitindo a construção de subsídios importantes a fim de contribuir 

em ações e programas voltados à saúde do trabalhador. 

Vinholy (2001) procurou estudar a percepção sobre a audição e a 

importância atribuída a ela por trabalhadores. Para isso obteve dados sobre os hábitos 

auditivos e as noções de prevenção dessa população por meio de entrevistas semi-

dirigidas. A análise do discurso obtido foi realizada utilizando-se o mesmo método da 

pesquisa acima mencionada. A partir dos resultados obtidos, concluiu que os 

trabalhadores com deficiência auditiva não foram mais conscientes sobre os riscos de 

problemas auditivos que os demais sujeitos. Pôde assim destacar a necessidade da 

ampliação do trabalho fonoaudiológico para além da etapa da educação do programa de 
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conservação auditiva, de modo a abranger também a relevância da audição para a 

qualidade de vida. 

Kobata (2001) empregou a mesma análise categorial de conteúdo para 

compreender o sentido da deficiência auditiva para idosos imigrantes japoneses que 

continuam a usar o japonês como sua língua principal. A partir de entrevistas semi-

estruturadas a respeito das histórias de suas vidas, buscou conhecer aspectos relativos à 

comunicação, aquisição de uma nova língua e suas relações sociais. Seus resultados 

revelaram que as queixas e limitações decorrentes da deficiência auditiva não têm um 

valor central nas suas vidas, não sendo a dificuldade de comunicação atribuída à 

deficiência auditiva, mas sim à falta de domínio da língua portuguesa. Assim, a autora 

ressaltou o valor da unidade familiar como fator amenizador do handicap auditivo, que 

distinguiu os idosos japoneses deficientes auditivos entrevistados de outros idosos com o 

mesmo problema. 

Para os efeitos da presente pesquisa, cumpre destacar que o estudo de 

Kobata (2001) mostra que em uma cultura em que a velhice não é vista como estorvo e 

sim como sinal de experiência e sabedoria, os déficits causados pelo envelhecimento são 

pouco importantes para os sujeitos. Sua história, sua cultura, não está impregnada com 

uma visão negativa da velhice e, por isso, as deficiências geradas por ela, como no caso a 

auditiva, não ocupam lugar central em suas vidas. A autora, desse modo, não encontrou 

sofrimento significativo causado pela deficiência auditiva. 

Fialho (2001), na área da Saúde Pública, com o intuito de entender 

como pensam e agem as pessoas idosas ao apresentarem dificuldades para ouvir, 

interpretou relatos e observações que apontam para o fato de que o significado da perda 

auditiva para estes sujeitos e os seus movimentos em busca de soluções estão 

relacionados ao significado da velhice. 

Mais recentemente, Lutfi (2006) analisou, por meio de relatos orais, o 

impacto do uso de AAS em idosos. Foi empregado o procedimento da história oral 

temática, fazendo parte sete colaboradores com idades entre 62 e 82 anos, portadores de 

deficiência auditiva neurossensorial, usuários de AAS. Os resultados revelaram que a 
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deficiência auditiva dos colaboradores foi descoberta por familiares ou amigos em virtude 

das críticas e discussões por ela geradas ou ao perceberam suas próprias dificuldades 

para compreender o que as pessoas falavam, havendo a decisão em procurar pelo 

tratamento adequado. Para a maioria deles, os AAS proporcionaram melhora na qualidade 

de vida, levando-os a desfrutar novamente do convívio social. O respeito da família e dos 

amigos retorna quando os idosos estão com os AAS, sendo justamente esse respeito que 

faz deles pessoas mais felizes e sociáveis. As conclusões revelaram que o impacto 

negativo proporcionado pelo uso dos AAS tende a diminuir quando os idosos estão 

satisfeitos com o que voltam a ouvir e com a vida que, aos poucos, volta a ser o que era 

antes da deficiência auditiva.  

Essas pesquisas nos levam a entender, assim como já afirmado 

anteriormente, que é fundamental conhecer o sujeito deficiente auditivo para além dos 

aspectos psicoacústicos e orgânicos da deficiência auditiva, priorizando-se as questões 

subjetivas envolvidas que ajudam na compreensão de cada caso. Esta atitude se mostra 

imprescindível para aqueles profissionais dedicados à reabilitação dos deficientes 

auditivos, uma vez que influenciará de forma decisiva esse processo.  

No entanto, segundo Boéchat (1992), de modo geral, o fonoaudiólogo 

ao atender deficientes auditivos e, mais especificamente, ao realizar o processo de 

adaptação de AAS, se preocupa mais com “o aparelho em si do que com aquele que o 

usa” (f.2), deixando para segundo plano as questões emocionais e sociais que 

acompanham a deficiência auditiva. 

Segundo Passos (1995), esta atitude se deve ao fato de que nas áreas 

da saúde está em voga, atualmente, uma visão que privilegia as partes do corpo em 

detrimento de uma visualização global do sujeito em movimento no mundo. 

Cunha (1997) declarou que isto também ocorre nas práticas 

fonoaudiológicas, uma vez que a doença orgânica sempre é priorizada como foco das 

preocupações familiares e das intervenções clínicas.  
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Para Palladino (2004) este pensar faz com que o sintoma seja visto 

meramente como um desvio do normal e que o fonoaudiólogo se coloque no papel de 

pedagogo que detém o modelo adequado que deve ser ensinado ao paciente. 

Souza (2004) explicou que, na Fonoaudiologia, há uma tendência a 

priorizar os aspectos orgânicos no tratamento dos distúrbios da comunicação e, mais 

especificamente nos casos de deficiência auditiva, isolar os aspectos morfofuncionais 

envolvidos, de modo a interpretar e tratar os sintomas exclusivamente sob esse ângulo 

como se fosse condição suficiente e não apenas necessária à compreensão das 

demandas dos sujeitos que procuram o fonoaudiólogo. 

A esse respeito, Mannoni (1980) ressaltou ser imprescindível em toda a 

clínica a compreensão das questões que vão além dos aspectos orgânicos da doença, 

sendo isto possível por meio da escuta, uma vez que todo paciente necessita de alguém 

que seja capaz de ouvir e entender o significado do seu sintoma. 

Tal escuta voltada para o sujeito, sua história e a história de suas 

relações possibilita a ressignificação das experiências e conflitos do paciente, deslocando 

o fonoaudiólogo do lugar de mero operador de técnicas, para operá-las, a partir de um 

lugar em que o sujeito é considerado figura principal (Passos, 1995).  

Nesta perspectiva, Cunha (1997) ressaltou que, mesmo nos casos em 

que há lesão localizada, é preciso prestar atenção ao aparelho psíquico, sendo isso 

realizado por meio da escuta, necessária mesmo no atendimento de pacientes com 

deficiência auditiva, na qual a priorização das questões orgânicas se faz demasiadamente 

presente. Com relação especificamente à adaptação de AAS, a autora questiona: “Será 

mesmo necessário que se ‘esvazie’ um surdo de seu aparelho psíquico de forma a 

garantir que ele não relute em ‘adaptar-se’ ao uso de um aparelho de amplificação 

sonora?” (p.140). 

Katz, White (1997) também apontaram a necessidade de despender 

maior atenção aos aspectos não orgânicos da deficiência auditiva. Eles explicaram que os 

resultados obtidos nos testes audiométricos descrevem a audição dos sujeitos, mas não 



 23

revelam com nenhuma precisão como tal perda auditiva influencia a vida comunicativa, 

pessoal e profissional do indivíduo, havendo a necessidade de outros instrumentos para 

que tais informações sejam conhecidas.  

Hull (1997b) enfatizou que o impacto da deficiência auditiva na vida do 

sujeito independe do grau e tipo de perda auditiva, pois cada pessoa responde de 

diferentes maneiras a ela, uma vez que cada um tem demandas distintas, impostas pela 

própria pessoa ou pelo meio externo. Isto significa que um mesmo grau de deficiência 

auditiva pode afetar um sujeito causando severo handicap auditivo e a outro não, a 

depender do modo como a pessoa lida com as dificuldades apresentadas. 

Sweetow (1999) destacou que, apesar da inegável importância da 

tecnologia avançada aplicada aos AAS, dos métodos avançados de seleção e adaptação 

dos mesmos e da qualificação do profissional, o fonoaudiólogo atuante na área de 

adaptação de AAS deve ouvir o paciente, sendo isto de extrema importância para o 

sucesso de sua prática.  

Ao tocar na questão específica da deficiência auditiva nos idosos, 

Russo (2003) enfatizou que devemos ter em mente que não se trata apenas do 

envelhecer, nem apenas de uma pessoa idosa que apresenta um sistema auditivo 

lesionado e usa AAS. Trata-se de uma pessoa idosa que usa AAS e tem uma vida a ser 

vivida. 

Souza (2004), nessa mesma linha de raciocínio, pontuou ser 

“indispensável ver e escutar o sujeito, suas maneiras de viver, de sofrer, de se comunicar 

e de enfrentar seus problemas – inclusive os de saúde” (p.898), não fazendo sentido 

dicotomias entre linguagem, corpo e psiquismo. Ou seja, as dimensões física e psíquica 

são indissociáveis, devendo o clínico lançar seu olhar para ambas.  

Segundo Cunha (2004), o fonoaudiólogo deve ter “duas orelhas”, uma 

para ouvir a palavra e outra para escutar seus possíveis sentidos. Desta proposta, 

continua a autora, não seriam excluídos os procedimentos técnicos já que “a valorização 

da subjetividade não implica desmaterialização” (p.901). 



 24

Desse modo, concluímos ser preciso lançar nosso olhar também para o 

sujeito deficiente auditivo e o sentido atribuído por ele à deficiência auditiva e ao uso de 

AAS, uma vez que isto influenciará o modo como ele pode lidar com essa questão e sua 

possibilidade de usar ou rejeitar esses equipamentos. É preciso compreender que por trás 

da deficiência auditiva há um sujeito que sofre com esta condição e que tem algo a dizer a 

respeito do problema. 

 Nesse sentido, não é o grau ou tipo de perda auditiva, o AAS 

adaptado ou as orientações fornecidas que farão com que uma pessoa aceite melhor o 

uso do AAS, mas sim as possibilidades que tem de lidar com o problema. Assim, cabe ao 

clínico distinguir o que está por trás do sintoma de cada sujeito e não tomar como óbvio 

que, se há perda auditiva, uma lesão orgânica, cada indivíduo será igual a seus pares no 

modo de perceber essa deficiência e lidar com ela.  

 Vale ressaltar que os procedimentos técnicos/tecnológicos em 

Fonoaudiologia são fundamentais, mas não resolvem por si sós o problema humano. Em 

especial ao tratarmos dos distúrbios da audição, onde sempre há uma questão orgânica 

envolvida, é preciso, é claro, conhecer o funcionamento orgânico daquele órgão para que 

haja a possibilidade de distinção entre a saúde e a doença, mas isso não é suficiente. É 

necessário conhecer também os efeitos que isso adquire no contexto em que vive o 

sujeito. É preciso saber como as alterações são sentidas, vividas ou significadas por cada 

um, para se saber como o indivíduo está sofrendo. Isso é importante para diagnosticar e, 

conseqüentemente, para tratar do sujeito. Desse modo, como vimos defendendo até aqui, 

é preciso estabelecer relações entre os níveis: orgânico, social, histórico, entre outros, a 

custa de não se fragmentar algo não fragmentável, o sujeito. 
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3. MÉTODO 

Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, qual seja, buscar os sentidos 

da deficiência auditiva e do uso de AAS para idosos, optamos por uma perspectiva 

qualitativa de produção de conhecimento, utilizando como método a análise das práticas 

discursivas como forma de compreender a produção de sentidos no cotidiano conforme 

propõem Spink (2004) e Spink, Medrado (2004). 

Spink (2004) parte de uma perspectiva construcionista social de 

produção do conhecimento, o que implica abdicar da visão representacionista, na qual a 

mente é tomada como espelho do mundo, e adotar a perspectiva de que o conhecimento 

é algo que as pessoas fazem juntas por meio de práticas sociais. Em outras palavras, as 

nossas explicações e descrições sobre este mundo são tidas como construções 

socialmente determinadas, sendo tanto o discurso quanto a prática científica, objetos de 

análise social. Assim, como colocou Spink (2003), a produção do conhecimento é tomada 

como um processo ativo de construção, uma vez que é o sujeito que dá sentido aos 

objetos sociais, materiais ou ideacionais que o cercam, construindo representações ou 

teorias sobre estes objetos e criando o mundo social por meio de sua atividade.  

A partir de tal raciocínio, Spink (2004) e Spink, Medrado (2004), 

apoiados em autores como Bakhtin e Foucault, explicaram que o sentido é tomado como 

produto da construção social, um empreendimento interativo, “por meio do qual as 

pessoas – na dinâmica das relações sociais historicamente datadas e culturalmente 

localizadas – constroem os termos a partir dos quais compreendem e lidam com as 

situações e fenômenos a sua volta” (Spink, Medrado, 2004 p.41). Sendo assim, segundo 

tais autores, a produção de sentidos é uma prática social, dialógica, sendo necessário, 

para compreender a atividade de produção de sentido no cotidiano, focar três dimensões 

básicas: a da linguagem, a da história e a da pessoa. 

A linguagem é focalizada em uso, sendo considerada prática social. 

Assim sendo, é utilizado o conceito de práticas discursivas, que significa linguagem em 

ação, ou seja “as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos e se posicionam 
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em relações sociais cotidianas” (Spink, Medrado, 2004 p.45).Tal conceito é usado em 

preferência ao de discurso, uma vez que este último remete às regularidades lingüísticas, 

ao uso institucionalizado da linguagem, havendo, desse modo, uma tendência à 

permanência. Ao contrário, o termo práticas discursivas, remete aos momentos de 

ressignificações, de produção de sentidos, nos quais convivem a ordem e a diversidade. 

As práticas discursivas têm como elementos constitutivos, segundo 

Spink, Medrado (2004), a dinâmica, ou enunciado orientado por vozes; as formas, ou 

speech genres; e os conteúdos, que são os repertórios interpretativos. 

Os enunciados descrevem o processo de interanimação dialógica, ou 

seja, o fato de que os enunciados de uma pessoa estão sempre em contato com outro ou 

outros, mesmo quando estes estão espacialmente ou temporalmente distantes e que 

estas vozes se interanimam produzindo novos sentidos, sendo então, prática dialógica 

(Spink, 2004). Desse modo, é a partir do enunciado que se compreende a dialogia, uma 

vez que este é definido como expressões (palavras ou sentenças) articuladas em ações 

situadas que, associadas à noção de vozes, adquirem seu caráter social. Assim, as 

práticas discursivas remetem a não-regularidade, à polissemia, ou seja, podem apresentar 

diversos sentidos, sendo a compreensão destes últimos sempre um confronto entre 

inúmeras vozes (Spink, 2004; Spink, Medrado, 2004).  

Os speech genres, segundo Spink (2004) e Spink, Medrado (2004), são 

as formas relativamente estáveis de enunciados, que buscam coerência com o contexto, o 

tempo e o(s) interlocutor(es). Em outras palavras, são as regras lingüísticas que orientam 

as práticas cotidianas das pessoas e tendem a manter e reproduzir discursos. São formas 

relativamente típicas e estáveis de fala que formam o substrato compartilhado que 

possibilita a comunicação. 

Já os repertórios interpretativos são o conjunto de termos, descrições, 

lugares-comuns e figuras de linguagem que demarcam o rol de possibilidades de 

construções discursivas e que utilizamos no cotidiano para dar sentido ao mundo. Seus 

parâmetros são o contexto em que essas práticas são produzidas e os estilos gramaticais 

específicos ou speech genres (Spink, Medrado, 2004). 
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Sobre a dimensão histórica da produção de sentido, Spink (2003) diz 

que vivemos num mundo social que tem uma história, ou seja, as linguagens sociais e as 

vozes que nos servem de referência foram histórica e culturalmente constituídas, sendo 

que, para trabalharmos com a produção de sentidos, devemos retomar a linha da história 

para entender a construção social dos repertórios lingüísticos. Iñiguez (2005) 

complementou que todo enunciado colocado num discurso é histórico e está 

historicamente condicionado, sendo necessário, desse modo, compreender o contexto em 

que foi produzido. 

Ainda sobre a dimensão da história, Spink, Medrado (2004) colocaram 

ser necessário trabalhar com três tempos históricos, que estão a todo momento 

entremeados: “o tempo longo, que marca os conteúdos culturais, definidos ao longo da 

história da civilização; o tempo vivido, das linguagens sociais aprendidas pelos processos 

de socialização, e o tempo curto, marcado pelos processos dialógicos” (p.51) no qual se 

produzem os sentidos, sendo este último o foco para analisar as práticas discursivas. Tal 

dimensão da história possibilita abordar tanto a regularidade, a permanência, quanto a 

polissemia dos repertórios que sustentam a singularidade dos processos de produção de 

sentidos.  

Com relação à dimensão da pessoa, os autores explicaram que esta é 

pensada a partir da noção de relação, ou seja, nas relações sociais. Segundo Spink, 

Medrado (2004) a pessoa, “está inserida num constante processo de negociação, 

desenvolvendo trocas simbólicas, num espaço de intersubjetividade ou, mais 

precisamente, de interpessoalidade” (Spink, Medrado, 2004 p. 55), sendo a produção de 

sentidos uma produção discursiva de pessoas em interação. 

Berger, Luckman (1983) acrescentaram, a respeito das relações 

sociais, que não é possível ao ser humano existir sem estar continuamente em interação e 

comunicação com os outros, ou seja, a realidade da vida cotidiana é partilhada com os 

outros, sendo esta interação, quando face-a-face, o caso prototípico da interação social.  

Essa perspectiva da produção de sentidos torna necessária a 

introdução do conceito de posicionamento. Segundo Spink (2004), no processo discursivo 
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os selves são situados nas conversações como participantes observáveis e 

subjetivamente coerentes em linhas de história conjuntamente produzidas, ocorrendo um 

processo de negociação dos selves. Assim, as práticas dicursivas das pessoas são 

marcadas pelas diversas posições – de onde se fala, como se fala e para quem se fala – 

que diz do contexto em que o self está situado.                        

Por meio da análise das três dimensões anteriormente explicitadas, 

Spink, Medrado (2004) relataram ser possível uma melhor compreensão dos fenômenos 

psicossociais e da própria dinâmica da produção de sentidos. 

 Assumindo tal posição, optamos em utilizar, nesta pesquisa, como 

instrumento para coleta de dados, a entrevista associativa, conforme propuseram Spink 

(2004) e Spink, Lima (2004). Nesta, palavras ou expressões são proferidas pelo 

entrevistador, uma de cada vez, diante das quais é requisitado ao participante que diga o 

que lhe vem à cabeça relacionado com elas.   

Tal escolha se deu pelo fato de que, uma vez trabalhando com a 

produção de sentidos no cotidiano, se fez necessária a utilização de um instrumento que 

fosse, em si, uma prática discursiva. Como coloca Pinheiro (2004), a entrevista é prática 

discursiva, ou seja, é “ação (interação) situada e contextualizada, por meio da qual se 

produzem sentidos e se constroem versões da realidade” (p.186). 

Também Holstein, Gubrium (1997) defendem que as entrevistas são um 

encontro social em que conhecimento é construído, uma vez que impõe modos 

particulares de entender a realidade a partir das respostas dos sujeitos. Nela, 

entrevistador e entrevistado são ativos, sendo o seu processo e seu produto sensíveis à 

construção social de conhecimento, envolvendo um trabalho de criação de sentidos. 

3.1. Seleção dos participantes 

Para atingir o objetivo previamente estipulado, foram entrevistados nove 

indivíduos idosos, sete homens e duas mulheres, deficientes auditivos e usuários de AAS, 
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com idade igual ou superior a 60 anos, segundo o critério estabelecido pelo Estatuto do 

Idoso (2003).  

Os participantes da pesquisa foram escolhidos arbitrariamente dentre 

aqueles que passaram pelo processo de diagnóstico de deficiência auditiva e tinham a 

devida prescrição médica para o uso de aparelhos de amplificação sonora (AAS). Foram, 

ainda, pacientes que estiveram sob os cuidados da pesquisadora durante o processo de 

seleção e adaptação de AAS, sendo usuários desses dispositivos eletrônicos há, no 

mínimo, três meses na data da entrevista e que passaram em consultas de 

acompanhamento para que fossem realizadas orientações e ajustes nos AAS no mês de 

julho de 2005.  

O gênero, a escolaridade e a ocupação dos participantes, bem como o 

grau e tipo da perda auditiva, o tempo de uso, o tipo ou a tecnologia do AAS utilizado e 

sua adaptação (mono ou binaural), não foram usados como critérios de exclusão. Apesar 

disso, tais dados, além dos resultados do ganho funcional e testes de reconhecimento de 

fala (teste com palavras foneticamente balanceadas), foram descritos, uma vez que tais 

aspectos são, potencialmente, determinantes dos sentidos produzidos pelos participantes.  

Vale ressaltar que as audiometrias tonal e vocal, bem como o ganho 

funcional e testes de reconhecimento de fala com AAS foram refeitos na data da 

entrevista.  

Para classificar as perdas auditivas quanto ao tipo e grau, seguimos os 

critérios propostos por Silman, Silverman (1997). Quanto ao grau da perda auditiva, os 

autores propuseram que este fosse determinado pela média dos limiares tonais das 

freqüências baixas-médias (500Hz, 1000Hz e 2000Hz), bem como das freqüências altas 

(3000Hz e 4000Hz). Tal classificação pode ser observada no Quadro 1.  
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QUADRO 1. Classificação das perdas auditivas quanto ao grau. 

Limiares Tonais (dBNA) Grau da Perda auditiva 

Até 25 Normal 

26-40 Leve 

41-55 Moderada 

56-70 Moderadamente Severa 

71-90 Severa 

Maior que 90 Profunda 
 Legenda:            Fonte:  
 dBNA = deciBel Nível de Audição         Silman, Silverman (1997) 

 Os mesmos autores, quanto ao tipo de perda auditiva, determinaram 

três grandes classificações, quais sejam, perda auditiva condutiva (limiares de via óssea 

dentro dos limites normais, existência de gap aéreo-ósseo de 15dB ou mais, e limiares de 

via aérea fora dos limites normais); perda auditiva neurossensorial (limiares de via óssea e 

via aérea fora dos limites normais e ausência de gap aéreo-ósseo significativo) e; perda 

auditiva mista (limiares de via óssea e via aérea fora dos limites normais e existência de 

gap aéreo-ósseo maior que 10dB). 

É importante aqui descrever como se deu o processo de seleção e 

adaptação de AAS para todos os participantes da pesquisa. Neste, a própria 

pesquisadora, na primeira consulta realizada, entrevistou os participantes quanto à queixa 

apresentada, sua duração, presença de zumbido, antecedentes mórbidos e familiares, 

além das dificuldades de comunicação. 

Posteriormente, os participantes foram submetidos à audiometria tonal 

por via aérea, nas freqüências de 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz, 3000Hz, 4000Hz, 

6000Hz e 8000HZ; audiometria tonal por via óssea nas freqüências de 500Hz, 1000Hz, 

2000Hz, 3000Hz e 4000Hz; limiar de reconhecimento de fala (LRF) e índice de 

reconhecimento de fala (IRF), segundo os critérios estabelecidos por Momensohn-Santos, 

Russo (2005). Foi utilizado o equipamento BELTONE 114 Audiometer, fone TDH39 e 

cabina acústica, todos calibrados segundo a norma ISO 8253-1 (1989). 
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Ainda, nesta consulta, os participantes foram informados quanto ao 

grau e tipo da perda auditiva apresentada; tipos, tecnologias e modelos de AAS, bem 

como os mais indicados em seu caso específico; a importância da adaptação binaural e; 

como se daria o processo de adaptação (Campos et al., 2003; Menegotto et al., 2003; 

Sandlin, 2003). Foi realizada pré-moldagem de uma ou ambas as orelhas dos 

participantes (Almeida, Taguchi, 2003), selecionando-se o(s) AAS mais indicados para 

cada caso.  

Cerca de uma semana após a primeira consulta, foram realizadas as 

adaptações dos AAS escolhidos; audiometria tonal em campo livre com e sem AAS, para 

determinar o ganho funcional e testes de reconhecimento de fala com AAS (teste com 

palavras foneticamente balanceadas), segundo descrevem Matas, Iório (2003). O 

participante foi orientado quanto ao uso, cuidados e manuseio do(s) AAS e pôde realizar 

experiência domiciliar com os mesmos, que variou de uma semana a um mês, com 

retornos semanais, realizando-se ajustes ou troca dos AAS por outros modelos, a 

depender de como se deu a experiência (Campos et al., 2003). Após esses 

procedimentos, os participantes adquiriram os AAS, sendo realizado posterior 

acompanhamento do caso, com atendimentos regulares requisitados pela pesquisadora 

ou quando o próprio participante achasse necessária a realização de alguma orientação 

ou ajuste nas regulagens dos AAS. 

3.2. Procedimentos para a coleta de dados 

Para que o estudo pudesse ser concretizado, todos os participantes 

receberam uma carta de informação a respeito do objetivo e método do trabalho e 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido quanto à realização da 

entrevista e seu uso para fins científicos (Anexos 1 e 2). Ambos os documentos foram 

aprovados pela Comissão de Ética da PUC-SP com parecer de nº 0001/2005 (Anexo 3).  

 O Centro Auditivo Microsom, local onde foram realizadas as 

entrevistas, do mesmo modo, recebeu outra carta de informação a respeito do objetivo e 

método da pesquisa e, por meio de uma declaração, assinada por seus proprietários ou 
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responsáveis, autorizou a realização das entrevistas em seu espaço físico, bem como a 

seleção dos participantes entrevistados (Anexos 4 e 5). 

Antes do início da coleta de dados foi realizada uma observação de 

campo, assim como propõe Spink (2004), a fim de conhecer os repertórios espontâneos 

usados pelos participantes a respeito da deficiência auditiva e AAS. Tal procedimento se 

deu por meio da observação dos diálogos ocorridos durante os atendimentos realizados 

pela pesquisadora em sua prática clínica na área de adaptação de AAS. 

Após tal procedimento, perguntou-se aos pacientes selecionados se 

aceitariam participar desta pesquisa, sendo explicado seu objetivo e método. Havendo a 

aceitação na participação, foi agendada entrevista no espaço físico do Centro Auditivo 

Microsom, local onde foram efetuadas as adaptações dos AAS.  

Desse modo, a partir da proposta de Spink (2004) e Spink, Lima (2004) 

de entrevista associativa, cada participante foi orientado a dizer o que lhe viesse à cabeça 

relacionado com as expressões eliciadoras: Perda Auditiva, Aparelho Auditivo e 

Relacionamento com as Pessoas. 

Com o intuito de "encorajar" o discurso dos participantes, a 

pesquisadora fez interferências como: “Fale-me mais”, “Como assim?”, além de devolver 

as últimas afirmações feitas pelo participante sob a forma de perguntas e pedir 

explicações a respeito de colocações anteriormente realizadas.  

Ainda, se a pesquisadora considerasse pertinente no contexto do 

discurso dos participantes, fez perguntas como, por exemplo: “E a família?”, "E em casa?” 

etc. 

Antes do início da coleta de dados foi realizada uma entrevista-piloto a 

fim de testar as palavras ou expressões escolhidas, bem como verificar a efetividade da 

técnica de entrevista associativa. 
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3.3. Critérios para análise dos resultados 

As entrevistas foram gravadas em um gravador digital, marca 

Panasonic, modelo RR-US380, sendo, posteriormente, transcritas em ortografia regular. A 

transcrição foi feita com o maior detalhamento possível para que qualquer interação sutil, 

incidência ou circunstância pudesse ser identificada (Iñiguez, 2005). 

Após este procedimento, assim como sugere Spink, Lima (2004), a 

análise se iniciou por meio de leituras sucessivas do material discursivo, ou como 

explicam as autoras, com uma “imersão no conjunto de informações coletadas, 

procurando deixar aflorar os sentidos, sem encapsular os dados em categorias, 

classificações ou tematizações definidas a priori” (p.106). Nesse processo, foi possível 

confrontar os sentidos construídos no processo de pesquisa e de interpretação e aqueles 

decorrentes da familiarização prévia com nosso campo de estudo (revisão bibliográfica) e 

de nossas teorias de base.  

A partir de tais leituras, assim como realizado por Nascimento (2002) e 

Rasera (2004), foi realizada a transcrição temático-seqüencial do texto de cada entrevista 

por meio da escuta das gravações, verificando-se os temas abordados. Essas transcrições 

se mostram úteis na análise do processo de produção de sentidos, uma vez que auxiliam 

a compreensão da dinâmica das entrevistas e os processos dialógicos ali presentes. Um 

exemplo de como foram realizadas as transcrições temático-seqüenciais encontra-se no 

Quadro 2. 

QUADRO 2. Exemplo de transcrição temático-seqüencial de trecho da entrevista do 
participante 3. 

Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 
P Pergunta sobre a perda auditiva Deficiência auditiva 

P3 

Diz ser a surdez, não ouvir o que falam e os barulhos.  Usa 
AAS e por isso percebe que era surdo. Sem ele não ouve 
nada. Com ele é normal. Antes as pessoas reclamavam 
porque tinha que repetir e era tudo alto. É difícil e se sentia 
mal. 

Deficiência auditiva / 
benefícios do AAS/ 
reações das pessoas e 
dele / percepção de si 
como surdo/ sentimento 

P Pergunta se sentia mal. Sentimentos 

P3 Responde que sim porque não escutava. Deficiência auditiva / 
dificuldades 

P Pergunta se por não entender. Deficiência auditiva / 
dificuldades 
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P3 
Diz ser por não entender e ter que perguntar e ver a boca. Deficiência auditiva / 

dificuldades / reações 
dele 

P Pergunta se via na boca. Reações dele 

P3 Refere que tinha que ver na boca. Decidiu procurar médico, 
mas foi difícil. 

Dificuldades / Decisão do 
uso do AAS / sentimento 

P Pergunta se foi difícil até colocar o AAS. Decisão do uso do AAS 
P3 Diz que foi difícil, mas hoje esta melhor. Benefícios do AAS 

Legenda: 
P = pesquisador 
P3 = participante 3 

Tanto as diversas leituras do material discursivo quanto a transcrição 

temático-seqüencial, facilitaram o estabelecimento de categorias temáticas capazes de 

abranger a totalidade dos discursos dos entrevistados.  

Tal categorização, por sua vez, possibilitou a organização do material 

discursivo em mapas dialógicos, conforme propõem Spink (2004) e Spink, Lima (2004). 

Nesta etapa, os discursos foram transpostos para tais mapas em sua íntegra, 

preservando-se a seqüência das falas tanto do pesquisador quanto dos participantes para 

não descontextualizar os conteúdos e identificar os processos de interanimação dialógica. 

Segundo Spink (2004), se tirarmos a sentença do enunciado que lhe dá suporte perdemos 

seu sentido, já que esta só adquire sentido completo no contexto do enunciado.  

A construção dos mapas, assim como colocam Spink, Lima (2004), 

além de visar garantir rigor e visibilidade à pesquisa, objetivou aflorar os sentidos e 

orientar o processo de análise, permitindo visualizar os sentidos atribuídos por este grupo 

de idosos à deficiência auditiva e uso de AAS. Segundo Spink, Lima (2004), eles 

sistematizam “o processo de análise das práticas discursivas em busca dos aspectos 

formais da construção lingüística, dos repertórios utilizados nessa construção e da dialogia 

implícita na produção de sentidos” (p.107).  

Assim, os discursos dos participantes foram colocados em colunas de 

acordo com as categorias correspondentes. Na linha horizontal é possível identificar as 

categorias analíticas estabelecidas pela pesquisadora e, na linha vertical, aparecem os 

discursos dos participantes e pesquisadora. Para manter a seqüência do que foi dito na 

entrevista, cada vez que um trecho do discurso pertence à outra categoria ele é colocado 

na coluna correspondente, uma linha abaixo do trecho anterior, assim como propuseram 
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Spink, Lima (2004). Foram feitos mapas para cada participante com as seguintes 

categorias: 

• Definições: refere-se ao modo como os participantes definem e/ou explicam tanto 

a deficiência auditiva quanto o deficiente auditivo, como em “Você vê lá a pessoa 

falando, falando, falando... Você sabe que tá ouvindo o que ele tá falando. É 

interessante... Tô ouvindo o que ele fala, mas só que não entendo as palavras que 

a pessoa diz” (P2) e “Ela é meio complicadinha e tudo... Mas ela tem uma letrinha 

bonitinha... Aprendeu, assim... Mas muito moderadamente, porque não ouvindo 

tinha que ter uma escola especial, né?” (P1). 

•  Causas: nessa categoria estão agrupados os discursos referentes às possíveis 

causas atribuídas pelos participantes à deficiência auditiva, como por exemplo, 

“Não eu... a gente... a gente já tá sentindo o que é, né? E não que... com mais 

idade vai aumentado a perda auditiva, né?” (P1).  

• Uso de Aparelho de Amplificação Sonora: refere-se ao que os participantes 

dizem sobre o uso de AAS, como em: “Acho que isso aqui... Prá mim o aparelho é 

uma coisa que purifica, talvez, as palavras das pessoas, né?” (P2).  

• Social: nessa categoria encontram-se os segmentos discursivos relacionados às 

reações dos outros frente às dificuldades comunicativas apresentadas pelos 

participantes; às suas próprias reações frente às dificuldades comunicativas 

somadas às reações dos outros; e às pressões impostas pelos outros para o uso 

dos AAS, como em: “Então, ouvia sempre reclamação da família, né? Que tava 

ouvindo a televisão muito alto” (P3);  “Até evitava de ficar conversando dentro de 

casa também, né? Ficava sempre fora, sozinho.” (P3) e “E foi o patrão que exigiu, 

porque ele falou que eu não tava ouvindo bem.” (P7).  

• Afetividade: essa categoria se articula com as demais, pois nela estão agrupados 

os segmentos discursivos dos participantes que se referem às emoções que 

surgiram ao discorrerem sobre a deficiência auditiva, uso de AAS e relacionamento 
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com as pessoas, como em: “A perda auditiva é uma coisa muito preocupante, né?” 

(P7). 

• Derivações: refere-se às reflexões que permeiam as falas dos participantes, mas 

que não têm relação com a deficiência auditiva e uso de AAS. Nessa categoria 

também foram agrupados os questionamentos dos participantes que visavam 

esclarecer os temas propostos pela pesquisadora. Tais trechos discursivos foram 

transpostos para os mapas dialógicos em função do respeito ao rigor em pesquisa 

e para não descontextualizar o discurso do participante.  

No Quadro 3 podemos observar um trecho do mapa dialógico do 

participante 3 no qual foram encontradas quatro categorias. 

QUADRO 3. Exemplo de mapa dialógico no qual se observa um trecho do discurso do 
participante 3. 

PESQUISADORA DEFINIÇÕES CAUSAS 
USO DE 

APARELHO DE 
AMPLIFICAÇÃO 

SONORA 
SOCIAL AFETIVIDADE DERIVAÇÕES 

 Mesma 
coisa 
falando, né? 
Realmente 
eu não 
escutava o 
que se dizia, 
né? 

     

    Então tava 
sempre 
perguntando. 

  

   Aí eu falei: 
“Tem que ver, 
correr atrás de 
um aparelho e 
ver se melhora, 
por que do jeito 
que tava não ta 
dando”. 

   

     Então eu me 
sentia mal. 

 

Sentia mal?       
     Por causa 

disso aí... 
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Desse modo, realizamos os seguintes passos no processo de análise 

das entrevistas: 

1. Gravação das entrevistas. 

2. Escuta sucessiva das gravações. 

3. Anotações a partir de associações e análise não sistemática do que chamava a 

atenção durante a escuta das gravações, visando uma aproximação com os dados. 

4. Transcrição integral das gravações identificando-se os participantes como P1, P2, 

P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P (pesquisador). 

5. Leituras sucessivas do material discursivo. 

6. Transcrição temático-seqüencial do texto das entrevistas, verificando-se os temas 

abordados. 

7. Estabelecimento de categorias temáticas, capazes de abranger a totalidade dos 

discursos dos entrevistados. 

8. Organização do material discursivo em mapas dialógicos. 
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                              4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização dos participantes 

Nesta primeira etapa, procuramos caracterizar os participantes a fim de 

melhor contextualizar seus discursos. Desse modo, encontram-se aqui dados quanto ao 

gênero, idade, escolaridade e ocupação dos participantes; suas queixas relacionadas à 

audição e sua duração; os resultados das audiometrias tonal e vocal (grau, tipo e 

configuração da perda auditiva); o tempo de uso dos aparelhos de amplificação sonora 

(AAS), sua tecnologia e adaptação (mono ou binaural), bem como o aproveitamento da 

amplificação fornecida. Os resultados detalhados das audiometrias tonal e vocal e dos 

ganhos funcionais e testes de reconhecimentos de fala com AAS, encontram-se 

detalhados nos Anexos 6 e 7, respectivamente.  

Participante 1: 72 anos, mulher, ensino médio completo. 

A participante, viúva aposentada, tem dois filhos, dois netos e dois 

bisnetos. Atualmente mora com seu filho. Suas dificuldades para ouvir iniciaram-se há 

cerca de três anos, sendo que o problema consiste em ouvir, mas não entender o que é 

dito tanto pelo interlocutor quanto pela televisão. Nega a presença de zumbido, ou 

qualquer outro problema otológico ou de saúde geral, com exceção de tremores de causa 

indeterminada e que, em função deles, faz tratamento neurológico. Trabalhou em 

tecelagens por muitos anos, quando foi exposta a fortes intensidades de ruído.  As 

audiometrias tonal e vocal revelaram perda auditiva neurossensorial de grau leve a 

moderado, com 88% de acertos no IRF realizado com monossílabos, em ambas as 

orelhas. Desde a primeira consulta a participante relatou não querer fazer uso de AAS, 

especialmente retroauricular, mas aceitou realizar experiência domiciliar a fim de observar 

seus benefícios. Também não quis realizar teste binaural em função de questões 

estéticas. Desse modo, foi realizada experiência domiciliar de quatro semanas com AAS 

digital completamente intra-canal em orelha direita. Após está última relatou melhora da 
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inteligibilidade de fala nas situações em que apresentava dificuldade e demonstrou bons 

resultados nas medidas do ganho funcional e testes de reconhecimento de fala com AAS. 

Na data da entrevista a participante utilizava o AAS há sete meses.   

Participante 2: 75 anos, homem, ensino médio completo. 

Este participante, apesar de aposentado, ainda trabalha como taxista 

para complementar a renda familiar. Mora com a esposa e tem dois filhos e dois netos 

com quem mantém constante contato. O participante relata apresentar dificuldades para 

ouvir há cerca de dez anos, sendo que além de não ouvir o que dizem, apresenta grande 

dificuldade para compreender a fala durante a conversação, principalmente numa situação 

em que há um grupo de pessoas falando. Tal problema ocorre também ao assistir 

televisão, falar ao telefone e rádio de comunicação. Nega outros problemas otológicos e 

zumbido. Apresenta diabetes e hipertensão arterial, ambos controlados 

medicamentosamente. Na primeira consulta realizada já usava AAS intra-canal 

programável em orelha direita há três anos, porém a queixa de dificuldades de 

compreensão de fala persistia. A audiometria tonal revelou perda auditiva neurossensorial 

de grau moderado à direita e grau moderadamente severo à esquerda, com 68% de 

acertos no IRF realizado com monossílabos, em ambas as orelhas. Foi proposto teste com 

AAS digital intra-canal em orelha esquerda a fim de melhorar a compreensão de fala. O 

participante fez experiência domiciliar de quatro semanas, referindo melhora da 

localização sonora e da inteligibilidade de fala. Adquiriu o AAS, sendo que na época da 

entrevista completava três anos e nove meses de uso à direita e nove meses de uso 

binaural.  

Participante 3: 64 anos, homem, ensino médio completo. 

O participante refere dificuldades auditivas há cerca de 20 anos. Sua 

maior queixa esta relacionada ao fato de ouvir, mas não entender a fala dos interlocutores, 

além de zumbido bilateral. Segundo ele, é necessário colocar a televisão em volume alto 

para conseguir entender o que é dito e, no telefone, é preciso gritar. Desde a adolescência 
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apresenta episódios de otite e otorréia em função de crises de sinusite. Trabalhou como 

metalúrgico exposto a intenso ruído durante 20 anos, sem fazer uso de equipamento de 

proteção individual. Atualmente está aposentado e mora com a esposa. Freqüentemente 

passa os dias em sua chácara fora da cidade, onde gosta de cuidar das plantas e da 

criação de animais. A audiometria tonal revelou perda auditiva mista de grau leve a 

profundo em ambas as orelhas, com 76% de acertos à direita e 84% de acertos à 

esquerda no IRF realizado com monossílabos. Realizou teste e experiência domiciliar com 

AAS retroauricular digital em ambas as orelhas por quatro semanas, uma vez que foi 

orientado a usar este tipo de AAS em função da configuração de sua perda auditiva e 

problemas constantes de otites. Após a experiência domiciliar relatou melhora significativa 

da audibilidade e compreensão de fala. Adquiriu ambos os AAS, sendo que na época da 

entrevista os estava utilizando há três meses.  

Participante 4: 86 anos, homem, ensino fundamental completo. 

O participante refere perda auditiva há cerca de oito anos com presença 

de zumbido bilateral. Apresenta dificuldade de entendimento de fala na televisão e 

telefone. Já fez cirurgia de próstata, angioplastia e cateterismo. Foi motorista de ônibus 

por 20 anos e, atualmente, está aposentado e mora com a esposa.  Há cinco anos 

realizou teste e experiência domiciliar com AAS retroauriculares analógicos em ambas as 

orelhas, porém não os adquiriu em função de dificuldades financeiras. Na época, a 

audiometria tonal demonstrou perda auditiva neurossensorial de grau moderado a 

moderadamente severo com resultado de 88% de acertos no IRF realizado com 

monossílabos à direita e grau moderado com resultado de 100% de acertos no IRF 

realizado com monossílabos à esquerda. Há dois anos retornou ao Centro Auditivo e a 

audiometria foi refeita, sendo constatada a piora dos limiares tonais e do reconhecimento 

de fala (perda auditiva de grau moderado a moderadamente severo, com 72% de acertos 

no IRF com monossílabos em ambas as orelhas). Foi, então, realizada experiência 

domiciliar de cinco semanas com AAS intra-canal digital em orelha direita, uma vez que o 

paciente se recusou a usar AAS retroauricular. A opção pelo teste monoaural se deu em 

função de problemas financeiros enfrentados pela família. Há um ano realizou teste e 
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experiência domiciliar de quatro semanas com o mesmo modelo de AAS na orelha 

esquerda, demonstrando bom aproveitamento da amplificação fornecida pelos AAS, sendo 

referida melhora do entendimento de fala nas situações cotidianas. No entanto, após seis 

meses de uso binaural passou a relatar não sentir melhora com o uso dos AAS e que 

pouco os estava utilizando, uma vez que suas dificuldades para compreender fala 

permaneciam grandes. Desde então o participante vem sendo acompanhado com retornos 

mensais a fim de melhor adaptar os AAS e ser orientado. Tanto no ganho funcional quanto 

nos testes de reconhecimento de fala com AAS foram observados bons resultados.  

Participante 5: 72 anos, homem, ensino médio completo. 

O participante refere perda auditiva à direita há um ano. Do lado 

esquerdo diz apresentar boa audição. Acha que, apesar da perda auditiva apresentada, 

consegue escutar bem, relatando dificuldade somente para compreender a fala em 

ambientes ruidosos ou quando os seus interlocutores falam muito baixo. Atualmente, o 

participante, que antes era comerciante, está aposentado. A audiometria tonal revelou 

perda auditiva mista de grau moderado a severo, com 100% de acertos no IRF realizado 

com monossílabos à direita e perda auditiva neurossensorial de grau leve a 

moderadamente severo com 88% de acertos no IRF realizado com monossílabos à 

esquerda. O participante, apesar de ter sido orientado quanto aos benefícios do uso 

binaural, insistiu que não apresenta problemas à esquerda, optando pela protetização 

apenas da orelha direita. Desse modo, foi realizada experiência domiciliar de uma semana 

com AAS digital intra-canal à direita. Na época da entrevista já fazia uso do AAS há três 

meses, apresentando melhora da inteligibilidade de fala e bons resultado no ganho 

funcional e testes de reconhecimento de fala com AAS.  

Participante 6: 62 anos, homem, ensino médio completo. 

O participante revela dificuldades para ouvir há cerca de 20 anos. 

Apresenta história de exposição a ruído ocupacional uma vez que trabalhou em uma 

metalúrgica por 15 anos. Segundo ele, a dificuldade maior está em não entender a fala em 
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situações de conversação e televisão. Atualmente mora com a esposa e está aposentado. 

Há seis anos fazia uso irregular de AAS programável CIC à esquerda. Após audiometria 

tonal observou-se perda auditiva neurossensorial de grau leve a moderado e resultado de 

92% de acertos no IRF realizado com monossílabos à direita e perda auditiva 

neurossensorial de grau moderado a severo com 80% de acertos no IRF realizado com 

monossílabos à esquerda. Desse modo, foi proposto teste com AAS intra-canal digital em 

ambas as orelhas. Após a experiência domiciliar, que teve duração de três semanas, o 

participante referiu melhora da inteligibilidade de fala e de sua tontura (diz que quando tira 

os AAS se sente zonzo). Este bom aproveitamento foi também observado no ganho 

funcional e testes de reconhecimento de fala com AAS. Na época da entrevista fazia uso 

de ambos os AAS há quatro meses.  

Participante 7: 77 anos, homem, ensino fundamental incompleto. 

Este participante relata dificuldades para ouvir há oito anos. Apresenta 

zumbido bilateral e suas queixas auditivas se referem à dificuldades de entendimento de 

fala em situação de conversação, televisão e telefone. Nega problemas otológicos. 

Atualmente está aposentado, porém nos últimos 16 anos em que trabalhou era vigia de 

loja de carros. É viúvo e mora com os filhos. A audiometria tonal revelou perda auditiva 

neurossensorial de grau moderado a severo à direita com 68% de acertos no IRF 

realizado com monossílabos e grau moderado a moderadamente severo à esquerda com 

76% de acertos no IRF realizado com monossílabos. Há quatro anos faz uso de AAS 

retroauricular analógico à esquerda. Foi realizada, em função de orientação do 

otorrinolaringologista, experiência domiciliar de uma semana com AAS em orelha direita 

(retroauricular analógico), a fim de melhorar a inteligibilidade de fala que continuava a ser 

um problema para o participante. Os resultados do ganho funcional e testes de 

reconhecimento de fala com AAS demonstraram bom aproveitamento da amplificação 

fornecida pelas próteses, sendo que, na época da entrevista fazia uso de AAS em ambas 

as orelhas há cinco meses.   
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Participante 8: 68 anos, homem, ensino fundamental incompleto. 

O participante refere perda auditiva há cinco anos, apresentando 

dificuldade de entendimento de fala. É aposentado, mora com a esposa e voltou a 

freqüentar a escola (quinta série) no ano da entrevista, pretendendo chegar a cursar 

faculdade, posteriormente. A audiometria tonal revelou perda auditiva neurossensorial de 

grau moderado a moderadamente severo e 88% de acertos no IRF realizado com 

monossílabos, em ambas as orelhas. Foi orientado quanto ao uso binaural e realizou 

experiência domiciliar de um mês com AAS digitais completamente intra-canais em ambas 

as orelhas, obtendo-se bons resultados no ganho funcional e testes de reconhecimento de 

fala com AAS. Na época da entrevista era usuário dos AAS há quatro meses.  

Participante 9: 79 anos, mulher, ensino médio completo. 

Viúva, a participante trabalhou como funcionária pública por 30 anos e, 

atualmente, está aposentada. Mora sozinha numa casa que fica no quintal do terreno de 

sua filha. Suas dificuldades para ouvir existem há cerca de dez anos. Apresenta 

hipertensão arterial e teve episódio de paralisia facial periférica à esquerda há 50 anos. 

Também há cerca de 50 anos seu marido apresentou episódio de Acidente Vascular 

Encefálico, necessitando de cuidados constantes, oferecidos pela esposa. Há dois anos e 

seis meses ele faleceu, podendo a participante “cuidar de sua saúde” (sic). Após 

audiometria tonal constatou-se perda auditiva neurossensorial de grau moderado à direita 

e perda auditiva neurossensorial de grau moderado a moderadamente severo à esquerda, 

com 88% de acertos no IRF realizado com monossílabos em ambas as orelhas. Foi 

orientada durante a consulta sobre os benefícios do uso binaural e realizou experiência 

domiciliar com AAS retroauriculares analógicos, em ambas as orelhas por cinco semanas. 

No ganho funcional e em seus relatos observou-se bom aproveitamento da amplificação 

fornecida pelos AAS. No entanto, em função de problemas financeiros, adquiriu somente o 

AAS da orelha esquerda.  Na época da entrevista completava dois anos e um mês de uso 

do AAS, declarando usá-lo constantemente.  
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Boa parte dos dados relativos à caracterização dos participantes estão 

sumarizados no Quadro 4. 

QUADRO 4. Caracterização gênero, idade, escolaridade, tipo e grau de perda auditiva, 
IRF e tempo de uso de AAS dos participantes da pesquisa. 

P Gênero Idade Escolaridade Tipo e grau da perda auditiva IRF 
Tempo 
de uso 
de AAS 

P1 Mulher 72 
anos 

Médio 
completo PA NS de grau leve a moderado 88% 

(OD e OE) 7 meses 

P2 Homem 75 
anos 

Médio 
completo 

PA NS de grau moderado (OD) e 
moderadamente severo (OE) 

68% 
(OD e OE) 

3 anos e 
9 meses 

P3 Homem 64 
anos 

Médio 
completo 

PA Mista de grau leve a profundo 
(OD e OE) 

76% (OD) 
84% (OE) 3 meses 

P4 Homem 86 
anos 

Fundamental 
completo 

PA NS de grau moderado a 
moderadamente severo (OD e OE) 

72% 
(OD e OE) 2 anos 

P5 Homem 72 
anos 

Médio 
completo 

PA Mista de grau moderado a 
severo (OD) e PA NS de grau leve a 

moderadamente severo (OE) 

100% (OD) 
88% (OE) 3 meses 

P6 Homem 62 
anos 

Médio 
completo 

PA NS de grau normal a moderado 
(OD) e grau moderado a severo 

(OE) 

92% (OD) 
80% (OE) 

6 anos e 
4 meses 

P7 Homem 77 
anos 

Fundamental 
Completo 

PA NS de grau moderado a severo 
(OD) e grau moderado a 

moderadamente severo (OE) 

68% (OD) 
76% (OE) 

4 anos e 
5 meses 

P8 Homem 68 
anos 

Fundamental 
completo 

PA NS de grau moderado a 
moderadamente severo 

88% 
(OD e OE) 4 meses 

P9 Mulher 79 
anos 

Médio 
completo 

PA NS de grau moderado (OD) e 
grau moderado a moderadamente 

severo (OE) 

88% 
(OD e OE) 

2 anos e 
1 mês 

Legenda: 
P = participante 
PA = perda auditiva 
NS = neurossensorial 
OD = orelha direita 
OE = orelha esquerda 
 

A partir da identificação dos participantes, serão apresentados os dados 

obtidos por meio dos seus discursos. 
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4.2. Análise das práticas discursivas 

Como descrito anteriormente, as leituras do material discursivo, sua 

transcrição temático-seqüencial, categorização e transposição para mapas dialógicos, 

além de garantirem rigor e visibilidade à pesquisa, possibilitaram a emersão dos sentidos 

e orientaram o processo de análise. Desse modo, a seguir, serão apresentadas as 

categorias abordadas pelos participantes, buscando ilustrá-las com trechos de seus 

discursos, sendo que, para não fragmentar estes últimos, muitas vezes, um trecho 

transcrito em uma categoria também se refere à outra. Vale lembrar que não é nossa 

intenção, nesta pesquisa, esgotar os temas levantados pelos participantes, somente tratar 

dos mais pertinentes a fim de responder ao objetivo desta investigação.  

4.2.1. Categoria Definições 

Todos os participantes produziram segmentos discursivos nos quais 

procuraram definir e explicar a deficiência auditiva. Tais segmentos foram agrupados 

nesta categoria, sendo possível encontrar sentidos relativos à limitação do contato com o 

outro, além do sentido negativo do ser deficiente auditivo. 

O sentido da limitação do contato com o outro foi determinado porque 

pudemos observar que todos os participantes definiram a deficiência auditiva por meio das 

dificuldades comunicativas dela decorrentes. Os termos utilizados com mais freqüência 

foram o “não ouvir” ou “não escutar”, o “não entender” e o “ouvir/escutar, mas não 

entender” o que foi dito pelo outro, sendo estes utilizados por todos os participantes. 

P1: A pessoa falar, conversar, ela (sobrinha) não escuta. Mas ela escuta uma buzina 

de carro, assim. Então, ela tem muita pouca sensibilidade.  

P2: E a gente fica até chateado porque num tá ouvindo o que ele fala, então num 

pode responder.  

P3: A perda auditiva, que a gente pensa, né? É a surdez mesmo, né? Não ouvir o que 

a pessoa fala... O barulho de espécie nenhuma, né? 
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P3: Porque eu tiro o aparelho e não ouço praticamente quase nada. E lá, por 

exemplo, a televisão tá ligada, né? Eu já fiz bastante experiência lá. Então, eu tiro o 

aparelho e aí a voz some. 

P3: Tiro o aparelho e eu já perco o que as pessoas tão falando na televisão. Eu 

escuto, né? Mas não dá pra saber o que as pessoas tão falando. 

P3: Telefone... No telefone falava, gritava também, né? (...) Só pensava que tava 

muito baixinho e que não tava ouvindo, né? Televisão, rádio, qualquer coisa, né?  

P3: É, de não entender o que as pessoas falam e estar sempre perguntando, né?  

P3: E era aquilo que eu falei: problema no telefone, televisão, tudo... Tudo alto, né? 

P3: Não entendia o que as pessoas falavam, né? 

P4: Não sei, não entendo.  

P5: Eles, às vezes, até evitavam de falar algumas palavras porque a gente tinha 

dificuldade de entender. 

P5: A gente tem dificuldade de explicar que não tá ouvindo direito. 

P5: Evitavam até de conversar com a gente sabendo que a gente não tem uma 

audição boa. 

P6: (...) porque as pessoas falam com a gente e a gente não ouve direito.  

P7: Sem o aparelho... Eu tava assim: eu tava escutando mais do esquerdo, né? Acho 

que no exame acusou, né? (...) No direito tava com bem mais perda. Não escutava 

quase, né? 

P7: Era justamente pra conversar com ele que eu não escutava. 

P7: Sem o aparelho? Sem o aparelho não escuta nem entende. 

P7: Eu tava sempre recebendo telefonema, às vezes, né? E às vezes eu ficava 

preocupado porque eu não entendia... Não escutava. 

P8: É, porque não entende as coisas... Num determinado local você não... A pessoa 

fala e você...  
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P8: No meu ponto de vista fica com dificuldade de entender as coisas, de ouvir, em 

determinados momentos, locais, né? 

P9: (...) porque não tava ouvindo bem. E eu queria saber porque eu não tava ouvindo 

bem... 

Os dados relativos às dificuldades de compreensão de fala 

apresentadas pelos participantes concordam com o que relataram Russo, Almeida (1996) 

a respeito da deficiência auditiva nos idosos. Segundo as autoras, essas dificuldades 

comunicativas se devem ao fato de que a perda auditiva na população idosa acarreta, 

além da diminuição da sensibilidade auditiva, grandes dificuldades de compreensão da 

fala em níveis supraliminares, o que prejudica significativamente o processo de 

comunicação. Tais dificuldades seriam agravadas, pois são comuns, nesta população, 

alterações do Sistema Auditivo Central, responsável pela interpretação do que a pessoa 

ouve, havendo maior prejuízo do processo de comunicação (Hull, 1997a). 

Um fator que agravaria as dificuldades de compreensão de fala seria, 

segundo P1, a presença de ruído competitivo. Esta participante comenta que quando há 

mais de uma pessoa falando ou a “interferência”, por exemplo, do som da televisão ou de 

algum outro barulho, a inteligibilidade de fala e, assim, a comunicação, ficam prejudicadas.  

P1: Pra conversar tinha que ser assim, só eu e você, sem ter outras pessoas 

conversando perto. 

P1: Quando a gente tá conversando, assim... Sem outra interferência... Outro 

barulho... Aí tudo bem. Eu entendo ele bem, ele também, né? (...) Por exemplo: se a 

televisão tá ligada, mesmo que esteja baixo, mesmo que não esteja muito alto, já 

atrapalha. Quando a gente tá sentado numa distância assim (mostra a distância), 

então ai dá um probleminha... Ai tem que falar... Eu ouço a voz dele... Se ele fala alto 

me incomoda. Se ele fala muito baixo...  

A piora da compreensão de fala na presença de ruído competitivo foi 

relatada por Russo, Almeida (1996). Para as autoras, tal piora ocorre porque o ruído 

prejudica a percepção dos sons consonantais, já em déficit em função da perda auditiva 

nas freqüências altas, tão comum na população idosa. 
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Dadas as dificuldades de compreensão de fala, P1 e P3 ressaltaram o 

uso da leitura oro-facial como importante estratégia de comunicação. Isso porque ela 

possibilita uma melhor compreensão da mensagem, pois é crucial para a detecção dos 

índices contextuais que auxiliam na interpretação da situação e acesso ao significado 

(Mansur, Viúde, 1996). 

P1: Ele tem que falar olhando para mim. Porque se fala virado pro outro lado até com 

aparelho eu tenho essa dificuldade.  

P3: Tudo que falava tinha que perguntar o quê que era. Então pra entender o que as 

pessoas diziam não podia desviar o olho, né? Tinha que olhar e muitas vezes tava 

vendo o que as pessoas tavam falando. Então ai eu entendia... 

P: Via na boca?  

P3: Via na boca. Mas caso contrário... 

A partir desses segmentos discursivos podemos notar que, para estes 

participantes, a deficiência auditiva adquire sentido na restrição do relacionamento social, 

na limitação do contato com o outro, uma vez que ela incide diretamente sobre aquilo que 

permite tal relacionamento, ou seja, a comunicação.  

Berger, Luckmann (1983), a esse respeito, enfatizaram que o sentido é 

construído nas relações com o outro, em sociedade. Considerando que a deficiência 

auditiva traz a impossibilidade do sujeito se relacionar com esse outro plenamente, na 

situação face-a-face, há o impedimento da pessoa desempenhar o seu papel na 

sociedade, o que acaba por restringir sua qualidade de vida. 

Spink, Medrado (2004), em um ponto de vista semelhante assumido a 

partir de uma perspectiva construcionista social, relataram que a pessoa deve sempre ser 

pensada nas relações sociais, no contexto de trocas simbólicas. Isso, mais uma vez, nos 

leva a considerar que a impossibilidade de se relacionar decorrente da deficiência auditiva 

é passível de ocasionar alterações significativas na qualidade de vida dos sujeitos. 

Ainda, nesta categoria, é interessante ressaltar o sentido negativo que 

um dos entrevistados, isto é, P1, associou à deficiência auditiva ao relatar a história de 

sua sobrinha. 
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Segundo a participante, sua sobrinha, em função da deficiência 

auditiva, apresenta dificuldades de aprendizagem, é "complicadinha", faz ruídos e não 

consegue se comunicar.  

P1: Agora ela tá com quinze, dezesseis anos. Então até agora... Ela é meio 

complicadinha e tudo... Mas ela tem uma letrinha bonitinha... Aprendeu, assim... Mas 

muito moderadamente, porque não ouvindo tinha que ter uma escola especial, né? No 

caso, essas escolas que ensinam braile, né? E tal... Então, ela aprende um pouco, 

mas nunca ela vai aprender... Ela não fala, mas ela se comunica com todo mundo... 

Sem ouvir nada, com gesto, ela se comunica. Ela faz uns ruídos, assim, só. Sabe? 

Quando eu vou pro interior, eles moram no interior, ela já vem contar... Agora ela tá 

dando trabalho... Até agora, o meu irmão cuidava dessa menina... Agora ela não quer 

parar em casa... Ela só quer andar... Lá na escola, né?... Fica andando, né? Um dia o 

meu irmão disse que precisou fechar ela dentro de casa. Então, tá dando um trabalho 

agora. Que não tem jeito de você, né? Eles se comunicam com ela, mas... Ela fala 

tudo direitinho, né? Entende tudo que as pessoas falam. Então, esse problema de 

ouvido dela... Nossa! Faz uma falta. 

Apesar de ressaltar as dificuldades apresentadas por sua sobrinha, 

neste mesmo trecho é possível observar que a participante relatou que ela tem uma 

"letrinha bonitinha", "fala direitinho" e entende tudo o que os outros falam. Tal contradição 

parece revelar a dificuldade da participante em reconhecer a capacidade de sua sobrinha 

e, assim, dos deficientes auditivos. Demonstra uma impossibilidade em atribuir um sentido 

positivo para a deficiência auditiva. 

Essa visão de que o deficiente auditivo é menos capaz é encontrada na 

literatura.  

Kaplan (1997) mencionou que as dificuldades comunicativas 

decorrentes da deficiência auditiva acabam por fazer com que ela seja associada a 

anormalidades do pensar, aprender, lembrar e tomar decisões. 

 Blood, Blood (1999) afirmaram que as pessoas sem deficiência tendem 

a ter atitudes negativas para com os deficientes, enxergando-os como incompetentes e 

inferiores. 
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Com relação ao deficiente auditivo idoso, Russo (2004) acrescentou 

que, em função das dificuldades de compreensão de fala, este sujeito acaba sendo 

descrito como confuso, distraído, não comunicativo, não colaborador, zangado, velho e 

senil, sendo isso, muitas vezes, interiorizado pela sociedade. 

Este sentido negativo atribuído ao deficiente auditivo parece estar 

arraigado em nossa sociedade, mostrando a influência do tempo longo e do tempo vivido, 

marcados pela cultura e pelas linguagens sociais aprendidas nos processos de 

socialização, na construção dos sentidos sobre a deficiência auditiva. 

 A visão de que os deficientes auditivos são pessoas velhas, menos 

capazes, complicadas e que não aprendem, certamente é um fator que interfere na 

aceitação do problema tanto por aqueles que convivem com o deficiente auditivo quanto 

por ele próprio. Isso nos permite considerar que a deficiência auditiva tem um potencial de 

estigmatização do sujeito, o que, por sua vez, pode afetar a construção da sua 

subjetividade. 

4.2.2. Categoria Causas 

Do mesmo modo como ocorreu na categoria anteriormente analisada, 

os participantes produziram discursos com sentidos que relacionavam a deficiência 

auditiva a suas possíveis causas. Estes sentidos assumiram a dimensão dos problemas 

orgânicos, a dos problemas emocionais e a da influência dos agentes externos. 

Com relação às causas relacionadas aos problemas orgânicos, nos 

trechos que se seguem pudemos perceber que, para estes participantes, a deficiência 

auditiva está relacionada ao aumento da idade, a fatores genéticos, à hereditariedade, ao 

diabetes, à paralisia facial e à sinusite, como colocam P1, P2, P3, P4, P5, P8 e P9. 

P1: Não eu... A gente... A gente já tá sentindo o que é, né? E não que... Com mais 

idade vai aumentado a perda auditiva, né?  
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P1: E é engraçado, na minha família, meu pai tinha esse problema. Mas o meu pai, eu 

não sei se seria o caso de ser hereditário, porque ele parece que... (...) Então eu não 

sei eu é caso hereditário. Não sei, né? O médico falou que se tem caso na família... 

Mas eu não expliquei isso. Eu só falei: “Meu pai tinha...” Agora meus irmãos nenhum. 

Ninguém teve. 

P2: A gente sabe que qualquer coisa de perda de audição vai mais tarde ficar pior. É 

difícil ficar estabilizado. Na minha idéia, penso que com os anos vai passando... Vai 

ficando difícil.  

P2: A gente sabe que a idade é uma das coisas. O diabetes talvez também seja uma 

das causas que fazem perder a audição, né? 

P3: Aí pediu uma série de exames. Fiz os exames, né? Na verdade o que deu, além 

da surdez, ainda deu a sinusite. Porque eu tinha sinusite desde que eu era solteiro, 

né? Daí, ele falou: “Ó, eu pedi pra fazer o exame do ouvido tudo direitinho e pedi uma 

tomografia”. E eu fiz a tomografia. Aí deu... Ele falou: “A maior parte do problema 

maior que tá dando aqui é da sinusite sua. Porque o que aconteceu? Você não tratou 

direito a sinusite, então ela foi indo. Aquele pus, sei lá, veio pra trás, né? Então, tá 

difícil”. Eu fiz cirurgia, tudo, há muitos anos, mas não adiantou nada, porque já tava 

crônica, né?  

P4: Porque, veja bem, uma que já foi perdido pelo médico, outra porque a idade é 

cada dia mais. A doença não volta, não vai voltar nunca para melhor. Cada vez é pra 

pior porque vai passando os dias e cada vez vai agravando mais. 

P5: Porque se a gente fosse novinho assim, que nem vocês aí... É um pé nas costas, 

né? Mas com a idade da gente vai dificultando a maneira da gente viver, assim... Uma 

boa audição... 

P8: Sabe? Eu acredito que a perda seja um problema genérico (genético?) porque 

minha mãe ela está surda, correto? Minha mãe tem 94 anos. E eu acredito que seja 

de família, né? 

P9: (...) no meu caso houve uma paralisia facial há muitos anos atrás e desse lado 

aqui. Sempre tudo mais, é mais, acontece. Então, depois de algum tempo eu deduzi 

que de fato era por... Deveria ser por isso mesmo. Por que só desse lado? Desse lado 

teve a paralisia facial. Então, eu achava que era por isso. 
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Como vemos, dentre esses problemas orgânicos, o aumento da idade 

merece destaque, uma vez que é a causa mais citada como responsável pela deficiência 

auditiva, como colocaram P1, P2, P4 e P5. 

Nos discursos dos participantes, esta causa é associada à fatalidade da 

deficiência auditiva. Ou seja, uma vez que a causa da deficiência auditiva é o 

envelhecimento e o aumento da idade é inevitável, nada pode ser feito para solucionar o 

problema da surdez, já que a velhice não pode ser detida.  

Autores como Gatto (1996), Jordão Netto (1997) e Néri et al. (2000), 

relataram existir uma concepção disseminada na sociedade de que o envelhecimento é 

algo inevitável e negativo. Esta visão se dá em função de uma postura médica que enfoca 

o envelhecimento somente no sentido de prolongar a vida e retardar a velhice, acabando 

por associar esta última, ao fim da vida. Este pensar, há muito arraigado em nossa cultura, 

gerou as crenças de que velhice significa, necessariamente, afastamento do convívio 

social, dependência e morte, o que certamente influencia a sua aceitação.  

Isso nos faz pensar que a associação entre a deficiência auditiva e o 

envelhecimento influencia a aceitação da primeira bem como o conseqüente uso de AAS, 

uma vez que ambos acabam por representar a chegada da velhice que, por sua vez, é tida 

como algo negativo. Esta associação também aparece na literatura. Sweetow (1999) 

relatou que a deficiência auditiva é negada, entre outras coisas, em função de sua 

associação com a velhice. 

Fialho (2001) também destacou as relações estabelecidas pelas 

pessoas entre a deficiência auditiva e a velhice. Segundo ela, o significado da deficiência 

auditiva para os idosos participantes de sua pesquisa e os seus movimentos em busca de 

soluções, estavam relacionados ao significado que a velhice tinha para eles. 

Signorini (1989), da mesma forma, notou que a visão do sujeito quanto 

a ser velho interfere na aceitação da deficiência auditiva e no posterior sucesso de sua 

reabilitação. 
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A idéia de que frente ao envelhecer não podemos esperar nada mais do 

que a morte nos remete, mais uma vez, à influência do tempo longo na construção dos 

sentidos, como relataram Spink (2004) e Spink, Medrado (2004). Segundo os autores, o 

tempo longo é marcado pela cultura, que é construída ao longo da história da civilização. 

Assim, o pensar de que nada pode ser feito diante do envelhecer, não permite que estes 

participantes tenham a esperança de que algo melhore ou que valha a pena fazer algo 

para modificar esta situação, uma vez que a imagem social é a de que o velho não tem 

muito tempo de vida e, portanto, não é digno de investimento tanto por parte da família, da 

sociedade, quanto de sua própria parte. 

Para P5, particularmente, a questão do avançar da idade é trazida 

quando esse participante relata a dificuldade que sente em se adaptar à condição de ser 

deficiente auditivo. Segundo ele, tal dificuldade de adaptação se deveria a sua idade 

avançada que apresenta. Talvez, ele conclui, se fosse mais jovem, tais dificuldades de 

adaptação e aceitação da deficiência auditiva seriam menores. Salgado (1982) também 

tratou da questão do envelhecimento sob esse enfoque. O autor explicou que, com o 

avançar da idade, a capacidade do indivíduo em se adaptar às mudanças que ocorrem no 

organismo realmente fica prejudicada.  

Apesar de ser claro para muitos dos participantes que a causa da 

deficiência auditiva é orgânica, ao ler todo o material discursivo, percebemos que não há 

uma homogeneidade, uma vez que, alguns deles revelaram que seus estados emocionais 

também causam a deficiência auditiva. Isso pode ser visto nos discursos de P1, P2 e P9, 

nos quais o nervoso, a preocupação ou os problemas da vida cotidiana fazem com que a 

deficiência auditiva piore. 

P1: Eu acho que até esse problema do nervoso pode ter afetado. Cê não acha? 

P: A audição? 

P1: Acho que pode ser isso, né? Porque vai, né? 

P: A senhora sente que quando tá nervosa piora? 

P1: Eu entendo que eu fico nervosa de não ouvir direito, né? Eu vejo que parece que 

piora quando... Quanto mais você fica preocupada com isso, pior fica. A gente não 

pode ficar esquentando a cabeça. Não é assim? 
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P2: E outra, a pessoa fica nervosa comigo. No meu caso acho que diversos ficam. 

Porque pôxa! Não tô ouvindo direito. Acho que isso piora. 

P: Piora? 

P2: Não sei, mas no meu modo de pensar acho que piora. Você fica mais... Que nem 

vou pegar o telefone... Pegou aqui. “Será que eu vou ouvir, né?”, “Será que eu vou?” 

Esse será é a palavra que você fica... né? 

P: O senhor fica como? 

P2: Você chega até, às vezes, a transpirar e aí você não ouve nada. 

P9: Mas como eu te falei, tinha falado, às vezes seja a minha cabeça também, P. Eu 

acho que a maior parte das coisas, aí, deve ser da minha cabeça. É muito, muito 

probleminha, muita coisa na cabeça. Tá assim e dali há um momento ela tá assim... 

P: Dos problemas?  

P9: Dos problemas da casa. Porque algum tempo atrás eu não sentia assim. Não me 

sentia assim. 

No caso de P1, o fato de estar nervosa ou a preocupação com relação 

à possibilidade de não ouvir direito piora o seu desempenho comunicativo, pois tais 

segundo ela, esses sentimentos afetam negativamente a sua audição. 

Já para P2, o que piora o seu desempenho é o nervoso que os outros 

sentem diante do fato dele não ouvir bem. O nervoso acaba gerando a descrença do 

participante quanto a sua capacidade de compreender a fala, o que limita sua 

possibilidade de ação nas situações em que a comunicação é exigida. 

Além de ser causa das dificuldades comunicativas, tanto P1 quanto P2, 

relataram que o nervoso da própria pessoa ou dos outros também acaba sendo uma 

conseqüência dessas dificuldades, o que será discutido no item 4.2.5 (Categoria 

Afetividade). 

P9, por sua vez, colocou que os problemas da vida cotidiana também 

interferem em seu desempenho comunicativo, sendo esta outra faceta dessas alterações 

emocionais que passam a causar, segundo os participantes, a deficiência auditiva. 

Ainda, na categoria causa relacionada aos problemas emocionais 

pudemos observar um desdobramento. Este se dá quando P9, ao tentar explicar os 
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motivos de suas dificuldades de compreensão da fala, passa a tratar da causa, não da 

deficiência auditiva em si, mas sim do “ouvir, mas não entender”, mostrando que esta é 

dupla: se ouve, mas não se entende, tanto em função da deficiência auditiva quanto pelo 

não uso da cabeça atribuído, pela participante, ao isolamento do convívio social.  

Assim, no discurso de P9, “o ouvir, mas não entender”, em muitos 

momentos, ganha o sentido de que o problema não está só no órgão auditivo lesado, não 

se deve somente a problemas orgânicos, mas também ao fato de que, por não falar com 

mais ninguém, ela não consegue mais acompanhar as conversas. Ou seja, a causa do 

não entendimento ganha sentido na falta de uso da mente, do raciocínio, que, em seu 

caso, ocorre pelo isolamento social, pela solidão. 

P9: Talvez, também P, acontecia, que eu pensei, muitas vezes, quem sabe também a 

minha cabeça não esta me ajudando. Não é só a parte auditiva. Quem sabe a minha 

cabeça não esta me ajudando? Então, eu comecei a analisar este fato: como eu fico 

sozinha em casa, não digo 24 horas, mas 16 ou 15 ou 13 horas sozinha, mesmo, eu 

fiquei pensando: “Preciso usar minha cabeça, então. Não é pelo motivo de eu estar 

sozinha que eu vou ficar também lelé da cuca, ai”. Desse jeito não quero ficar. (...) 

Então, não era o aparelho. Era a minha cabeça. (...) 

P: Mas a senhora acha que é da cabeça como? 

P9: Falta de uso da cabeça. Não resta dúvida (rindo). Fiquei muitos anos, 50 e tantos 

anos com meu marido dentro de casa. (...) Então, eu fiquei fora de tudo.  

A deficiência auditiva promove o isolamento. Tal isolamento leva à 

diminuição do uso da cabeça, do mental, e isto faz com que a pessoa entenda menos, 

sendo este um complicador das dificuldades comunicativas apresentadas pela 

participante. Assim, o afastamento do convívio social, para P9, é causa e também 

conseqüência de suas dificuldades comunicativas, uma vez que estas se devem à falta de 

contato com as pessoas, com as notícias, ou seja, com o mundo externo/social, ao mesmo 

tempo em que são causa dessa restrição do contato com o outro.  

O isolamento social sofrido pelos idosos é tratado por Mercadante 

(1996) que colocou que este se deve à relativa situação de discriminação social vivida por 

muitos deles em nossa sociedade. Esta discriminação se deve à exclusão do mundo do 
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trabalho, uma vez que vivemos em uma sociedade capitalista em que a produção é 

extremamente valorizada. 

O desprezo da sabedoria e habilidades dos mais idosos em função dos 

rápidos avanços tecnológicos alcançados recentemente, o conflito de gerações comum 

entre aqueles que apresentam uma idade avançada e os mais jovens, além da 

impossibilidade da família cuidar de modo adequado de seus membros mais idosos, 

também seriam causas deste isolamento (Veras et al. 1997; Flores et al. 2000; Aquino, 

Cabral, 2002).  

A deficiência auditiva também foi atribuída a agentes externos. No 

entanto, ao contrário das causas relacionadas aos problemas orgânicos e emocionais, que 

foram citadas por diversos participantes, somente um deles, ou seja, P3, citou os agentes 

externos, no caso, a exposição a ruídos intensos, como possível causa de sua deficiência 

auditiva. 

P3: Porque quando eu aposentei, em 87, eu já tava perdendo a audição. A firma tinha 

muito barulho, né? 

O fato de este ser o único participante a se reportar aos agentes 

externos como possível causa da deficiência auditiva revela que as pessoas a atribuem 

muito mais aos problemas emocionais e orgânicos. Isso é preocupante, uma vez que tais 

fatores também são causas importantes da deficiência auditiva, mostrando a alienação 

das pessoas quanto a este problema, ao que pode ou não causá-lo e as suas possíveis 

conseqüências (Linden, 1996). 

Desse modo, a associação entre a causa idade e a fatalidade da 

deficiência auditiva, bem como o enfoque dado pelos participantes às causas emocionais, 

nos levam a reconhecer a importância dos aspectos subjetivos relacionados à deficiência 

auditiva que envolvem o problema e se mostram imprescindíveis para a compreensão de 

cada caso e, conseqüentemente, para a atuação clínica fonoaudiológica (Russo, 1988, 

2003; Signorini, 1989; Cunha, 1997; Katz, White, 1997; Hull, 1997b; Wielseberg, 1997; 

Sweetow, 1999).  
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4.2.3. Categoria Uso de Aparelhos de Amplificação Sonora 

Durante as entrevistas os participantes abordaram amplamente a 

questão do uso de AAS, sendo que, nessa categoria, os sentidos para estes 

equipamentos assumiram a dimensão do sentido positivo do uso dos AAS e a do sentido 

negativo do uso dos AAS. 

Todos os participantes atribuíram sentidos positivos ao uso dos AAS. 

Esses sentidos foram relacionados à melhora da audibilidade dos sons e da compreensão 

da fala, à melhora das situações de comunicação e à satisfação e benefício 

proporcionados com seu uso.  

Para P2, P3, P6, P7, P8 e P9, o sentido positivo do uso dos AAS estaria 

atrelado à melhora da audibilidade dos sons e da compreensão da fala, o que pode ser 

observado nos trechos a seguir. 

P2: Acho que isso aqui... Pra mim o aparelho é uma coisa que purifica, talvez, as 

palavras das pessoas, né?  

P3: Bom, porque praticamente eu tô ouvindo normal, viu? 

P3: Esse ouvido aqui eu não tava ouvindo nada. Hoje já melhorou bastante. Eu não 

ouvia nem aquele apitozinho quando a gente vai tirar e colocar, né? Hoje já tô 

ouvindo, já. Ele tá melhorando. E esse aqui tá normal. Então melhorou muito. Tá bom, 

tá muito bom. 

P6: Depois que eu coloquei o aparelho agora eu me sinto outra pessoa. Já ouço as 

pessoas falando claramente, assim. Então é isso... 

P7: Com os aparelhos é normal. 

P: E o que vem na cabeça do senhor quando eu falo em aparelho auditivo? 

P8: Está melhorando. Cada dia eu tô observando... Melhora sim... (...) Eu uso direto... 

Direto. 

P9: Tando com o aparelho já não. Com o aparelho já me ajudou bastante. 
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Dentre esses segmentos discursivos, vale destacar a fala de P2 e P6, 

pois estes participantes enfatizaram haver uma melhora quanto à qualidade sonora, uma 

vez que estes equipamentos “purificam” a fala das pessoas e com eles é possível ouvir 

claramente o que é dito.  

Além deles, P3 e P7 relataram estar ouvindo normalmente com os AAS, 

apesar de P7 mencionar, em outros segmentos de seu discurso, que ainda apresenta 

dificuldades de compreensão de fala. 

Já nos segmentos discursivos de P1, P2, P3, P4, P8 e P9, abaixo 

demonstrados, percebemos que os AAS também melhoraram as situações de 

comunicação, pois permitiram que os participantes conversassem melhor. Isso trouxe 

conseqüências diretas nas relações sociais nas quais estão inseridos e, assim, em sua 

qualidade de vida.   

P1: Então... Fica um pouco difícil, quer dizer, com o aparelho não tanto até. Inclusive 

hoje eu fui na missa do apostolado. É a primeira sexta-feira do mês. Então a gente 

tem que ficar conversando, se comunicando... Então, melhora com o aparelho. Sem o 

aparelho tava sendo bem... Sem o aparelho tava sendo impossível quase. 

P1: Por enquanto ainda é assim, viu? Se tem bastante gente conversando tem que 

ficar muito perto. A pessoa falando, mas falando assim, dela pra mim, né?  Falando 

assim pra várias pessoas já eu... Ainda tenho dificuldade. 

P: Ainda tem dificuldade? 

P1: É, mas melhorou, melhorou... É verdade. 

P2: Depois que você usou...  Percebeu que há uma melhora, não tenha dúvida, há 

uma melhora. Não resolve o teu problema, mas há uma melhora. (...) Se eu tirar o 

aparelho... Agora não tô assistindo a televisão, pouca coisa... Algumas palavras eu 

ouço, outras não. Mas tô assistindo, né? 

P3: E hoje não. Hoje eu converso com todo mundo. Não preciso perguntar nada pra 

ninguém, né? Então, a pessoa fala e eu respondo tudo. Então, não tem mais 

problema, né? 

P4: Não escuto, sim. Mas dá ainda pra conversar. Eu estou conversando com você e 

estou conversando com você e estou escutando você. 
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P8: Mas com o aparelho eu tô atento a toda a conversa da esposa, do filho, do neto. 

Eu tô ligado, né? 

P: Tá mais ligado? 

P8: Sim, sim... A televisão... As notícias... E muitas outras coisas... 

P9: Agora com o aparelho melhorou bastante porque agora eu consigo entender, até 

conversar com as pessoas, estar no assunto, aquela história. O aparelho... Se eu tirar 

o aparelho... Bom, agora eu tava sem o aparelho e tavam conversando (na sala de 

espera) e eu falei: “Quê que eu faço? Peraí!”. 

P9: E agora já estou bem mais ao par de tudo e consigo conversar e ouvir, em 

primeiro lugar. Antes, no princípio do aparelho, eu ficava nas reuniões e não 

conseguia captar o assunto.  

Essa melhora no relacionamento social proporcionado pelo uso dos 

AAS, também demonstrada por Lutfi (2006), merece destaque, uma vez que este seria o 

grande objetivo desses equipamentos, com o que concordam Russo, Almeida (1996) e 

Popelka et al. (1998). Estes últimos autores ainda ressaltaram que, em função da melhora 

do relacionamento social, os AAS minimizam uma das conseqüências mais sérias da 

deficiência auditiva, ou seja, o isolamento social. Desse modo, os AAS adquiriram o 

sentido de instrumentos que possibilitam o contato com o mundo, devolvendo o convívio 

com as pessoas.  

O fato dos AAS tirarem o sujeito da situação de incapacidade imposta 

pela deficiência auditiva, permitindo que ele desempenhe seu papel na sociedade de 

forma plena e restaurando a sua qualidade de vida também pode ser observado nos 

relatos dos participantes, a seguir.  

P3: Tava me afastando. Mas hoje não. Melhorou muito, né? Tô ficando pouco na 

chácara e quando eu vou ela vai comigo... 

P: Sua esposa? 

P3: É, exatamente. Aí a gente fica lá dois, três dia, quatro, volta. Então, tô saindo 

mais, né? A gente vai pra casa dos parentes, eles vêm pra cidade, a gente vai 

passear... Melhorou bastante... 

P5: Eu acho que ficou bem mais fácil mesmo, né? O relacionamento... 
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P: E a esposa o quê que fala? 

P6: Ela agora tá feliz porque tudo que ela fala eu entendo, né? Antes ela ficava brava, 

né? Ela tinha que repetir várias vezes pra eu entender. E falava assim: “Por que você 

não vai colocar o aparelho, né?”, “Cê não usa...”. 

P: Ela não reclama mais? 

P6: Não, agora não... 

P: E os filhos? 

P6: Os filhos também... Tão feliz... 

P: Em casa? 

P7: Tô melhor. O pessoal de casa reclamava muito. 

P: O que eles reclamavam? 

P7: Eles diziam que precisava usar o aparelho. Eu já tava usando, né? Agora 

melhorou bastante. Ninguém tá reclamando mais. Eu converso com as pessoas... 

P8: Tá beleza. Nada de constrangimento. Tá normal. 

P: Não teve constrangimento? 

P8: Não, não. 

P9: Com as pessoas ta ótimo, ô P. Falando com as pessoas.  

Além da melhora da audibilidade dos sons, da compreensão da fala e 

das situações de comunicação, todos os participantes demonstraram estar satisfeitos e 

perceberam benefício com o uso dos AAS, embora, alguns deles, ainda apresentem 

dificuldades em algumas situações.  

P: Ainda tem dificuldade? 

P1: É, mas melhorou, melhorou... É verdade. 

P2: Depois que você usou... Percebeu que há uma melhora, não tenha dúvida, há 

uma melhora. Não resolve o teu problema, mas há uma melhora. Aí você não fica sem 

ele. 

P3: Hoje já melhorou bastante. (...) Hoje já tô ouvindo, já. Ele tá melhorando. E esse 

aqui tá normal. Então melhorou muito. Tá bom, tá muito bom. 

P: Então, e quando eu falo em aparelho auditivo, o quê vem na cabeça do senhor? 

P4: Eu fico contente... Eu fico contente, porque está me oferecendo a audição outra 

vez. 
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P5: Mas melhora bastante a situação da gente... 

P6: O primeiro que eu coloquei eu não usava. Entendeu? Porque eu colocava só num 

ouvido, né? Agora eu coloquei nos dois eu me sinto melhor. Bem melhor... 

P6: Eu me sinto bem agora, me sinto ótimo. 

P: E como é que é usar, Seu P6? 

P6: Como que é usar? Pra mim é a mesma coisa que nem não tem o aparelho, que 

não tem nada... Que não tem nada no ouvido... Me sinto bem... Me sinto bem... 

P: E o aparelho? Quê que o senhor pensa quando eu falo em aparelho auditivo? 

P7: Ah sim. Tá melhor. Pra mim tá bem. 

P: Tá bem? 

P7: Eu tô acostumando. Já com os dois melhorou bastante. Com um só não tava 

muito bem, não. 

P8: Eu acho que é uma coisa muito legal... 

P: Tá sendo legal? 

P8: Pra mim principalmente... 

P9: O aparelho é fantástico. O primeiro que inventou isso deve tá... Caramba! Não sei 

(rindo). O aparelho é ótimo. Esse aparelho é ótimo. (...) Eu acho. Quanto ao ouvir, 

também, eu tenho a impressão que está ótimo. Pra mim é formidável. 

P9: Se eu ficar sem o aparelho... Com o aparelho é ótimo. Sem o aparelho é horrível. 

P9: Então, o aparelho em si é uma ótima coisa, mas você precisa ajudar com a sua 

cabeça.  

Esses dados vão ao encontro dos achados de Rossino et al. (2002) e 

Lutfi (2006), nos quais os sujeitos se mostraram satisfeitos com o uso desses 

equipamentos mesmo havendo situações em que eles não conseguiam solucionar todos 

os seus problemas comunicativos. 

Com relação ao benefício derivado do uso dos AAS, este foi observado 

também nos estudos de Almeida (1998), Assayag (2003) e Silman et al. (2004). Assayag 

(2003) concluiu que, apesar do inegável benefício proporcionado por estes equipamentos, 

a satisfação de seus usuários depende, em grande parte, das condições físicas, 
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emocionais, sociais e culturais do usuário, ou seja, de aspectos subjetivos, particulares a 

cada sujeito.  

A influência desses aspectos subjetivos explicaria o motivo pelo qual, 

alguns dos participantes, apesar de terem perdas auditivas e benefício com o uso dos 

AAS similares, estariam mais satisfeitos do que outros, como é o caso de P3, P6, P7, P8 e 

P9 que, por meio da análise da totalidade de seus discursos, deixam transparecer maior 

satisfação. 

Essa constatação nos leva a reconhecer a grande importância da 

compreensão dos aspectos subjetivos relacionados à deficiência auditiva para a clínica 

fonoaudiológica voltada para os distúrbios da audição, como colocado por autores como 

Russo (1988, 2003), Signorini (1989), Wielseberg (1997), Cunha (1997), Katz, White 

(1997), Hull (1997b), Sweetow (1999) e Assayag (2003). Segundo estes autores, o modo 

como cada sujeito vive os efeitos da deficiência auditiva e o uso de AAS influencia 

decisivamente o processo de adaptação destes equipamentos, bem como a possibilidade 

de cada um lidar com essa situação. 

No terreno da singularidade P4 aborda a questão do zumbido que 

apresenta, revelando que os AAS reduziram o incômodo provocado por ele. Este ponto se 

faz importante, pois a queixa do zumbido é uma das mais presentes nas clínicas 

fonoaudiológicas, sendo esses equipamentos indicados, em muitas situações, para o seu 

mascaramento. A experiência da melhora do zumbido relatada por P4 revela que os AAS 

adquiriram, para este participante, um sentido positivo, mas singular, qual seja, o da 

melhora do zumbido. Vale lembrar que, assim como colocado na caracterização dos 

participantes, este é o único sujeito que relata não apresentar melhora significativa da 

compreensão de fala com o uso dos AAS. 

P4: Porque era uma chiadeira nos ouvidos... Constantemente. Já nem fazia mais 

conta. Pra mim já era normal. Mas agora, depois que comecei o tratamento com 

vocês, acabou a chiadeira. Agora se ficar muito tempo sem o ouvido volta. Porque eu 

fiquei mais ou menos um mês sem o aparelho e voltou a chiadeira (...) E eu 

compreendi logo que era a falta do aparelho. 
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Desse modo, a partir da análise global dos discursos dos participantes 

referentes ao sentido positivo do uso dos AAS, principalmente no que se refere à melhora 

das situações de comunicação, podemos observar que estes adquiriam o caráter de 

instrumentos que possibilitam o re-estabelecimento do contato com o outro, que permitem 

o sujeito voltar a se relacionar com o mundo social e que afastam do deficiente auditivo da 

situação de ser menos capaz. 

Apesar do claro sentido positivo do uso dos AAS atribuído pelos 

participantes, houve um sentido negativo para seis deles (P1, P2, P3, P4, P7 e P9), uma 

vez que perceberam que estes equipamentos não são capazes de solucionar todos os 

problemas decorrentes da deficiência auditiva. Este sentido negativo do uso dos AAS está 

relacionado às dificuldades comunicativas que permanecem com o uso; a seu aspecto 

físico, no que se refere ao seu tamanho e manuseio, e à questão do problema na 

identidade produzida pelo uso destes equipamentos. 

Com relação às dificuldades comunicativas que permanecem com o 

uso dos AAS, P2, P4 e P7 ressaltam a mais comum das queixas apresentadas por seus 

usuários, ou seja, a de ouvir, mas não entender o que é dito pelo outro.  

P2: Você vê lá a pessoa falando, falando, falando... Você sabe que tá ouvindo o que 

ele tá falando. É interessante... Tô ouvindo o que ele fala, mas só que não entendo as 

palavras que a pessoa diz. 

P2: Então, têm algumas que falam: "O que eu sinto pra mim é a mesma coisa que 

você sente. A pessoa falando e eu não entendedo. Mas eu tô vendo que ele tá falando 

e eu ouço que ele tá falando". 

P4: Não sei, não entendo. Não sei se é barulho... Não tem eco não tem nada. 

P7: Algumas vezes que acontece de a pessoa falar... Eu escuto bem alto e não 

decifro a palavra. Mas alguma vez, não é sempre.  

P7: Não se sente bem... Porque a pessoa fala, às vezes duas, três vezes. Tá 

escutando bem alto e não ta entendendo, né? Mas, não é sempre. 

P7: Eu fico preocupado, porque às vezes vai tudo bem. Escuto bem a palavra, mas 

não divulgo. Não entendo. 
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Outra queixa manifestada por P1, P2 e P4 é a interferência de fatores 

externos, tais como o barulho e o modo como as pessoas falam em seu desempenho 

comunicativo. P1, especificamente, relata que, na presença de ruídos competitivos, sente 

dificuldade para compreender a fala. Esta mesma participante, além de P2 e P4, refere 

que as dificuldades de compreensão provêm do modo como os interlocutores se 

expressam: muito alto, muito baixo ou depressa demais.  

P1: Por enquanto ainda é assim, viu? Se tem bastante gente conversando tem que 

ficar muito perto. A pessoa falando, mas falando assim, dela pra mim, né?  Falando 

assim pra várias pessoas já eu... Ainda tenho dificuldade. 

P1: Quando a gente tá conversando, assim... Sem outra interferência... Outro barulho, 

aí tudo bem. Eu entendo ele bem, ele também, né? 

P: Quando tem outro barulho é mais difícil? 

P1: Por exemplo: se a televisão tá ligada, mesmo que esteja baixo, mesmo que não 

esteja muito alto, já atrapalha. Quando a gente tá sentado numa distância assim 

(mostra a distância), então aí dá um probleminha...  

P1: Eu ouço a voz dele... Se ele fala alto me incomoda. Se ele fala muito baixo... Ele 

tem que falar olhando para mim. Porque se fala virado pro outro lado até com 

aparelho eu tenho essa dificuldade.  

P2: Eu digo, “Mas muito alto também fica ruim”. Acho que prejudica. No meu modo de 

pensar, acho que quando passa dos limites também a gente sente talvez pior do que 

quando a pessoa fala baixo e você se esforça para ouvir, do que você ouvir: “Rrrrr” 

(Faz ruído). Aquele muito alto. Atrapalha. 

P4: Não escuto, sim. Mas dá ainda pra conversar. Eu estou conversando com você e 

estou conversando com você e estou escutando você. Mas outras pessoas é difícil. 

Ou fala baixo ou fala depressa que não compreendo as palavras. Ou falam meio 

atrapalhado. 

Estes segmentos discursivos mostram o quanto os fatores externos 

podem interferir no desempenho comunicativo dos participantes ao utilizarem os AAS. O 

modo como o interlocutor se expressa relatado por P1, P2 e P4, adquire extrema 

importância, uma vez que este seria um facilitador ou não do processo de comunicação. 

Isso é muito bem colocado por Lüders (1999) uma vez que, em seu trabalho, ela constatou 
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a falta de conhecimento, no caso dos familiares, de estratégias que melhorariam a 

compreensão de fala pelo deficiente auditivo idoso, tais como a leitura oro-facial, e do que 

pioraria seu desempenho, como a presença de ruído competitivo, distância, reverberação 

e má iluminação. Tais cuidados tomados pelo outro no diálogo com o deficiente auditivo, 

segundo a autora, poderiam minimizar as dificuldades encontradas pelos usuários de 

AAS. 

O fato do desempenho comunicativo com o uso dos AAS estar sujeito 

às interferências do ambiente faz com que seja atribuído a esses equipamentos um 

caráter de relativa dependência para com ele, uma vez que seus usuários acabam por 

ficar a mercê de variáveis que não podem controlar. Isso adquire especial importância se 

pensarmos que, muitas vezes, os sujeitos dependem destes equipamentos para poderem 

se relacionar com os outros, como é o caso de P2. 

P1 e P3, por sua vez, ressaltam um outro sentido negativo do uso dos 

AAS, ou seja, o do incômodo provocado pelo ruído amplificado, sendo que P1 faz sua 

reflexão a partir da experiência de sua sobrinha e P3 a partir de suas próprias 

experiências. 

P1: Coloca aparelho ela... Ela ouve, acho... Mas o ruído incomoda ela.  

P3: Bom, porque praticamente eu tô ouvindo normal, viu? Pelo contrário, tem até 

muito barulho. Eu fui... Sábado, né? Sábado teve um aniversário de uma cunhada 

minha e por coincidência faz aniversário ela e o marido tudo num dia só. (...) Mas tava 

um barulho. Ai precisei tirar um. Tirei e pus no bolso porque não tava agüentando o 

barulho. A gente desacostuma de um tal jeito do barulho, né? Quando o barulho tá 

demais fica impossível de agüentar ali. 

A queixa do incômodo provocado pelo ruído foi também constatada por 

autores como Rossino et al. (2002) e Silman et al. (1994). Os primeiros autores, ao 

aplicarem um questionário de auto-avaliação, observaram que os problemas de 

comunicação, nas situações em que há a presença de ruído, pioraram com o aumento da 

idade. Os últimos notaram que não houve benefício com o uso de AAS nas situações em 

que havia a presença de sons intensos, havendo um aumento do incômodo com esses 

sons após a adaptação. 
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Para P9, um sentido negativo do uso dos ASS estaria relacionado a 

seus aspectos físicos, mais especificamente, seu tamanho e dificuldades de manuseio, 

como usar o telefone.  

P9: Ah, por exemplo, pra mim usar o telefone, eu não posso por aqui, não adianta. Eu 

tenho que por nesse aqui (mostrando que coloca o telefone na orelha sem AAS). 

Porque esse eu ouço bem. Mas, com aparelho, eu também ouço bem. Por que que eu 

não consigo entender as pessoas? Eu ouço, mas não, não controlo a voz da pessoa 

no aparelho. (...) 

P: Que outras dificuldades que a senhora têm? 

P9: Do aparelho mesmo em si... É que a gente não pode deitar desse lado. Nem 

cochilar durante a tarde desse lado (rindo), porque incomoda. Não sei se poderia ser 

mais (mostrando a espessura do aparelho). Não sei. Será que poderiam fazer menos? 

Talvez não. Não sei. Eu acho que é um pouco grosso... 

Já P2 colocou a questão do tamanho dos AAS sob outro enfoque. Este 

participante relatou que não se importa em usar AAS maiores, apesar de saber que outras 

pessoas fazem questão de usar os “pequeninhos”, que não ficam visíveis.  

O fato de somente este participante abordar a problemática dos 

aspectos físicos dos AAS sob o ponto de vista estético é curioso. Isso porque esta questão 

se faz muito presente na clínica fonoaudiológica, uma vez que os pacientes, de modo 

geral, relatam preferir o uso de AAS menores, mais invisíveis, como forma de esconder a 

deficiência auditiva. Esta “preferência” revela o estigma social relacionado à deficiência 

auditiva, o também foi discutido por Russo em 1988, quando a autora relatou que um dos 

impedimentos para o uso dos AAS seria o fato de que estes chamam mais a atenção para 

o problema da deficiência auditiva e tornam o indivíduo mais velho. Outros autores como 

Campos (1990) e Sweetow (1999) também trataram da influência do estigma relacionado 

à deficiência auditiva na adaptação dos ASS. 

P2: Tanto é que eu uso... Tem aquele que a gente quase não vê, né? Pequenininho, 

tal. Tem gente que põe aquele que acha que fica... 

Outra questão trazida pelos participantes está relacionada ao problema 

na identidade da pessoa. Este aspecto é revelado nas falas de P2 e P9 quando afirmam 
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que os AAS geram uma voz diferente, que não é a deles. Esta des-identificação de si 

mesmos ocorre porque os participantes não se identificam mais com a voz que escutam 

ao usarem os AAS. Desse modo, um problema significativo com relação aos AAS se 

refere à questão da subjetividade, no que tange à própria identidade.  

P2: A pessoa que tem uma palavra rouca... A minha mesma, quando eu tô com o 

aparelho, a minha voz é diferente. Se eu tiro o aparelho, conversando, eu sinto que já 

é diferente a voz. Tem diferença... 

P9: Porque o aparelho em si é um problema pra gente. É um problema nesse sentido. 

Não é a mesma coisa da sua voz. O som da voz também sai diferente do que quando 

eu ouvia bem.  

P9: A única coisa é isso. Que eu sinto que não, não é o meu normal. Eu falo e não, 

não é a P9 que esta falando. Dá a impressão. Não tá... Sempre tem um... Um som, ou 

uma coisa diferente.  

P9: Não é normal. Não é uma coisa normal. Uma coisa certa. Não é. Não é que seja 

errado. Pelo contrário. Mas a gente não se sente à vontade. Eu mesma, P9, falando 

ela mesma, falando comigo mesma. Eu tô falando e não tô me sentindo bem.  

Com relação ao mesmo problema, P3 relata que, por meio do uso dos 

AAS, pôde notar o quanto era surdo, ou seja, os AAS mudaram até mesmo a percepção 

que tinha de si mesmo, de alguém que escuta bem para alguém que é surdo. 

P3: Porque hoje eu estou usando o aparelho. Então, pelo aparelho eu tô vendo o 

quanto eu era surdo. 

P9 ainda aborda o fato de que os AAS não fazem parte do corpo, 

revelando um outro aspecto do problema na identidade causado pelo uso desses 

dispositivos eletrônicos. 

P9 Mas é uma coisa que está a mais, aí. Então... 

P: Tá a mais? 

P9: Não é a mesma coisa. (...) Não faz parte do corpo. É isso. 

Outro sentido negativo do uso dos AAS que também se relaciona ao 

problema na identidade por eles causado, é a expectativa, anterior a seu uso, de que 
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estes resolveriam todos os problemas comunicativos decorrentes da deficiência auditiva, 

ou seja, que trouxessem a audição perdida de volta. Tal expectativa é demonstrada nas 

falas de P1 e P5. Porém, após o uso, esses participantes reconheceram que estes 

equipamentos apresentam limitações e não resolvem completamente o problema, 

havendo a frustração de tal expectativa. 

P1: O que eu falo é sempre assim... Primeiro, eu achava que a gente ia usar 

aparelho... O que eu já falei pra você, né? Que a gente já ia ouvir tudo muito bem, né? 

E nossa! Ia melhorar tudo. Mas a gente vê que é devagarzinho, né? Que melhora, 

mas mesmo assim não é como se fosse normal, né? 

P1: É o que eu te falei... Eu não achava... Mas eu já conversei inclusive com bastante 

gente que usa. Eu achava que ia por aparelho e ia voltar a ouvir como ouvia antes, 

né? E a gente fica... Fazer o quê né? Sem fica pior, né? 

P5: Assim, pra gente que nunca usou é uma coisa incerta ainda, né? Como... É... Eu 

nunca tinha usado, né? E pra mim eu achava que ia ser assim, mais positivo, né? A 

gente... E infelizmente... Analfabeto, né? E a gente acha que não é assim uma 

Brastemp, né? Modo de falar... Mas melhora bastante a situação da gente... 

Assim, os participantes percebem que os AAS melhoram a audição e as 

situações de comunicação, mas que não são capazes de resolver completamente os 

problemas.  

P1: Que melhora, melhora, mas mesmo assim não é como se fosse normal, né? 

P2: Sei também que uma audição de uma pessoa sem problema nenhum, vamos 

dizer, é uma coisa. O aparelho ajuda, ele ajuda, mas não resolve totalmente. Na 

minha idéia é isso. 

P9: A única, como é que eu posso falar, é uma, é uma coisa que está a mais, que 

está me ajudando 80 por cento e não tá me ajudando 20 por cento. 

Sendo a expectativa de reaver a audição perdida frustrada, por parte de 

P1 e P9, há a expressão do desejo de não terem que usar os AAS e, até mesmo, de 

buscar uma outra solução que não o uso destes para resolverem o problema auditivo, 

assim como faz P1. Vale colocar aqui que esta é uma reação comumente encontrada na 



 69

clínica fonoaudiológica, uma vez que os pacientes relatam preferir usar medicamentos ou 

se submeter a alguma cirurgia a usar os AAS mesmo quando estes trazem benefício e são 

capazes de melhorar sua qualidade de vida.  

P1: Se tivesse algum jeito duma cirurgia, né? Eu ouço às vezes, lá na... Que tem... 

Que eles tão... Acho aqui no Brasil ainda não veio... Aparelho... Tão estudando ainda 

que a pessoa pode ter perda auditiva quase total que coloca aqui... Aliás, é uma 

cirurgia. Ele até explicou como é feita essa cirurgia. Falei: “Nossa, como eu queria 

fazer!”. Até hoje ainda, né? 

P9: Mas, eu gostaria de não ter que usar o aparelho. Porque o aparelho em si é um 

problema pra gente. 

Assim, os sentidos negativos relacionados ao uso dos AAS, quais 

sejam, as dificuldades comunicativas que permanecem com o seu uso, o problema na 

identidade do sujeito provocado por eles, além dos sentidos estigmatizantes que envolvem 

a deficiência auditiva e uso dos AAS, podem influenciar na aceitação da primeira e na 

adaptação desses equipamentos e, até mesmo, responder pela desistência de seu uso.  

Essa constatação contradiz o que foi colocado por Popelka et al. 

(1998), uma vez que a desistência do uso dos AAS talvez não possa ser explicada 

somente por fatores como a falta de benefício, já que diversos estudos confirmam que o 

benefício proporcionado por esses equipamentos é inegável (Almeida, 1998; Rossino et 

al., 2002; Assayag, 2003, Silman et al., 2004). A desistência poderia ser atribuída aos 

sentidos negativos da deficiência auditiva e ao uso dos AAS.  

Desse modo, percebe-se que, ao mesmo tempo em que a limitação do 

contato com o outro seria revertida com o uso dos AAS, estes últimos não seriam capazes 

de resolver todos os problemas comunicativos. Assim, nota-se dois sentidos relacionados 

ao uso desses equipamentos: os AAS afastam o sujeito da situação de ser menos capaz, 

re-estabelecendo o contato com o outro, mas não totalmente. Tais sentidos são 

conflitantes e oscilam constantemente. 

Apesar desses sentidos negativos, principalmente no que se refere ao 

problema na identidade da pessoa por ele provocada, P9 relata que, após a insistência em 
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seu uso há uma melhora, ou seja, após o uso, estes equipamentos passam a ser 

incorporados pela pessoa, a sua imagem corporal. Desse modo, P9 traz, atrelado ao 

sentido negativo do problema na identidade da pessoa, um sentido positivo do uso dos 

AAS, sendo esta constatação feita a partir da experiência de sua mãe, também usuária de 

AAS. 

P9: A minha mãe também era surda, mas era dos dois ouvidos até. Um muito mais do 

que o outro. Então, naquele tempo, era de caixinha. E a minha mãe tinha todas... Ela 

usava muita combinação. Então, todas as combinações dela ela tinha que fazer um 

bolsinho para colocar o aparelho, com aquele fiozinho aqui e tudo. E quando foi falado 

pra ela fazer isso, ela não queria fazer. Ela tinha vergonha de usar o aparelho. Tinha 

vergonha mesmo. Não queria de jeito nenhum e devagarzinho ela percebeu que era 

muito melhor.  

Segundo a mesma participante, a insistência no uso do AAS também 

modificou, para melhor, o seu desempenho comunicativo, uma vez que ela, após usá-lo 

por algum tempo, passou a compreender melhor o que é dito. 

P9: E agora já estou bem mais ao par de tudo e consigo conversar e ouvir, em 

primeiro lugar. Antes, no princípio do aparelho, eu ficava nas reuniões e não 

conseguia captar o assunto.  

Assim, a insistência no uso dos AAS faz com que esses sejam 

incorporados à imagem da pessoa, sendo assumidos como parte de sua identidade, 

deixando o seu uso, possivelmente, de ser problemático. Este é um conhecimento 

significativo para a abordagem subjetiva dos pacientes nos processos de adaptação de 

AAS. Há a perspectiva de mudança do sentido negativo do uso dos AAS para o positivo 

com o seu uso bem sucedido.  

4.2.4. Categoria Social 

Na categoria social emergiram sentidos que relacionavam a deficiência 

auditiva e uso de AAS ao modo como estes afetam os outros e o próprio participante. 

Estes sentidos se referiram às reações negativas dos outros frente às dificuldades 
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comunicativas apresentadas; às próprias reações frente tais dificuldades somadas às 

reações dos outros; e à pressão social imposta para o uso dos AAS. 

Quanto à reação negativa dos outros, vemos que todos os 

participantes, exceto P6, P8 e P9, relataram haver este tipo de reações por parte daqueles 

que os cercam diante dos problemas comunicativos decorrentes da deficiência auditiva. 

Essas reações apresentadas principalmente por familiares são: a de não repetirem o que 

foi dito ou ficarem nervosos pelo fato de terem que ficar repetindo tudo a todo o momento, 

ficarem nervosos, reclamarem do volume da televisão, ficarem bravos, aborrecidos e 

evitarem, até mesmo, conversar. Destas reações, as mais citadas, são aquelas relativas à 

repetição do que foi dito.  

P: E com a família? Como é? 

P1: Com a família pior é eles, né? Netos, assim, eles têm paciência e tudo. Mas com 

o Edu... 

P: É o filho? 

P1: É. Ele é... Ele fica perguntando: “Cê tá de aparelho?” Assim, sabe? “Não vou 

repetir. Eu já falei, não vou repetir”. É assim, sabe? 

P1: Ele, tadinho, ele fala assim: “Ai vó, você não escuta direito?” Mas ele não perde a 

paciência . (...)  

P: Ele repete? 

P1: Repete... 

P2: Na família nem tanto. A minha mulher tá assim... Ela chega... Tal, tal... Mais 

perto...  Tal, tal. Às vezes eu tô com ela, quando a pessoa fala e eu não entendi, 

pergunto: “O que ela falou?”. E aí ela falou assim, isso, falou aquilo... E eu entendo... 

Agora eu, sozinho é mais difícil. E outra, a pessoa fica nervosa comigo. No meu caso 

acho que diversos ficam. Porque pôxa! Não tô ouvindo direito. 

P2: É... Se torna difícil, né? Ninguém quer chegar perto de uma pessoa... Conversar 

com ela e ficar ali... Procurando ver se entende e aí: “Hein?”, “Como é?”. Pessoa não 

quer voltar e repetir tudo. (...) Não quer saber de voltar e repetir. E vai pensar... E 

outra, a própria pessoa que acostuma depois que vem lá no ponto, já pouco eles vem 

conversar. Eles sentem a dificuldade de eu ouvir. Então, eles vão arrumar...  
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P3: Então, ouvia sempre reclamação da família, né? Que tava ouvindo a televisão 

muito alto. E de fato tava mesmo, viu? 

P: E a esposa e os filhos? 

P3: Reclamavam direto porque tudo que falavam tinha perguntar: “Quê que é?”, “Quê 

que foi?” 

P4: Eu te agradeço porque você tem muita paciência comigo e porque as pessoas se 

aborrecem também... 

P4: Em casa? Eu acho assim. Porque a minha esposa é um pouquinho nervosa, e se 

eu pergunto duas vezes ela já fica brava. Então eu tenho que dizer sim, sim, não, não. 

Pra não aborrecer ela também...  

P4: Só minha esposa que fica meio brava, mas... Você sabe, já estamos com 50 e 

pouco anos de casado... 

P5: É, a família, no caso. Eles às vezes até evitavam de falar algumas palavras 

porque a gente tinha dificuldade de entender. Ficava toda hora perguntando. 

P5: Mesmo, as pessoas, às vezes, da nossa idade ou mais velhos, até tem alguma 

compreensão. Mas você vai falar com uma criança... Que eu tenho netos, né? Eles 

ficam chateados, né? Porque você pergunta duas, três vezes: “Quê?”, “Como é que 

é?”, “Não entendi direito.”.  

P5: A esposa a gente acha que ela tem paciência, né? Eles são compreensivos... Os 

filhos... Mas as pessoas de menos convivência... A gente tem dificuldade de explicar 

que não tá ouvindo direito, né? Eles ficam apreensivos, né? Porque... Evitam até de 

conversar com a gente sabendo que a gente não tem uma audição boa... 

P: Em casa? 

P7: Tô melhor. O pessoal de casa reclamava muito. 

P: O que eles reclamavam? 

P7: Eles diziam que precisava usar o aparelho. Eu já tava usando, né? Agora 

melhorou bastante. Ninguém tá reclamando mais. Eu converso com as pessoas. 

Tais reações negativas também foram encontradas por Lutfi (2006). 

Segundo ela, grande parte dos participantes de seu estudo tiveram a deficiência auditiva 

descoberta por algum membro da família ou amigos em função das críticas e discussões 

geradas pelas dificuldades auditivas. 
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Tendo em vista os problemas no relacionamento social, nos discursos 

dos participantes emergiram, constantemente, as próprias reações diante das reações dos 

outros e das dificuldades comunicativas apresentadas. A necessidade de colocarem as 

suas próprias reações ocorreu por estarmos tratando do relacionamento entre as pessoas.  

Uma reação comumente citada pelos participantes é a requisição da 

repetição quando não entendem o que é dito pelo outro. Tal repetição acaba provocando 

grande incômodo e impaciência no interlocutor e isso traz muitos constrangimentos aos 

participantes.   

P2: Tem que repetir tanta coisa... Tem que repetir: "Mas eu não ouvi, tal.". 

P3: E tava sempre perguntando. Pessoa falava: "Quê que foi?". E tudo tinha que 

repetir, né? Mesma coisa falando, né? Realmente eu não escutava o que se dizia, né? 

Então, tava sempre perguntando. 

P3: É, de não entender o que as pessoas falam e estar sempre perguntando, né? E 

mesmo fora... Saia na rua e conversava com alguém e a pessoa dizia: “E o quê que 

foi, tal, né?”. Tudo que falava tinha que perguntar o quê que era. 

P3: Então, evitava de ficar conversando, porque ficava com vergonha de ficar 

perguntando... 

P3: É, eu tava perguntando sempre. Não entendia o que as pessoas falavam, né? 

P5: Eles, às vezes, até evitavam de falar algumas palavras, porque a gente tinha 

dificuldade de entender. Ficava toda hora perguntando. 

P6: (...) porque as pessoas falam com a gente e a gente não ouve direito.Tem que 

repetir várias vezes pra gente entender. 

Além da requisição da repetição, outras reações podem ser observadas 

nos discursos de P2, P3 e P4. Nestes trechos, podemos notar que, de modo geral, essas 

reações estão relacionadas à fuga das situações nas quais a comunicação é exigida. 

Perante as dificuldades impostas pela deficiência auditiva, os participantes relatam sair 

fora (dos relacionamentos), ir dormir, ficar sentado no carro, evitar conversar, ficar 
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sozinho, fingir que entendeu o que foi dito e pedir que o outro escute por eles. Todas estas 

reações demonstram o isolamento a que leva a deficiência auditiva.  

P2: Aonde você vai e tem pessoas, numa festinha, num casamento, por mais que 

você saia fora... Você fica assim... Sempre tem uma pessoa que vem pra procurar 

uma conversa, pra ter uma coisa... E aí chega... 

P2: É essa coisa de a gente querer estar numa brincadeira e não pode ficar, né? Você 

vai saindo fora... 

P2: Televisão... Sete meia, oito horas eu vou dormir. Por quê? Eu não tô ouvindo. Se 

põe alto a pessoa que está perto... Acha tão alto... Então vai diminuir um pouco. 

Diminui... “Ah, tá bom”. Pra mim já não tá. Então, o que faço? Vou dormir oito horas. 

(...) 

P: E o senhor vai dormir cedo por que não escuta a TV? 

P2: Porque não tá ouvindo a televisão. Se tivesse ouvindo ficaria... 

P2: E os clientes falando... E eu prefiro ficar sentado no carro... 

P: E o senhor acaba ficando sentado no carro? 

P2: É, sentado no carro...  

P3: Porque antes eu evitava até de tá conversando muito, né? Porque não ouvia e 

tava sempre perguntando. (...) Antes eu evitava de tá conversando. 

P3: Até evitava de ficar conversando dentro de casa também, né? Ficava sempre fora, 

sozinho. Pra evitar de alguém de alguém falando comigo e eu tá perguntando: “Quê 

que é?” (...) Fugia e a maior parte ficava lá na chácara. Tinha vez que eu ia pra 

chácara e ficava uma semana lá. Eu procurava evitar e ficava mais pra lá. Vinha, 

ficava... (...) Depois só cuidava da chácara. E a partir daí ficava na chácara quase 

direto. Aí eu vinha em casa ficava uma semana, no mais e voltava e, ás vezes, ficava 

até duas semanas lá. Aí ficava sozinho. Não tinha ninguém, né? E ficava mais à 

vontade lá. Tava longe de todo mundo. Lá eu ouvia rádio, ligava a televisão... Tem 

tudo lá também, né? Do jeito que eu tava ouvindo, beleza, né? Não tinha ninguém pra 

reclamar, nada. Agora em casa, não. Não tinha jeito, viu? 

P4: (...) porque fala uma pessoa e você não entende e só tem que dizer sim, sim, não, 

não. Porque às vezes fala uma coisa que me agrada e eu falo não. Às vezes fala uma 

coisa que me desagrada e eu falo sim. Porque não entendo e não quero dar assim... 

Não quero que a pessoa fique sem graça ou que a gente não dá ouvidos pra ela.  
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P4: Hoje mesmo eu fui na médica, como eu falei pra você e a moça me falou... Não 

sei o que ela me falou. E eu falei, eu já conheço há mais de 30 anos: “Minha filha, eu 

vou te dizer uma coisa, eu estou muito surdo e não estou entendendo nada. E ainda 

que entender alguma coisa eu acabo esquecendo e vai ficar pela metade. Então você 

telefona pra minha filha, pra Márcia, e explica para ela”. 

Iervolino et al. (2003) explicaram que as dificuldades comunicativas 

decorrentes da deficiência auditiva geram grande tensão nos ambientes de socialização 

dos idosos, como na família e no trabalho. Tal tensão faz com que os outros apresentem 

as reações negativas anteriormente explicitadas e os deficientes auditivos idosos, em 

resposta a tais reações, se afastam das situações em que a comunicação é requerida, se 

isolando do convívio social. Tal isolamento acaba levando à depressão e à solidão, como 

apontaram autores como Kaplan (1997), Popelka et al. (1998), Boechát et al. (2003), 

Raina et al. (2004) e Savikko (2005). 

Os problemas de relacionamento ainda são agravados em função da 

falta de conhecimento dos interlocutores sobre o que pode facilitar e ou prejudicar a 

comunicação (Lüders, 1999). 

Desse modo, a deficiência auditiva no idoso se transforma em mais um 

fator de desagregação social, uma vez que produz um efeito devastador em seu processo 

de comunicação, levando a sérias implicações em sua qualidade de vida e na daqueles 

que convivem com ele (Russo, 2004).  

Nos discursos dos participantes ainda transpareceu o sentido da 

pressão imposta pelos outros, para que o deficiente auditivo busque ajuda, neste caso, o 

uso dos AAS. 

P1: Ele já tentou... Até os médicos mandaram vir aparelhos dos Estados Unidos pra 

ela. (...) Meu irmão fica querendo fazer... Mas não tem jeito. Não tem. Já tentou. 

P3: (...) “Mas quanto à audição, aí você manda fazer o aparelho”. 

P: Aí já foi a Dra. Quitéria? 

P3: Não, foi lá. Mas aí, depois pra confirmar aí eu fui na Dra. Quitéria. Porque mesmo 

lá no... É o CEMA o convênio agora, né? Eu fazia tratamento com outro médico, né? 

Mas o outro nunca falou pra fazer um aparelho pra mim. Aí eu falei: “Não adianta”. (...) 
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Aí eu falei: “Vou mudar”. Aí fui na Dra. Quitéria e ela falou: “É melhor fazer um 

aparelho”. Deu remédio pra tomar porque tava infeccionado também. Aí eu vim aqui e 

mandei fazer o aparelho. Aí ela mandou passar lá pra ver como é que tava, né? Se 

tava bom. Falou: “Tá tranqüilo, se quiser. Se der pra fazer porque é melhor”. Foi 

aonde que eu resolvi vir. 

P6: Eu penso que foi uma ótima sugestão que as pessoas me deram pra mim vir aqui, 

entendeu? Colocar, fazer o aparelho... 

P7: Inclusive quando eu comecei a usar o aparelho eu ainda tava trabalhando, né? E 

foi o patrão que exigiu, porque falou que eu não tava ouvindo bem. (...) E quando eu 

conversava com ele, ele percebeu que eu não tava escutando bem. (...) Mas aí ele 

exigiu pra mim tomar providência, né? E eu queria trabalhar mais uns tempos lá. Foi 

quando eu vim e coloquei o primeiro aparelho, né? 

Como visto, P1 relata a busca de seu irmão por um AAS que resolva o 

problema auditivo de sua sobrinha. P3 conta que o incentivo para o uso dos AAS partiu da 

médica. P6 descreve a pressão dos outros para o uso dos AAS como sendo uma 

sugestão. P7, por sua vez, foi em busca do uso dos AAS em função de uma exigência de 

seu patrão. 

Então, há uma pressão social para que a busca pelo AAS seja 

concretizada. Isso ocorre porque as dificuldades comunicativas decorrentes da deficiência 

auditiva afetam não só a vida do deficiente auditivo, mas também daqueles que o cercam, 

dificultando o relacionamento social. 

Assim, os discursos dos participantes que se referem às reações dos 

outros diante das dificuldades comunicativas; às próprias reações frente tais dificuldades 

somadas às reações dos outros e; às pressões impostas pela sociedade para o uso dos 

AAS, revelam que tanto a audição quanto a sua falta, ou seja, a deficiência auditiva, só 

adquirem sentido em sociedade, uma vez que o ser humano só tem possibilidade de 

existência quando inserido no meio social. 
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4.2.5. Categoria Afetividade 

Os participantes ao tratarem da deficiência auditiva, uso dos AAS e 

relacionamento social também expressaram suas emoções. Desse modo, os conteúdos 

das categorias definições, causas, uso de aparelhos de amplificação sonora e social 

articularam-se, constantemente, com os da categoria afetividade. 

Os segmentos discursivos com sentidos afetivos relacionaram-se aos 

da categoria definições no que diz respeito ao sentido da limitação do contato com o outro 

decorrente das dificuldades comunicativas provocadas pela deficiência auditiva. Isso pode 

ser observado nas falas de P1, P5 e P9, a seguir.  

P1: Mas a gente fica com medo. Se um dia eu piorar e tal. E você não poder se 

comunicar... Que situação que fica, não? Não poder se comunicar...  

P5: Ah, sim. É horrível, né? É horrível... Porque a gente perde o ambiente. 

P9: Eu estava me sentindo fora do mundo. Não era mais eu... Não sei o quê que eu... 

Eu tava ali vivendo, mas não tava vivendo. 

P: Não tava vivendo?  

P9: Não, tava vegetando porque o (?) cuidava de mim. Mas, eu tava vivendo porque 

tava respirando, simplesmente. 

Nestes, P1 relata o medo que tem de não poder mais se comunicar em 

função da deficiência auditiva. P5 destaca que é horrível apresentar a deficiência auditiva, 

pois esta leva à perda do ambiente. Para P9, com a deficiência auditiva, ela estava se 

sentindo fora do mundo, não estava mais vivendo.   

Por meio desses segmentos discursivos observa-se a qualidade do 

componente afetivo ligado à limitação do contato com o outro. Os participantes, assim, 

revelam o sentido do isolamento total e da não vida relacionada à deficiência auditiva. 

Tal limitação seria responsável pelos freqüentes problemas 

psicossociais enfrentados pelos deficientes auditivos. Dentre esses problemas 

psicossociais, o isolamento seria o mais freqüente, como foi descrito por Kaplan (1997), 
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Iervolino et al. (2003), Boéchat et al. (2003) e Russo (2004). Além dele, a depressão, a 

dependência e a solidão também seriam conseqüências dessa restrição do contato com o 

meio social (Popelka et al. 1998; Raina et al, 2004; Savikko et al., 2005). 

A limitação do contato com o outro ainda provoca outros sentimentos, 

tais como: chateação, retração, aborrecimento, desgosto e preocupação, além de 

sensações como a de não se sentir bem, se sentir péssimo, se sentir mal e de que há um 

peso sobre a cabeça, como podemos observar nos relatos a seguir.  

P1: Ele tem que falar olhando para mim. Porque se fala virado pro outro lado até com 

aparelho eu tenho essa dificuldade. Ai eu fico chateada, né? A gente fica muito 

chateada. 

P2: E a gente na verdade não se sente bem. 

P2: E a gente fica até chateado porque num tá ouvindo o que ele fala, então num 

pode responder. Então é uma coisa meia... Que a gente fica... Sente a diferença, né? 

P3: Então, eu me sentia mal. 

P: Sentia mal? 

P3: Por causa disso aí... 

P: De não entender? 

P3: É, de não entender. (...) 

P4: Agora com relação ao problema pra ouvir a gente se sente retraído, porque fala 

uma pessoa e você não entende e só tem que dizer sim, sim, não, não. 

P6: Quando a gente tem perda auditiva a gente fica aborrecido, porque as pessoas 

falam com a gente e a gente não ouve direito. Tem que repetir várias vezes pra gente 

entender. Entendeu? É isso aí... A gente fica muito aborrecido, né? 

P6: Passa pela minha cabeça é... Desgosto, assim... Entendeu? Sei lá... Quando a 

gente tem perda auditiva a gente fica aborrecido, porque as pessoas falam com a 

gente e a gente não ouve direito. Tem que repetir várias vezes pra gente entender. 

Entendeu? É isso aí... A gente fica muito aborrecido, né? 

P6: Ah! Sem o aparelho, tá louco! Me sinto péssimo.  
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P7: Eu tava sempre recebendo telefonema, às vezes, né? E às vezes eu ficava 

preocupado porque eu não entendia... Não escutava. 

P8: A perda auditiva é uma coisa muito preocupante, né? Porque com uma perda 

auditiva a pessoa fica numa situação meio complicada, né? (...) É, porque não 

entende as coisas... Num determinado local você não... A pessoa fala e você... Então 

é uma coisa muito preocupante... 

P9: Não é só não ouvir, P (tira o aparelho). Não é só não ouvir. Parece que o mundo 

todo tá em cima de mim. Dá a impressão que tem um monte coisa em cima de mim 

(coloca o aparelho). Agora, no momento, eu tô sentindo isso. Não é só não entender e 

não ouvir. Eu ouço a minha voz diferente. Então, dá a impressão... Minha cara acho 

que tá te mostrando isso. Tem um monte de coisa pesada em cima da minha cabeça. 

Sem o aparelho. 

P9: Se minha filha me chama, qualquer coisa, é capaz de eu não escutar. Então, a 

gente fica preocupada com essa porcaria de preocupação com os outros (rindo). 

Iervolino et al. (2003) explicaram que, dadas as dificuldades 

comunicativas, sentimentos como insegurança, medo e incapacidade são comumente 

observados, uma vez que elas fazem com que o sujeito duvide de suas capacidades e 

habilidades. 

Com relação à categoria causas, notamos que esta se articulou à 

categoria afetividade ao serem estabelecidas relações entre o avançar da idade, a piora 

da deficiência auditiva e a fatalidade dessa situação. Isso porque a inevitabilidade da piora 

da perda auditiva em função do avançar da idade provoca sentimentos como conformismo 

e impotência frente ao problema, sendo isto mais evidente no discurso de P4. 

P4: Pra mim não vem nada na cabeça, apenas que eu mesmo reconheço que essa 

surdez minha não é possível recuperar. Porque já vem de tempos e já fui a outros 

médicos e eles me falaram que dificilmente recuperava. 

P4: Então quer dizer, não penso coisa ruim nenhuma, apenas penso em sarar. Agora 

eu penso que vocês, por exemplo, fazem o que pode, porque eu vejo, que você faz 

todo o empenho que pode pra ver se consegue fazer melhorar, mas não é possível... 

Eu sei que não é possível. 
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P4: Mas é o que eu falo: “O filho, já estou com 86, já fiz 86 tô em 87 já dentro de 87. O 

que eu espero agora?” 

P: O senhor acha que não tem o que esperar mais? 

P4: É... É a lei da vida. Eu penso assim que é a lei da vida. (...) Com isso me 

conformo. Não tenho, assim, pensamento nenhum de morrer hoje, morrer amanhã. 

Estou a conta de Deus. Ele é que determina a minha vida, viu? 

P4: Se não vem é porque, como eu já disse pra você diversas vezes... É porque Deus 

não quer. É doença. São coisas que a gente tem que passar pela vida. E eu sou 

conformado com isso. Porque o que eu tenho que passar outro não passa. Se é 

doença pra mim sarar, saro. Se é doença pra mim não sarar, não adianta eu querer se 

desesperar na vida, não. 

Os sentimentos de conformismo e impotência frente à deficiência 

auditiva também aparecem no discurso de P1. 

P1: Se um dia eu piorar e tal. E você não poder se comunicar... Que situação fica, 

não? Não poder se comunicar... Fica assim e pronto. 

É possível, ainda, observar a falta de esperança de P4 com relação à 

solução da deficiência auditiva, uma vez que, quanto mais velho, menos tempo a pessoa 

tem para viver e, portanto, não vale a pena fazer nada para modificar a situação, no caso, 

usar um AAS. 

P4: P, eu não sei. Eu não tenho esperança... Não tenho esperança mesmo. Porque, 

veja bem, uma que já foi perdido pelo médico, outra porque a idade é cada dia mais. A 

doença não volta, não vai voltar nunca para melhor. Cada vez é pra pior porque vai 

passando os dias e cada vez vai agravando mais. Então eu não tenho esperança de 

ficar bom mesmo. Mas a esperança é a última que morre. A primeira que nasce e a 

última que morre. 

P4: Então eu me conformo. Estou conformado. Sei que não vou ouvir, mas eu insisto. 

P: Insiste?  

P4: É. Insisto porque é uma coisa que a pessoa quer ouvir. É que nem o cego que 

quer enxergar. Não é verdade? E está sempre, sempre com aquela mesma 

esperança: “Um dia vou ver. Um dia vou ver. Um dia vou ver”. Coitado morre sem ver. 

Mas Deus conforta a pessoa. Não é por isso que a pessoa morre. Então a gente tem 

que pensar essas coisas. Não adianta. Eu procuro, por exemplo, eu procurei vocês, 
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quando fiquei com os ouvidos assim, procurei para melhora minha, né? Mas se a 

ciência ou Deus não quer que volte a minha audição, eu me conformo. 

No entanto, ao mesmo tempo em que esse participante relata não ter 

mais esperança de voltar a ouvir, ele quer que isto ocorra, o que nos revela a dicotomia do 

ser, como pôde ser observado anteriormente. 

Uma outra articulação entre a categoria causas e a afetividade pôde ser 

estabelecida quando os participantes relataram que seus estados emocionais podiam 

tanto causar a deficiência auditiva (como discutido no item 4.2.2) quanto ser conseqüência 

dela. Isso pode ser visto nos discursos de P1 e P2. 

P1: Eu acho que até esse problema do nervoso pode ter afetado. Cê não acha? 

P: A audição? 

P1: Acho que pode ser isso, né? Porque vai, né? 

P: A senhora sente que quando tá nervosa piora? 

P1: Eu entendo que eu fico nervosa de não ouvir direito, né? Eu vejo que parece que 

piora quando... Quanto mais você fica preocupada com isso, pior fica. A gente não 

pode ficar esquentando a cabeça. Não é assim? 

P2: E outra, a pessoa fica nervosa comigo. No meu caso acho que diversos ficam. 

Porque pôxa! Não tô ouvindo direito. Acho que isso piora. 

P: Piora? 

P2: Não sei, mas no meu modo de pensar acho que piora. Você fica mais... Que nem 

vou pegar o telefone... Pegou aqui. “Será que eu vou ouvir, né?”, “Será que eu vou?” 

Esse será é a palavra que você fica... né? 

P: O senhor fica como? 

P2: Você chega até, às vezes, a transpirar e aí você não ouve nada. 

No caso de P1, o nervoso é causa e conseqüência de suas dificuldades 

comunicativas, pois, segundo a participante, o fato de estar nervosa faz com que ela 

escute menos, do mesmo modo que suas dificuldades comunicativas a levariam a ficar 

mais nervosa. 

Já para P2, o nervoso, a impaciência dos outros pelo fato dele não ouvir 

bem, gera descrença quanto a sua possibilidade de compreender a mensagem e isto leva 
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à limitação das suas possibilidades de ação, piorando o seu desempenho comunicativo e 

o levando a apresentar, até mesmo, manifestações físicas, como a transpiração.  

Assim, nos casos de P1 e P2, nota-se a formação de um círculo, que 

acaba por se constituir como um complicador do problema.  

Segundo Boéchat et al. (2003), a pressão imposta pelo próprio sujeito e 

pela sociedade em compreender a mensagem, gera ansiedade que, por sua vez, leva à 

frustração que conduz à falha, o que leva o sujeito, em última instância, a se afastar das 

situações que requerem a comunicação e isso leva ao isolamento do contato com outras 

pessoas. 

Do mesmo modo como ocorreu com as categorias definições e causas, 

a afetividade também apareceu nos segmentos discursivos dos participantes quando 

estes tratavam do uso dos AAS, sendo tais afetos de natureza positiva e negativa. 

Com relação aos afetos de natureza positiva, estes apareceram na 

medida em que os AAS proporcionaram a minimização das dificuldades comunicativas, ou 

seja, quando adquiriram o caráter de instrumentos que possibilitam o re-estabelecimento 

do contato com o outro e que afastam o sujeito da situação de pessoa menos capaz, como 

colocado por P4, P6 e P9.   

P4: Eu fico contente... Eu fico contente porque (o aparelho) está me oferecendo a 

audição outra vez. 

P6: Eu me sinto bem agora, me sinto ótimo (usando os AAS). 

P9: Me sinto bem porque eu ouço, converso, tomo parte em todas as reuniões e tudo 

mais. 

Já os afetos de natureza negativa surgiram quando os participantes 

reconheceram que as dificuldades de compreensão da fala permanecem e que os AAS 

provocaram um problema na identidade do sujeito, ou seja, quando perceberam que os 

AAS não são capazes de resolver todos os problemas comunicativos. 
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P1: Ele tem que falar olhando para mim. Porque se fala virado pro outro lado até com 

aparelho ainda tenho essa dificuldade. Ai eu fico chateada, né? A gente fica muito 

chateada. 

P7: Não se sente bem... Porque a pessoa fala, às vezes duas, três vezes. tá 

escutando bem alto e não tá entendendo, né? Mas não é sempre. 

P7: Eu fico preocupado, porque às vezes vai tudo bem. Escuto bem a palavra, mas 

não divulgo. Não entendo. 

P9: Me sinto bem porque eu ouço, converso, tomo parte em todas as reuniões e tudo 

mais. Mas não me sinto bem. Eu sinto que não está muito certo. Eu não me sinto eu. 

Talvez não seja essa palavra a usar: “Eu não me sinto eu”. Talvez seja um outro jeito 

de falar. Não sei. 

Pudemos também encontrar a expressão de emoções quando os 

participantes trataram tanto das reações dos outros quanto de suas próprias reações 

frentes às dificuldades comunicativas. Assim, os discursos agrupados na categoria social 

também se articularam aos da categoria afetividade. Tais emoções podem ser observadas 

nos discursos de P1, P2, P4, P5 e P9. 

P: É o filho? 

P1: É. Ele é... Ele fica perguntando: “Ce tá de aparelho?” Assim sabe? “Não vou 

repetir. Eu já falei. Não vou repetir”. É assim, sabe? É meio desagradável. Tanto é que 

às vezes eu prefiro fazer: “Não fala nada e acabou”, “Não fala e eu não vou 

responder”. Mas tem vezes que dá tudo certo...   

P2: E os clientes falando... E eu prefiro ficar sentado no carro... 

P: E o senhor acaba ficando sentado no carro? 

P2: É, sentado no carro... Todo mundo sabe... Só quando chamam, alguma coisa... às 

vezes, tem alguns mais, né? Nós somos em vinte e sete... Sempre têm alguns 

melhorzinhos, né? “Não, peraí! Eu atendo o telefone”, “Eu faço isso, aquilo”. Mas têm 

aqueles que não. É a sua vez, você que atende. 

P4: (...) porque fala uma pessoa e você não entende e só tem que dizer sim, sim, não, 

não. Porque, às vezes, fala uma coisa que me agrada e eu falo não. Às vezes, fala 

uma coisa que me desagrada e eu falo sim. Porque não entendo e não quero dar 

assim... Não quero que a pessoa fique sem graça ou que a gente não dá ouvidos pra 

ela.  
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P5: Porque as pessoas não têm culpa de nada que a gente sente. E a gente fica 

nervoso e acha que eles tão resmungando e não é nada disso, né?  

P5: Ah, eu ficava nervoso, porque a gente achava que eles tavam resmungando. E a 

gente achava que eles tinham que falar mais alto pra gente, né? E eu, com o 

aparelho, já reconheço esse erro que eu tava cometendo, né? Porque eles não têm 

culpa da gente ser assim. 

P5: Então, não é que é ruim. A gente acha que eles também não têm obrigação de 

sentir o meu problema. 

P9: Não era vergonha... Pras pessoas não ficarem com pena de mim. Com certeza 

não queria isso, né? 

P: A senhora acha que eles iam ter pena? 

P9: É. Pras pessoas não terem pena de mim. Bom, pena e falar, falar mais direto, 

falar mais compassado pra mim poder entender, como não havia necessidade (...) 

Não queria que vissem o aparelho não por vergonha, porque a pessoa não pensasse, 

que fizesse: “Ah! Se ela tá usando aparelho vou ter que falar mais alto, tem que falar 

mais com ela ou não vou  conversar nem com ela. Vou deixar ela de lado”.  

Na fala de P1, percebemos mágoa, ofensa, frente à reação do outro de 

não querer repetir o que foi dito. P2, demonstra revolta por não compreender os outros e 

por estes não o auxiliarem nas tarefas em que a comunicação é exigida e, assim, acaba 

ficando sentado no carro sozinho. P4 relata a necessidade de fingir que está ouvindo para 

não constranger o interlocutor. P5, em sua fala, desculpa o outro, perdoando-o por suas 

reações negativas a fim de manter o convívio social e, assim, a qualidade de vida. P9 

demonstra o medo de que os outros a tratem de forma diferente porque ela é deficiente 

auditiva e está usando AAS, o que se relaciona com o estima social que acompanha a 

deficiência auditiva (Russo, 1988; Campos, 1990; Kaplan, 1997; Sweetow, 1999, Blood, 

Blood, 1999; Fialho, 2001). 

Um outro afeto relacionado aos outros que merece destaque é a 

vergonha. Este sentimento foi expresso por P3 e P9. 

P3 relata que tinha vergonha de ter que ficar pedindo para o outro 

repetir o que foi dito em função da não compreensão da mensagem. A vergonha ocorre 
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porque a repetição do outro é feita, de modo geral, em voz alta e isso denota 

agressividade, uma vez que o não ser ouvido gera grande impaciência no interlocutor, o 

que, por sua vez, faz com que o sujeito evite a conversação, provocando o seu 

silenciamento. 

P3: Então, evitava de ficar conversando, porque ficava com vergonha de ficar 

perguntando... 

P9 também traz a questão da vergonha. Porém, em seu discurso, esta 

se relaciona ao uso dos AAS. A participante coloca a vergonha que tanto a sua mãe 

quanto ela sentiam por terem que usá-los. 

P9: Ela (a mãe) tinha vergonha de usar o aparelho. Tinha vergonha mesmo. 

P9: No meu caso eu não tinha vergonha. Mas, talvez fosse vergonha e eu não 

aceitasse que fosse vergonha da minha parte. Mas eu vejo, à tardezinha, às cinco e 

meia, tem aquele programa: "Malhação", o rapaz tem um aparelho. Ele é jovenzinho. 

Porque eu da idade que eu tenho não posso usar. Se ele que é jovem, ele não se 

incomoda.(...) Tanto que no comecinho eu punha o cabelo mesmo assim (colocando o 

cabelo em cima do aparelho). Pras pessoas não perceberem que eu tinha aparelho e 

conversar como se eu não tivesse o aparelho. Certo? Depois foi passando, 

passando... E esse menino também... Falei: “Não!”. Vergonha mesmo eu não tenho. 

A vergonha por ela relatada está vinculada ao estigma que acompanha 

o deficiente auditivo e o uso dos AAS, uma vez que vemos em suas falas, nitidamente, a 

associação da deficiência auditiva ao envelhecimento (Russo, 1988; Signorini, 1989; 

Sweetow, 1999; Fialho, 2001). Percebemos que, para essa participante, somente os 

velhos são surdos e usam AAS. Esses sentidos estigmatizantes se devem a uma 

construção histórico-social, notando-se aí a influência do tempo longo na construção dos 

sentidos no cotidiano (Spink, 2004; Spink, Medrado, 2004). 

Dois dos participantes, P2 e P9, ainda abordaram, com relação à 

sociedade, a questão da discriminação e do preconceito por eles sentidos. Esses temas 

trazidos pelos participantes novamente remetem ao estigma relacionado à deficiência 

auditiva e uso de ASS (Russo, 1988; Signorini, 1989; Campos, 1990; Kaplan, 1997; Blood, 

Blood, 1999; Sweetow, 1999; Fialho, 2001) . 
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P2 relata que não tem preconceito de usar AAS; no entanto, sugere, em 

seu discurso, que os outros o apresentam, uma vez que muitos preferem usar aqueles 

AAS “pequeninhos”, “que quase não se vê”. Mais adiante em seu discurso, ele também 

conta que se sente discriminado por apresentar a deficiência auditiva, ter dificuldades 

comunicativas e usar AAS, transparecendo um sentimento de grande desconforto diante 

das reações dos outros quando se deparam com suas dificuldades comunicativas. 

P2: Olha, eu acho que... Eu... Pra mim eu não tenho preconceito nenhum em usar e a 

pessoa falar, nenhum... Ela fala: “Você usa aparelho aí? Tal”. Tanto é que eu uso... 

Tem aquele que a gente quase não vê, né? Pequenininho, tal. Tem gente que põe 

aquele que acha que fica... Acha chato a pessoa perguntar isso, aquilo. Pra mim, no 

meu caso, não me aborrece em nada. O pessoal: “Olha, você tem... Usa o aparelho?”, 

“Uso”. E faz as perguntas e tudo mais.  

P2: É, a gente é discriminado também, né? 

P: O senhor acha? Discriminado? 

P2: É, eu acho... 

Já P9, sobre o mesmo assunto, conta que quando começou a usar os 

AAS tinha medo que os outros a discriminassem de alguma forma por não ouvir bem.  

P9: Então, eu achava isso. Não queria que vissem que eu tinha o aparelho não por 

vergonha, porque a pessoa não pensasse, que fizesse: “Ah! se ela ta usando aparelho 

vou ter que falar mais alto, tem que falar mais com ela ou não vou conversar nem com 

ela. Vou deixar ela de lado”. (...) Depois, devagarzinho foi indo e eu comecei a falar, 

conversar com as pessoas do mesmo assunto, aí eu percebi que aí era normal. As 

pessoas continuavam falando como se fosse numa reunião como se eu não tivesse 

usando aparelho. Normalmente. Normal. Sentia nada. 

Ainda com relação aos sentimentos que surgem frente às reações 

negativas dos outros, P2, particularmente, expressa, além da dificuldade em conversar 

com as pessoas porque estas não compreendem o seu problema, a falta de 

disponibilidade das mesmas para conversarem com ele, não ocorrendo o mesmo ao falar 

com a pesquisadora. Isso ocorre, pois ele sabe que a pesquisadora está disponível para 

ouvi-lo devido ao fato de ser um fonoaudióloga que trabalha exclusivamente com 
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deficientes auditivos e que, assim, entende as suas dificuldades, estando aí implicada a 

questão da importância do posicionamento na construção dos sentidos (Spink, 2004).  

P2: Já falei bastante, porque com você eu sinto toda a liberdade de poder falar o que 

eu sinto, mas com as outras pessoas eu tenho que ser diferente. Você é uma filha. 

Em sua fala percebemos, mais uma vez, os sentidos estigmatizantes 

que circulam a deficiência auditiva (Russo, 1988; Campos, 1990; Kaplan, 1997; Blood, 

Blood, 1999; Fialho, 2001) e levam os seus portadores a se afastar das situações nas 

quais a comunicação ocorre e, finalmente, se isolar das relações sociais. 

Desse modo, principalmente nessa categoria que trata dos sentimentos 

dos participantes diante das dificuldades comunicativas decorrentes da deficiência 

auditiva, do uso dos AAS e das relações sociais, podemos observar a importância da 

escuta fonoaudiológica quando tratamos dos distúrbios da audição. Esta escuta é 

imprescindível para podermos compreender o modo como esses distúrbios afetam os 

sujeitos que os apresentam bem como o processo de adaptação dos AAS (Cunha, 1997; 

Katz, White, 1997; Hull, 1997b; Sweetow, 1999; Russo, 2003).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Antes de quaisquer considerações, devemos levar em conta alguns 

aspectos. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que os sentidos da deficiência auditiva 

e uso de aparelhos de amplificação sonora (AAS) são construídos na interação e na 

dialogia. Isso porque a produção de sentidos não é uma atividade individual, ela é uma 

prática social, essencialmente dialógica. 

Além disso, para analisar as práticas discursivas dos participantes, 

devemos saber que essas são marcadas pelas diversas posições - de onde se fala, como 

se fala e para quem se fala – que dizem do contexto em que o sujeito está situado. Isso se 

faz importante, uma vez que as pessoas atribuem sentidos ao se posicionarem e serem 

posicionadas na interanimação dialógica que permeia as práticas discursivas. Desse 

modo, os participantes falaram do lugar de idosos deficientes auditivos usuários de AAS e 

fizeram isso para aquela que realizou as adaptações, o que, certamente, influiu nas 

práticas discursivas.  

Ainda devemos lembrar que, é na situação face-a-face, do tempo curto, 

na qual ocorre a interação entre participante e pesquisadora, que foi possível entender os 

possíveis sentidos para a deficiência auditiva e uso de AAS, ou seja, que foi possível 

compreender tanto a regularidade, a permanência, quanto a polissemia dos repertórios 

que sustentam a singularidade dos processos de produção de sentidos, o que pôde ser 

visto nos mapas de associação de idéias. Neste mesmo tempo, os aspectos da 

construção histórico-social do que é a deficiência auditiva e usar AAS, que se 

relacionaram aqui ao estigma, também foram presentificados.  

Assim, a partir da análise dos dados desta pesquisa, pudemos concluir 

que a deficiência auditiva foi sempre falada a partir das dificuldades comunicativas dela 

decorrentes, estando o seu sentido, desse modo, relacionado à limitação do contato com o 

outro, à restrição no convívio social, uma vez que incide diretamente sobre o que permite 

tal relacionamento, ou seja, a comunicação.  
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Ao deficiente auditivo foi atribuído um sentido negativo, qual seja, o de 

uma pessoa menos capaz. Esta visão dos deficientes auditivos é um fator que interfere na 

aceitação do problema tanto por aqueles que convivem com o deficiente auditivo quanto 

por ele próprio. Isso nos permite considerar que a deficiência auditiva tem um potencial de 

estigmatização do sujeito, o que, por sua vez, pode afetar a construção de sua 

subjetividade. 

Também pudemos constatar que a deficiência auditiva foi atribuída á 

idade avançada, sendo esta associada a sua fatalidade, ou seja, houve uma associação 

entre a deficiência auditiva e o envelhecimento, o que, certamente, interfere na aceitação 

da primeira, bem como no conseqüente uso dos AAS, uma vez que ambos acabam por 

representar a chegada da velhice que, por sua vez, é tida como algo negativo.  

Com relação aos AAS, notamos que esses equipamentos adquiriram 

dois sentidos conflitantes, que oscilaram constantemente: o de instrumentos que 

possibilitam o re-estabelecimento do contato com o outro, que permitem o sujeito voltar a 

se relacionar com o mundo social e que o afastam da situação de pessoa menos capaz, 

mas que não o fazem totalmente, uma vez que não resolvem todas as dificuldades 

comunicativas decorrentes da deficiência auditiva.  

Ainda, foi possível notar que os AAS provocam um problema na 

identidade de seus usuários, uma vez que não fazem parte do corpo do sujeito, modificam 

a percepção que estes têm de si mesmos e não re-estabelecem a audição perdida. No 

entanto, a insistência em seu uso faz com que esses equipamentos sejam incorporados à 

imagem da pessoa, sendo assumidos como parte de sua identidade, deixando o seu uso, 

possivelmente, de ser problemático. Isso é um conhecimento significativo para a 

abordagem subjetiva dos pacientes nos processos de adaptação de AAS, uma vez que há 

a perspectiva de mudança do sentido negativo para o positivo com o uso bem sucedido. 

Quanto ao modo como os outros e os próprios deficientes auditivos 

idosos lidam com as dificuldades comunicativas, podemos afirmar que, frente a elas, os 

sujeitos tendem a fugir das situações em que a comunicação é exigida, o que leva ao 
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isolamento, tornando-se, a deficiência auditiva, mais um fator de desagregação social do 

idoso, uma vez que produz efeitos devastadores em seu processo de comunicação.  

Além disso, a pressão social pelo uso dos AAS revela que a deficiência 

auditiva e as dificuldades dela decorrentes afetam a vida não só daqueles que as 

apresentam, mas também daqueles que o cercam, dificultando as relações sociais.  

Todos esses sentidos, bem como a afetividade envolvida na questão da 

deficiência auditiva e uso de AAS, influenciam na aceitação da primeira e no conseqüente 

uso desses equipamentos, podendo responder, até mesmo, pela desistência de seu uso. 

Assim, a partir do que foi explicitado, concluímos que tanto a deficiência 

auditiva quanto o uso dos AAS adquirem sentido, essencialmente, na relação do sujeito 

com o outro, em sua facilitação ou restrição, uma vez que o ser humano só tem 

possibilidade de existência quando inserido no meio social.  

Desse modo, este estudo pode contribuir para a formação do 

fonoaudiólogo e, conseqüentemente, para a assistência prestada por ele a seus pacientes. 

Isso porque o profissional que atua especificamente nesta área tem de se tornar 

disponível para ouvir os pacientes e considerar as questões subjetivas envolvidas em 

cada caso como relevantes para sua compreensão e imprescindíveis para o tratamento do 

sujeito. É preciso entender a relação que se estabelece entre o indivíduo e sua deficiência, 

sendo isso somente possível ao se focar a atenção no homem que existe além e apesar 

da deficiência auditiva apresentada.                                                                                           
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ANEXOS 

Anexo 1 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE 

Prezado(a) Sr.(a), 

Esta pesquisa se propõe a realizar um estudo sobre a deficiência 

auditiva e do uso de aparelho de amplificação sonora, sendo requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP), sob a orientação da Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco Russo. 

O objetivo da pesquisa é estudar o sentido da deficiência auditiva e 

do uso de aparelho de amplificação sonora para idosos. 

Sua participação na pesquisa se resumirá a conceder entrevista a 

respeito de sua história de vida, envelhecimento, deficiência auditiva e uso de aparelho 

de amplificação sonora, com duração de aproximadamente 60 minutos. A entrevista 

será registrada por meio de gravação em fita cassete. 

Não existem riscos ou desconfortos associados com este projeto e 

serão feitas tantas interrupções quanto forem necessárias durante a sessão de 

entrevista.  

O participante não será remunerado financeiramente pela sua 

participação neste estudo. Entretanto, compreende que os resultados obtidos podem 

auxiliar os pesquisadores a entenderem melhor e obterem mais dados para 

direcionamento e condução de sua área profissional, autorizando a publicação dos 

resultados. 

Em hipótese alguma, o participante da pesquisa será identificado. A 

identificação será apenas de conhecimento do entrevistador, que nada revelará, por 

questões éticas. 

Se desejar, o participante pode retirar o seu consentimento, em 

qualquer momento, sem a necessidade de justificativa. 

 

   São Paulo, ____ de _______________ de 2005. 

 
      __________________________ 
      Karen Christyna Formaris Costa 
       CRFa. 11.134/SP 



Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Eu, __________________________________________________, 

RG _________________, declaro ter sido informado, verbalmente e por escrito, a 

respeito da pesquisa intitulada “O sentido da deficiência auditiva e do uso de aparelhos 

de amplificação sonora para idosos” e concordo em participar, espontaneamente, 

concedendo entrevista a respeito de minha história de vida, envelhecimento, deficiência 

auditiva e uso de aparelho de amplificação sonora, uma vez que me foi garantido o 

anonimato. 

 

 

   São Paulo, ____ de _______________ de 2005. 

       

_____________________ 
      Assinatura do Participante 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 
 

 
 
 



Anexo 4 
CARTA DE INFORMAÇÃO AO CENTRO AUDITIVO MICROSOM 

 

Prezados Srs. Proprietários ou Responsáveis pelo Centro Auditivo Microsom, 

 

 Venho por meio desta carta, informar sobre pesquisa que tem 

como proposta a realização de um estudo sobre a deficiência auditiva e o uso de 

aparelho de amplificação sonora, sendo requisito parcial para a obtenção do título de 

mestre em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP), sob a orientação da Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco Russo. 

 O objetivo da pesquisa é estudar o sentido da deficiência auditiva e 

do uso de aparelho de amplificação sonora para idosos. Para tal, serão realizadas 

entrevistas com roteiro semi-estruturado a respeito da história de vida, envelhecimento, 

deficiência auditiva e uso de aparelhos de amplificação sonora com 10 idosos que 

passaram pelo processo de seleção e adaptação de próteses auditivas.  

Tais entrevistas serão gravadas em fita cassete com precedente 

autorização dos sujeitos, não existindo riscos ou desconfortos associados com este 

projeto.  

O participante terá garantido seu anonimato e não será remunerado 

financeiramente pela sua participação neste estudo. Será informado que os resultados 

obtidos poderão auxiliar os pesquisadores a entenderem melhor e obterem mais dados 

para direcionamento e condução de sua área profissional, autorizando a publicação 

dos resultados. 

 Tendo sido explicitados os objetivos e metodologia da pesquisa em 

questão, solicito a autorização para sua realização no espaço físico do Centro Auditivo 

Microsom, bem como a seleção de sujeitos a serem entrevistados dentre aqueles nele 

atendidos. 

 Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

   São Paulo, ____ de _______________ de 2005. 

      

     __________________________ 
     Karen Christyna Formaris Costa  

CRFa. 11.134/SP    
 



Anexo 5 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Eu, Maria Isabel de S. Gandolfi, responsável pela filial Tatuapé do 

Centro Auditivo Microsom, declaro ter sido informada, verbalmente e por escrito, a 

respeito da pesquisa intitulada “O sentido da deficiência auditiva e do uso de aparelhos 

de amplificação sonora para idosos” e consinto na realização da mesma no espaço 

físico da referida empresa, bem como na seleção dos sujeitos a serem entrevistados 

dentre aqueles que nela são atendidos. 

 

 

 São Paulo, ____ de _______________ de 2005. 

 

    ____________________________ 
Fga. Maria Isabel de S. Gandolfi 

Gerente Filial Tatuapé 
CRFa. 10.546 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6  

Transcrição seqüencial P1 (P = pesquisador / P1 = participante 1) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 

P1 
Responde que a perda auditiva progrediu com a 
idade e tem que se conformar. 

Deficiência auditiva / 
causa idade/ situação 
inevitável 

P Pede que fale mais. Deficiência auditiva 
P1 Diz que não tem mais o que falar. Encerra 
P Pergunta sobre o AAS. AAS 

P1 Disse que achava que resolveria tudo, mas vê que 
não fica como se fosse normal. 

AAS / expectativa/ 
limitações / não é normal 

P Pede que fale mais. AAS 
P1 Diz não saber. Não sabe 
P  Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 

P1 
Conta que fica difícil, mas melhora com o aparelho, 
apesar de quando há muitas pessoas falando não 
resolve. 

AAS/ benefícios / 
dificuldades / limitações 

P Pergunta se tem dificuldades nestas situações. Dificuldades 
P1 Responde que sim, mas que com o AAS melhorou. Sim. AAS benefício 
P  Pergunta sobre a família. Relacionamento 

P1 Diz que Edu não tem paciência. Reações dos outros 
P Pergunta se Edu é o filho. Reações dos outros 

P1 
Responde que sim. Diz que ele não quer repetir. 
Acha desagradável e por isso às vezes prefere dizer 
que se não repetir não vai responder. 

Reações dele / 
sentimentos / reações 
dela 

P Pergunta se quando tem mais barulho é mais difícil. AAS / dificuldades  

P1 Diz que sim. No barulho tem que falar de perto e 
olhar na boca. 

Sim / dificuldades com 
AAS 

P Pergunta como se sente. Sentimentos 

P1 
Refere se sentir chateada, pois achava que ia ouvir 
normal. Conta que em sua família seu pai era surdo. 

Sentimentos / 
expectativa / causa da 
deficiência hereditária 

P Pergunta se a mãe também era surda. Causa hereditária 

P1 
Conta que a mãe não tinha perda auditiva. Só o pai, 
assim como os tremores que ela apresenta. Acha 
que nervoso pode afetar a audição. 

Causa hereditária e 
emocional 

P Pergunta se acha que nervoso pode afetar a 
audição. 

Causa emocional 

P1 Responde que sim. Causa emocional 
P Pergunta se piora quando esta nervosa. Causa emocional 

P1 

Confirma. Diz ficar nervosa de não ouvir e isto faz 
com que piore a dificuldade auditiva. Fica com medo 
de piorar e não poder se comunicar. Relata como é 
quando não entende neto. 

Causa emocional e 
progressão/ situação 
inevitável/ perda da 
comunicação / reações 
dos outros 

P Pergunta se o neto repete. Reações dos outros 

P1 

Diz que sim. Conte que é ruim e que queria fazer 
cirurgia se houvesse uma e não usar AAS. Conta 
história da sobrinha surda. 

Sentimentos / 
expectativa/ AAS/ 
história da deficiência na 
família/ falta da 
comunicação 

P Questiona se quer acrescentar algo. Quer acrescentar algo 
P1 Responde que não. Não 
P Encerra e agradece. Encerra 

 



Transcrição seqüencial P2 (P= pesquisador / P2 = participante 2) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 
P2 Pede explicação. Deficiência auditiva 
P Explica o pedido. Deficiência auditiva 

P2 

Diz que não se sente bem e que fica chateado porque 
fica fora das conversas. Diz percebe a diferença da 
audição normal e daquela com AAS e que este não 
resolve tudo. 

Sentimentos 
decorrentes da perda 
auditiva / percepção da 
limitação dos AAS 

P Pergunta se não resolve. Limitações dos AAS 

P2 
Responde que não resolve, mas melhora. Conta que 
em função de suas dificuldades as pessoas ficam 
nervosas e acha que isso piora a situação. 

Benefício do uso do 
AAS / causa emocional 
/ reações dos outros 

P Pergunta se piora. Causa emocional 
P2 Relata que a possibilidade de não ouvir faz piorar. Reações dele 
P Pergunta como ele fica. Reações dele 

P2 

Conta que chega a transpirar e não ouve mais. Relata 
situação em teve dificuldade para ouvir e que ouvir 
muito alto também atrapalha. Refere que por não ouvir 
a televisão vai dormir cedo. 

Causas / reações do 
entrevistado / 
dificuldades 
apresentadas 

P Pede para continuar. Reações dele 
P2 Continua. Reações dele 
P Questiona se dorme cedo porque não ouve. Reações dele 

P2 
Diz que sim, porque ouve, mas não entende. Refere 
que audição com AAS é diferente. 

Dificuldades/ 
limitações com AAS / 
audição é diferente 

P Pergunta se tem diferença. Audição é diferente 
com AAS 

P2 Responde que sim Audição é diferente 
com AAS 

P Pede que diga o que pensa sobre AAS. AAS 

P2 
Diz não ter preconceito e que não se aborrece quando 
perguntam sobre o AAS. Relata que percebe que 
problemas de audição das pessoas são diferentes. 

Preconceito / diferença 
entre os problemas 
das pessoas 

P Pergunta se os problemas são diferentes. Diferença entre os 
problemas 

P2 Responde que sim. Diferença entre os 
problemas 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 

P2 Diz ser difícil, pois ninguém quer conversar e ter que 
repetir. 

Reações dos outros 

P Pergunta se tem que repetir. Reações dos outros 

P2 Responde que sim. Se sabem do problema não 
conversam com ele e ele fica sentado no carro. 

Reação dos outros / 
suas reações 

P Pergunta se fica sentado. Reações dele 

P2 
Diz que sim e não conversa. Algumas pessoas se 
sabem do problema o auxiliam no trabalho, mas outros 
não. 

Reações dele / 
reações dos outros 

P Questiona se esta situação é difícil. Reações dele 
P2 Responde que sim. Se sente discriminado. Reações dos outros 
P Pergunta se se acha discriminado. Reações dos outros 

P2 Responde que sim. Sim 
P Pergunta se quer acrescentar algo. Quer acrescentar algo 

P2 Diz que não. Não 
P Encerra. Encerra 

P2 Diz que sentiu liberdade para falar. Reações dele 
P Agradece e encerra. Encerra 

 



Transcrição seqüencial P3 (P = pesquisador / P3 = participante 3) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva Deficiência auditiva 

P3 

Diz ser a surdez, não ouvir o que falam e os 
barulhos.  Usa AAS e por isso percebe que era 
surdo. Sem ele não ouve nada. Com ele é normal. 
Antes as pessoas reclamavam porque tinha que 
repetir e era tudo alto. É difícil e se sentia mal. 

Deficiência auditiva / 
benefícios do AAS/ 
reações das pessoas e 
dele / percepção de si 
como surdo/ sentimento 

P Pergunta se sentia mal. Sentimentos 

P3 Responde que sim porque não escutava. Deficiência auditiva / 
dificuldades 

P Pergunta se por não entender. Deficiência auditiva / 
dificuldades 

P3 
Diz ser por não entender e ter que perguntar e ver a 
boca. 

Deficiência auditiva / 
dificuldades / reações 
dele 

P Pergunta se via na boca. Reações dele 

P3 Refere que tinha que ver na boca. Decidiu procurar 
médico, mas foi difícil. 

Dificuldades / Decisão do 
uso do AAS / sentimento 

P Pergunta se foi difícil até colocar o AAS. Decisão do uso do AAS 
P3 Diz que foi difícil, mas hoje esta melhor. Benefícios do AAS 
P Pergunta se foi difícil até colocar o AAS. Decisão do uso do AAS 

P3 Diz que demorou para colocar. Conta percurso. Decisão do uso dos AAS 
P Pergunta se tinha barulho. Dificuldades com AAS 

P3 Continua a contar a percurso até colocar o AAS. Decisão do uso dos AAS 
P Pergunta que médica o atendeu. Decisão do uso dos AAS 

P3 Continua a contar a história. Decisão do uso dos AAS 
P Pergunta o que pensa sobre AAS. AAS 

P3 Diz que ouve normal com AAS e que tem até muito 
barulho. Cita exemplo. 

AAS / Benefícios / 
limitações / exemplo 

P Pergunta se fica impossível usar AAS no barulho. AAS / limitações 

P3 Continua com a história. Com AAS melhorou. Decisão do uso do AAS/ 
benefícios com AAS 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento com as 
pessoas 

P3 Diz que melhorou com o uso de AAS. AAS / benefícios 
P Pergunta como era antes. Deficiência auditiva 

P3 Responde que evitava conversar e tava sempre 
perguntando. Hoje não precisa mais. 

Reações dele / 
benefícios com AAS 

P Pergunta se evitava conversar. Reações dele 

P3 Diz que sim, porque tava sempre perguntando e não 
entendia. Explica que tinha vergonha. 

Dificuldades / reações 
dele / sentimentos 

P Pergunta se tinha vergonha. Sentimentos 
P3 Diz que sim. Hoje não tem mais. Sim/ benefícios com AAS
P Pergunta da reação da esposa e filhos. Reação dos outros 

P3 Conta que reclamavam, porque tinha que perguntar 
e ele evitava conversar e ficava sozinho. 

Reações dos outros/ 
reações dele 

P Pergunta se isso ocorria por causa da audição. Deficiência auditiva / 
reações dele 

P3 Diz que em parte sim. Ia para o sítio sozinho porque 
lá não tinha ninguém para reclamar. Hoje melhorou. 

Reações dele/dos outros 
/ benefícios com AAS 

P Pergunta se é a esposa que o acompanha hoje. Reações dos outros 

P3 Responde que sim. Agora ela o acompanha no sítio. 
Agora visita as pessoas e é visitado. Melhorou. 

Reações dele/ benefícios 
do AAS 

P Pergunta se quer dizer algo mais. Quer dizer algo mais 
P3 Não. Não 
P Agradece e encerra. Encerra 

 



Transcrição seqüencial P4 (P = pesquisador / P4 = participante 4) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 
P4 Pede explicação. Deficiência auditiva 
P Explica. Deficiência auditiva 

P4 Pergunta se é pra dizer o que vem na cabeça. Deficiência auditiva 
P Confirma. Deficiência auditiva 

P4 

Diz que não vem nada na cabeça. Para ele a surdez 
é impossível de recuperar. Pensa em sarar, mas 
sabe que não é possível. Agradece pela paciência 
porque as pessoas se aborrecem. 

Deficiência auditiva 
situação inevitável / 
reação dos outros 

P Pergunta se as pessoas se aborrecem. Reações dos outros 
P4 Agradece o atendimento. Reações dos outros 
P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 

P4 
Conta que não tem esperança de melhora da 
audição e sabe sobre a progressão. 

Deficiência auditiva / 
falta de esperança/ 
causa idade 

P Pergunta como é em casa. Reações dos outros 

P4 
Relata que esposa se aborrece dele perguntar, 
então responde só sim, sim, não, não. Não tem 
esperança de ficar bom. 

Reações dos outros e 
dele/ falta de esperança 

P Pergunta se esposa fica aborrecida. Reação dos outros 

P4 Responde que sim. Mas com a idade acha que não 
tem mais o que esperar. 

Falta de esperança. 

P Pergunta se não tem mais o que esperar. Falta de esperança 

P4 
Responde que não. Diz se sentir retraído porque 
não entende e não quer que os outros fiquem sem 
graça. 

Sentimentos/ reação 
dele / reações dos outros 

P Pergunta sobre o AAS. AAS 

P4 
Diz que fica contente por oferecer a audição e acha 
que se Deus não quer que sare se conforma e não 
se desespera. Sabe que não vai ouvir, mas insiste. 

Sentimentos / falta de 
esperança/ persistência 

P Pergunta se insiste. Persistência 

P4 
Diz que quer voltar a ouvir, mas que ainda dá pra 
conversar e se conforma. Diz que escuta, mas não 
entende. 

Desejo de ouvir / 
dificuldades 

P Pergunta se não entende mesmo. Deficiência auditiva / 
dificuldades 

P4 Fala sobre o zumbido e que sem o AAS ele voltou. AAS / benefícios 
P Pergunta se voltou. AAS / benefícios 

P4 Diz que compreendeu que era falta do AAS. AAS / benefícios 
P Pergunta se era a falta do AAS. AAS / benefícios 

P4 
Diz que não pode fazer nada. Conta sobre 
dificuldades financeiras em função de falta do 
pagamento do aluguel de uma casa. 

Deficiência auditiva/ 
situação inevitável / 
Decisão do uso de AAS 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 
P4 Pede explicação. Relacionamento social 
P Explica. Relacionamento social 

P4 Fala que não pensa mal da inquilina que não pagou 
o aluguel. 

Outros 

P Explica que quer saber sobre o relacionamento dado 
o problema de audição. 

Relacionamento social 

P4 Pede explicação. Relacionamento social 
P Explica. Relacionamento social 

P4 
Diz que não entende bem. Conta história em que 
não pode entender o que diziam e teve que pedir 
ajuda para a filha. 

Reações dele / 
dificuldades/ Exemplo 

P Pergunta se a filha telefonou. Exemplo 



P4 Responde que não. Diz que não pensa mal de 
ninguém, mas pensa em muitas coisas. 

Derivações 

P Pergunta no que pensa. Derivações 

P4 Conta que pensa no passado e no futuro e que 
quase não sai mais de casa. 

Derivações 

P Pergunta porque não sai de casa. Derivações 
P4 Diz que porque só tem maconheiro. Derivações 
P Pergunta se é perigoso. Derivações 

P4 Responde que sim. Sim 
P Pergunta se quer acrescentar algo. Quer acrescentar algo 

P4 Responde que não. Não 
P Agradece. Agradece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transcrição seqüencial P5 (P = pesquisador / P5 = participante 5) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 
P5 Pede explicação. Deficiência auditiva 
P Pede que fale o que pensa sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 

P5 
Diz ser horrível, pois cria dificuldade de convivência. 
Relata que as pessoas não têm culpa e que fica 
nervoso. 

Sentimentos / reações 
dos outros / reações dele 

P Pergunta sobre AAS. AAS 

P5 Diz ser i incerto, pois achava que resolveria toda a 
situação e apenas melhora. 

Expectativa / benefícios 
com AAS 

P Pergunta onde sentiu melhora. Benefícios com AAS 

P5 Conta que ficava nervoso, porque achava que os 
outros resmungavam, mas eles não tinham culpa. 

Reações dele 

P Pergunta se estava falando sobre a família. Reações dele 

P5 

Responde que sim. Relata que eles evitavam 
conversar porque tinham que perguntar. Conta que 
com AAS melhorou, mas não resolveu todo o 
problema. 

Reações dos outros / 
expectativas / benefícios 
com AAS 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 
P5 Pede explicação. Relacionamento social 
P Explica. Relacionamento social 

P5 Conta que com AAS ficou mais fácil porque os 
outros ficavam chateados por terem que repetir. 

Benefícios com AAS 

P Pergunta se quer acrescentar algo. Quer dizer algo mais 
P5 Responde que não. Não 
P Pergunta se é só isso. Só isso 

P5 Responde que sim. Só 
P Encerra e agradece. Encerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Transcrição seqüencial P6 (P = pesquisador / P6 = participante 6) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 
P6 Requisita explicação. Deficiência auditiva 

P Pede que fale sobre a perda auditiva e os 
sentimentos. 

Deficiência auditiva / 
sentimentos 

P6 

Conta que sente desgosto, aborrecimento, pois não 
ouve direito o que falam e tem que pedir para 
repetir. Com AAS se sente bem porque ouve as 
pessoas. 

Perda auditiva / 
sentimentos / 
dificuldades / benefícios 
com AAS 

P Pergunta se tem algo mais a dizer. Deficiência auditiva 
P6 Responde que não. Não 
P Pergunta sobre AAS. AAS 

P6 Diz que foi uma ótima sugestão e que se sente bem. AAS / reações dos 
outros / benefícios 

P Pergunta como é usar. AAS 
P6 Diz que acha normal e se sente bem. AAS / benefícios 
P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 

P6 Diz ser ótimo. Relacionamento social 

P Pergunta como é com a perda auditiva. Deficiência auditiva / 
relacionamento social 

P6 Pede explicação Deficiência auditiva / 
relacionamento social 

P Pergunta como é sem o aparelho. Perda auditiva 

P6 Diz que se sente péssimo, zonzo.  
Com o AAS se sente outra pessoa. 

Perda auditiva / 
benefícios com AAS 

P Pergunta o que a esposa fala a respeito. Reações dos outros 

P6 
Conta que ela esta feliz e que antes ficava brava, 
porque tinha que repetir. Com dois AAS se sente 
melhor. 

Reações dos outros / 
benefícios com AAS 

P Pergunta se a esposa não reclama mais. Reações dos outros 
P6 Responde que não. Reações dos outros 
P Pergunta sobre os filhos. Reações dos outros 

P6 Responde que também não reclamam mais. Reação dos outros 

P Questiona se quer acrescentar algo. Pergunta se quer 
acrescentar algo 

P6 Responde que não. Não 
P Questiona se é só isso. Questiona se é só isso. 

P6 Responde que sim e encerra. Encerra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição seqüencial P7 (P = pesquisador / P7 = participante 7) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre a perda auditiva. Deficiência auditiva 
P7 Diz que não entende. Deficiência auditiva 
P Questiona se tem perda auditiva. Deficiência auditiva 

P7 Responde que sim. Deficiência auditiva 
P Explica a primeira requisição. Deficiência auditiva 

P7 Relata que com os AAS a audição é normal. Benefício com AAS 
P Questiona como é sem os AAS. Deficiência auditiva 

P7 Relata que estava escutando mais do esquerdo. Deficiência auditiva 
P Faz para que continue. Deficiência auditiva 

P7 Relata que no direito era pior, mas com dois AAS 
melhorou. 

Benefício com AAS 

P Pergunta se melhorou com dois AAS. Benefício com AAS 
P7 Responde que sim. Benefício com AAS 

P Questiona como é ter a perda auditiva, as 
dificuldades. 

Dificuldades 

P7 Conta que escuta alto, mas não entende com os 
AAS. Questiona porque. 

Dificuldades com AAS 

P Devolve a questão. Dificuldades com AAS 
P7 Responde ser pela perda auditiva. Dificuldades 
P Pergunta se quer dizer algo mais. Quer acrescentar algo 

P7 Responde que não. Não 
P Pergunta se não quer dizer mais nada. Quer acrescentar algo 

P7 Relata que sente preocupação, pois escuta, mas 
não entende. 

Sentimentos / 
dificuldades 

P Pergunta se não entende. Dificuldades 

P7 
Responde que sim. Conta que não escuta e não 
entende. 

Dificuldades / definição 
da deficiência auditiva / 
dificuldades 

P Pergunta como é sem o AAS. Deficiência auditiva 
P7 Relata que não escuta nem entende. Dificuldades 
P Pergunta onde tem dificuldades sem o AAS. Dificuldades 

P7 Refere que nunca mais ficou sem AAS. Benefícios com AAS 
P Pergunta como era sem o AAS. Deficiência auditiva 

P7 

Responde que quase não ouvia. Conta história do 
percurso até colocar o AAS pela primeira vez.  Diz 
que ficava preocupado porque não escutava no 
telefone. 

Deficiência auditiva / 
dificuldades / decisão do 
uso de AAS 

P Pergunta onde tinha dificuldade. Deficiência auditiva/ 
dificuldades 

P7 Relata que a dificuldade era para escutar o chefe. Deficiência auditiva/ 
dificuldades 

P Pergunta se por isso o chefe exigiu o uso do AAS. Pressão dos outros 
P7 Responde que sim. Pressão dos outros 
P Pede que fale sobre AAS. AAS 

P7 Diz que pensa na perda auditiva. Deficiência auditiva 
P Pergunta o que pensa sobre o AAS. AAS 

P7 Diz estar melhor com AAS. Benefícios com AAS 
P Pergunta se está bem. Benefícios com AAS 

P7 
Responde que sim e que está se acostumando ao 
uso. Conta que usar dois AAS é melhor que usar 
um. 

Benefícios com AAS 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 
P7 Pede explicação. Relacionamento social 
P Pergunta como era o relacionamento em casa. Reações dos outros 

P7 Diz que está melhor e que antes os familiares 
reclamavam. 

Benefícios com AAS / 
reações dos outros 



P Pergunta o que reclamavam.  

P7 
Relata que diziam que precisava usar AAS e que 
agora conversa com as pessoas. Com dois AAS 
melhorou, mas às vezes não entende. 

Benefícios com AAS / 
dificuldades 

P Requisita que fale como se sente quando não 
entende. 

Reações dele / 
sentimentos 

P7 Conta que se sente chateado. Sentimentos 
P Pergunta se sente chateado? Sentimentos 

P7 Diz que não se sente bem, porque às vezes não 
entende. 

Sentimentos / 
dificuldades 

P Pergunta se às vezes. Dificuldades 

P7 Responde que sim, mas com dois AAS houve 
melhora. 

Dificuldades / benefícios 
com AAS 

P Pergunta se quer dizer algo mais. Quer acrescentar algo 
P7 Responde que não. Não 
P Agradece e encerra. Encerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição seqüencial P8 (P = pesquisador / P8 = participante 8) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre perda auditiva. Deficiência auditiva 
P8 Pergunta se esta gravando. Deficiência auditiva 
P Responde que sim. Deficiência auditiva 

P8 Fica pensando. Deficiência auditiva 
P Explica a primeira questão. Deficiência auditiva 

P8 Diz ser a dificuldade de ouvir em determinados 
momentos. 

Dificuldades 

P Pergunta como se sente e como é. Sentimentos 

P8 Relata ser preocupante porque a pessoa fica em 
situação complicada. 

Sentimentos 

P Pede explicação. Dificuldades 

P8 Explica que fica em situação complicada porque não 
entende o que falam.  

Sentimentos / 
dificuldades 

P Pergunta sobre aparelho auditivo. AAS 
P8 Diz estar melhorando. Benefícios com AAS 
P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 

P8 Diz estar bom e sem constrangimentos. Benefícios com AAS 
P Pergunta se não tem constrangimento. Benefícios com AAS 

P8 Responde que não. Diz que usa os AAS direto. Sem 
AAS tem dificuldade. Com estes está mais ligado. 

Benefícios com AAS 

P Pergunta se está mais ligado. Benefícios com AAS 

P8 Responde que sim. Diz que ouve melhor a televisão, 
as notícias. 

Benefícios com AAS 

P Pergunta se quer dizer algo mais. Quer acrescentar algo 
P8 Diz que acha os AAS legais. Benefícios com AAS 
P Pergunta se acha legal. Benefícios com AAS 

P8 Responde que sim, principalmente para ele. Benefícios com AAS 
P Agradece e encerra. Encerra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transcrição seqüencial P9 (P = pesquisador / P9 = participante 9) 
 
Interlocutor Transcrição Seqüencial Tema 

P Pergunta sobre perda auditiva. Deficiência auditiva 

P9 Pede explicação. Deficiência auditiva / 
explicação 

P Explica. Deficiência auditiva 

P9 

Conta história da perda auditiva. Acha que o 
problema está relacionado a sua cabeça que não 
esta ajudando, pois antes não participava. Hoje 
participa. Por isso o problema era a cabeça. 

Causa emocional / 
benefícios com AAS 

P Pergunta como seria o problema da cabeça. Causa emocional 

P9 

Relata ser falta de uso da cabeça. Conta história da 
doença do marido e sua relação com seu 
afastamento do convício social. Por isso acha que o 
isolamento é por falta de uso da cabeça. 

Causa emocional / 
reações dos outros 

P Pergunta como era antes de colocar o AAS. Deficiência auditiva / 
Sentimentos 

P9 
Diz que era horrível e que a perda foi progressiva. 
Só percebeu quando voltou a se relacionar com as 
pessoas. Relata que não estava mais vivendo. 

Sentimentos / Reações 
dela 

P Pergunta se não estava mais vivendo. Reações dela 

P9 Explica que só estava respirando, não vivendo. Com 
AAS melhorou. 

Reações dela / 
benefícios com AAS 

P Pergunta sobre AAS. AAS 
P9 Pede explicação sobre o questionamento. AAS 
P Explica questionamento. AAS 

P9 
Diz que não sabe o que dizer. Acha que poderia 
facilitar mais. Refere que o AAS é algo que está ali a 
mais. 

AAS / não faz parte do 
corpo 

P Pergunta se sente falta de algo. AAS 
P9 Relata que sente dificuldade ao telefone. AAS / dificuldades 
P Pergunta que outra dificuldade tem. AAS / dificuldades 

P9 Conta que não pode dormir do lado do AAS e que 
este poderia ser mais fino. 

AAS / dificuldades / 
limitações 

P Pergunta se queria que fosse mais fino. AAS /limitações 

P9 

Diz que poderia ser mais fino. Relata que com AAS 
melhorou, esta mais a par das coisas. Sem o AAS 
sente como se houvessem um monte de coisas em 
cima dela. Relata que é incomodo. 

AAS / dificuldades / 
benefícios / sentimentos 

P Pergunta sobre o relacionamento com as pessoas. Relacionamento social 

P9 

Diz que está ótimo e que as pessoas nem percebem 
que usa. Não se incomoda. Conta história da mãe 
que tinha vergonha de usar AAS, mas que ela não 
tem vergonha. 

Sentimentos / benefícios 
com AAS 

P Pergunta o que sentia. Sentimentos 

P9 Diz que não queria que ficassem com pena dela. Reações dos outros / 
sentimentos 

P Pergunta se ela acha que os outros teriam pena. Reações dos outros 

P9 Responde que teriam penas e que tinha medo que 
mudassem seu comportamento por causa dela. 

Reações dos outros 

P Pergunta se não queira que isso ocorresse. Reações dos outros 

P9 

Responde que não queria que vissem o AAS para 
que não mudassem seu comportamento. Diz que 
hoje consegue participar dos assuntos. Relata a 
influência dos problemas em casa. Conta que 
gostaria de não usar o AAS. Este é um problema, 
pois está a mais. 

Reação dos outros / 
benefícios com AAS / 
dificuldades com AAS/ 
não faz parte do corpo 

P Pergunta se esta a mais. Não faz parte do corpo 



P9 
Responde que sim. Relata que este não é normal e 
que não se sente à vontade. Acha que muitos dos 
problemas se devem a sua cabeça. 

AAS não é normal/ 
causa emocional 

P Pergunta a respeito de que problemas. Causa emocional 

P9 Responde serem os problemas de casa. Antes não 
era assim. Olho lacrimeja. 

Causa emocional 

P Pergunta se é por causa da paralisia. Causa paralisia facial 

P9 Responde que sim e pergunta se pode contar 
história de quando sofreu de paralisia facial 

Causa paralisia facial 

P Responde que sim. Causa paralisia facial 
P9 Conta história da paralisia facial. Causa paralisia facial 
P Pergunta o que fazia na época. Causa paralisia facial 

P9 Responde da minha filha. Causa paralisia facial 

P Corrige a participante. Relata que quer saber em 
que trabalhava. 

Causa paralisia facial 

P9 

Responde que trabalhava na prefeitura. Continua a 
contar história da paralisia. Acrescenta que com 
AAS não é o seu normal, é diferente, mas tem que 
se acostumar. Gostaria que fosse mais fininho para 
poder dormir com ele. Não se sente bem, pois não 
resolve tudo. 

Causa paralisia facial/ 
AAS não é normal/ 
limitações/ dificuldades / 
sentimentos 

P Pergunta se quer acrescentar algo. Quer acrescentar algo 
P9 Responde que não. Não 
P Agradece e encerra. Agradece e encerra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7 

Mapa de Associação de idéias Participante 1 

PESQUISADOR      DEFINIÇÕES CAUSAS
USO DE 

APARELHOS DE 
AMPLIFICAÇÃO 

SONORA 
SOCIAL AFETIVIDADE DERIVAÇÕES

Então é assim, 
Dona P1. Eu 
queria que a 
senhora me 
dissesse o quê 
que vem na sua 
cabeça quando eu 
falo perda 
auditiva? O quê 
que a senhora 
pensa disso? 

      

      Não eu... A gente... A 
gente já tá sentindo o 
que é, né? E não 
que... Com mais 
idade vai aumentado 
a perda auditiva, né? 

     Então, a gente 
tem que 
conscientizar que 
é assim e pronto, 
né? 

 

Que mais?              
      Ah, é isso... 
E o que vem na 
cabeça quando eu 
falo aparelho 
auditivo? 

      

     O que eu falo é 
sempre assim... 
Primeiro, eu achava 

 



que a gente ia usar 
aparelho... O que eu já 
falei pra você, né? 
Que a gente já ia ouvir 
tudo muito bem, né? E 
nossa! Ia melhorar 
tudo. Mas, a gente vê 
que é devagarzinho, 
né? Que melhora, mas 
mesmo assim não é 
como se fosse normal, 
né? 

Que mais?             
        Não sei...
E sobre o
relacionamento 
com as 
pessoas?O quê a 
senhora pensa, 
Dona P1? 

       

      Então... Fica um 
pouco difícil, quer 
dizer, com o aparelho 
não tanto até. 
Inclusive hoje eu fui na 
missa do apostolado. 
É a primeira sexta-
feira do mês. Então, a 
gente tem que ficar 
conversando, se 
comunicando... 

Hum... hum...       
     Então, melhora com o 

aparelho. Sem o 
aparelho tava sendo 
bem... Sem o aparelho 
tava sendo impossível 
quase. 

 



      Pra conversar tinha 
que ser assim, só eu e 
você, sem ter outras 
pessoas conversando 
perto.  

 Por enquanto ainda é 
assim, viu? Se tem 
bastante gente 
conversando tem que 
ficar muito perto. A 
pessoa falando, mas 
falando assim, dela 
pra mim, né?  Falando 
assim pra várias 
pessoas já eu... Ainda 
tenho dificuldade. 

 Por enquanto ainda é 
assim, viu? Se tem 
bastante gente 
conversando tem que 
ficar muito perto. A 
pessoa falando, mas 
falando assim, dela 
pra mim, né?  Falando 
assim pra várias 
pessoas já eu... Ainda 
tenho dificuldade. 

   

Ainda tem 
dificuldade? 

      

      É, mas melhorou, 
melhorou... É verdade. 

E com a família? 
Como é? 

      

      Com a família pior 
é eles, né? Netos, 
assim, eles têm 
paciência e tudo. 
Mas com o Edu... 

É o filho?       
      É. Ele é... Ele fica 

perguntando: “Cê 
tá de aparelho?” 
Assim, sabe? 
“Não vou repetir. 
Eu já falei, não 
vou repetir”. É 
assim, sabe? 

     É meio 
desagradável. 
Tanto é que às 

 



vezes eu prefiro 
fazer: “Não fala 
nada e acabou”, 
“Não fala e eu não 
vou responder”. 

     Mas tem vez que 
dá tudo certo. 

 

 Quando a gente tá 
conversando, assim... 
Sem outra 
interferência... Outro 
barulho... Aí tudo bem. 
Eu entendo ele bem, 
ele também, né? 

 Quando a gente tá 
conversando, assim... 
Sem outra 
interferência... Outro 
barulho... Aí tudo bem. 
Eu entendo ele bem, 
ele também, né? 

   

Quando tem outro 
barulho é mais 
difícil? 

      

 Por exemplo: se a 
televisão tá ligada, 
mesmo que esteja 
baixo, mesmo que não 
esteja muito alto, já 
atrapalha. Quando a 
gente tá sentado 
numa distância assim 
(mostra a distância)... 
Então aí dá um 
probleminha... Aí tem 
que falar... Eu ouço a 
voz dele... Se ele fala 
alto me incomoda. Se 
ele fala muito baixo... 
Ele tem que falar 
olhando para mim. 
Porque se fala virado 
pro outro lado até com 
aparelho eu tenho 
essa dificuldade. 

    Por exemplo: se a 
televisão tá ligada, 
mesmo que esteja 
baixo, mesmo que não 
esteja muito alto, já 
atrapalha. Quando a 
gente tá sentado numa 
distância assim 
(mostra a distância)... 
Então aí dá um 
probleminha... Aí tem 
que falar... Eu ouço a 
voz dele... Se ele fala 
alto me incomoda. Se 
ele fala muito baixo... 
Ele tem que falar 
olhando para mim. 
Porque se fala virado 
pro outro lado até com 
aparelho eu tenho 
essa dificuldade. 

     Ai eu fico  



chateada, né? A 
gente fica muito 
chateada.  

   É o que eu te falei... 
Eu não achava... Mas, 
eu já conversei 
inclusive com bastante 
gente que usa. Eu 
achava que ia por 
aparelho e ia voltar a 
ouvir como ouvia 
antes, né? E a gente 
fica... Fazer o que né? 
Sem fica pior, né? 

   

     E é engraçado, na 
minha família meu pai 
tinha esse problema. 
Mas, o meu pai, eu 
não sei se seria o 
caso de ser 
hereditário, porque 
ele parece que... 
Então, quando ele era 
criança ele, acho que 
brincando, colocou 
um feijão no ouvido... 
E o grão feijão entrou 
e ele não falou nada 
e... Inflamou, 
infeccionou, tudo... 
Acho que furou o 
tímpano, né? E de um 
ouvido ele não ouvia 
nada e, às vezes, ele 
ficava... Nunca usou 
aparelho, nada. Só 
que ele perdia... 
Quase não conseguia 
falar. Mas, de repente 

 



voltava a ouvir 
normalmente. Então, 
eu não sei é caso 
hereditário. Não sei, 
né? O médico falou 
que se tem caso na 
família... Mas eu não 
expliquei isso. Eu só 
falei: “Meu pai tinha...” 
Agora meus irmãos 
nenhum. Ninguém 
teve. 

E a mãe?       
  Também não. Minha 

mãe faleceu com 87 
anos. Não tinha perda 
auditiva nenhuma, 
nenhuma. Não, eu 
falo sempre: “Todos 
os probleminhas que 
papai teve, eu 
também”. Esse 
negócio do tremor 
também, ele tinha 
isso. Isso pode ser 
hereditário. Nossa, 
ele também... Tá 
louco! Quando tinha 
que assinar alguma 
coisa e não 
conseguia, né? Então 
eu acho... Eu acho 
que até esse 
problema do nervoso 
pode ter afetado. Cê 
não acha? 

    

A audição?       
      Acho que pode ser 



isso, né? Porque vai, 
né? 

A senhora sente 
que quando tá 
nervosa piora? 

      

     Eu entendo que 
eu fico nervosa de 
não ouvir direito, 
né?  

 

  Eu vejo que parece 
que piora quando... 
Quanto mais você fica 
preocupada com isso, 
pior fica. 

    

     A gente não pode 
ficar esquentando 
a cabeça. Não é 
assim? Mas a 
gente fica com 
medo. Se um dia 
eu piorar e tal. E 
você não poder se 
comunicar... Que 
situação que fica, 
não? Não poder 
se comunicar... 
Fica assim e 
pronto. 

 

    Por exemplo, meu 
netinho... Eu fico 
com uma dó 
quando ele fala... 
Eu adoro ouvir a 
vozinha dele no 
telefone. Mas eu 
preciso sempre: 
“Fala mais alto, a 
vovó não tá 
ouvindo e tal”. Ele, 

  



tadinho, ele fala 
assim: “Ai vó, 
você não escuta 
direito?” Mas ele 
não perde a 
paciência. Às 
vezes, você fala: 
“Fala de novo, 
bem. A vovó não 
entendeu”. 

Ele repete?       
       Repete...  
     É bastante ruim...  
   Se tivesse algum jeito 

duma cirurgia, né? Eu 
ouço às vezes, lá na... 
Que tem... Que eles 
tão. Acho aqui no 
Brasil ainda não veio... 
Aparelho... Tão 
estudando ainda... 
Que a pessoa pode ter 
perda auditiva quase 
total que coloca aqui... 
Aliás, é uma cirurgia. 
Ele até explicou como 
é feita essa cirurgia. 
Falei: “Nossa, como 
eu queria fazer!” Até 
hoje ainda, né? 

   

      Sabe, meu irmão 
pegou uma 
menininha pra criar. 
Pegou não, assim... 
Eles passavam todo 
dia na frente 
daquela casa e a 
menininha, acho, já 



tinha uns dois anos, 
eu acho, mas não 
andava, não falava. 
E ele via aquela 
judiação. Ela ficava 
na área da casa. A 
mãe que tinha tido 
derrame. Aliás, a 
avó que tinha tido 
derrame que ficava 
cuidando... Não 
cuidava direito, não 
dava nem de comer. 
O choro da menina 
era só: (imita o 
choro). Parecia um 
miadinho. Então ele 
e a minha cunhada 
passavam em frente 
e viam aquela 
criança. Um dia 
combinaram os 
dois: “Vamos pedir 
para a mãe ver se 
ela deixa levar pra 
dar um banho, 
cuidar, levar no 
médico, né?” E 
assim fizeram. Mas, 
não sabiam que era 
surda e muda, né? 
Não sabiam porque 
naquela altura ela 
não falava. Pensava 
que ela teve falta de 
tratamento e tal, 
assim, né? Aí, o 
médico falou: “Não, 
ela tem perda 



auditiva”. 
    Ele já tentou... Até 

os médicos 
mandaram vir 
aparelhos dos 
Estados Unidos 
pra ela. Ela sente, 
assim... Ela não 
quer ficar com o 
aparelho. 

  

     Agora ela tá com 
quinze, dezesseis
anos. Então até 
agora... Ela é meio 
complicadinha e 
tudo... Mas ela tem 
uma letrinha 
bonitinha... Aprendeu, 
assim... Mas muito 
moderadamente, 
porque não ouvindo 
tinha que ter uma 
escola especial, né? 
No caso, essas 
escolas que ensinam 
braile, né? E tal... 
Então, ela aprende um 
pouco, mas nunca ela 
vai aprender... Ela não 
fala, mas ela se 
comunica com todo 
mundo... Sem ouvir 
nada, com gesto, ela 
se comunica. Ela faz 
uns ruídos, assim só, 
sabe? Quando eu vou 
pro interior, eles 
moram no interior, ela 
já vem contar... Agora 

 
 



ela tá dando 
trabalho... Até agora, 
o meu irmão cuidava 
dessa menina... Agora 
ela não quer parar em 
casa... Ela só quer 
andar... Lá na escola, 
né?... Fica andando, 
né? Um dia o meu 
irmão disse que 
precisou fechar ela 
dentro de casa. Então, 
tá dando um trabalho 
agora. Que não tem 
jeito de você, né? Eles 
se comunicam com 
ela, mas... Ela fala 
tudo direitinho, né? 
Entende tudo que as 
pessoas falam. Então, 
esse problema de 
ouvido dela... Nossa! 
Faz uma falta.  

      Meu irmão fica 
querendo fazer... 
Mas não tem jeito. 
Não tem. Já 
tentou. 

      Coloca aparelho ela...
Ela ouve, acho... Mas 
ruído incomoda ela. 

  

    A pessoa falar, 
conversar, ela não 
escuta. Mas ela 
escuta uma buzina de 
carro, assim. Então 
ela tem muita pouca 
sensibilidade, 

  



   por isso que aparelho 
nenhum vai poder 
usar. Meu irmão, 
nossa... Então é isso... 

   

A senhora quer 
dizer mais alguma 
coisa? 

      

      Não acho que... 
Você quer que eu 
responda mais 
alguma coisa? 

Não é só isso... Tá 
vendo, foi fácil 
(risos). Obrigada. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mapa de Associação de idéias Participante 2  

PESQUISADOR      DEFINIÇÕES CAUSAS
USO DE APARELHOS 
DE AMPLIFICAÇÃO 

SONORA 
SOCIAL AFETIVIDADE DERIVAÇÕES

O quê que o 
senhor pensa, o 
quê vem na 
cabeça do senhor, 
quando eu falo em 
perda auditiva? 

      

       Você quer dizer
quando você fala perda 
auditiva? 

O quê que vem na 
cabeça do 
senhor? 

      

     Na verdade a 
gente não se 
sente bem. 

 

      A gente sabe que 
qualquer coisa de 
perda de audição 
vai mais tarde ficar 
pior. É difícil ficar 
estabilizado. Na 
minha idéia, penso 
que com os anos 
vai passando... Vai 
ficando difícil. 
Porque quando 
começou essa 
perda minha eu 
fazia quase sempre 
os exames, sabe? 
E nunca deu nada. 

      Perguntava: “Eu preciso 
do aparelho?” Eu fui lá na 
Santa Rosa, tá bom? Mas 
chegou uma época que 



começou a dar problema. 
Então, foi isso. 

     A gente sabe que a 
idade é uma das 
coisas. O diabetes, 
talvez, também 
seja uma das 
causas que fazem 
perder a audição, 
né? 

 

     E a gente na 
verdade não se 
sente bem. 

 

     Aonde você vai e tem 
pessoas, numa 
festinha, num 
casamento, por mais 
que você saia fora... 
Você fica assim... 
Sempre tem uma 
pessoa que vem pra 
procurar uma 
conversa, pra ter uma 
coisa... E aí chega... 

 

 E a gente fica 
até chateado, 
porque num tá 
ouvindo o que 
ele fala, então 
num pode 
responder. 

   E a gente fica até 
chateado, porque 
num tá ouvindo o 
que ele fala. 
Então, num pode 
responder. 

 

      Então é uma
coisa meia... 
Que a gente 
fica... Sente a 
diferença, né? 

  

      Sei também que uma 
audição de uma pessoa 
sem problema nenhum, 



vamos dizer, é uma 
coisa. O aparelho ajuda, 
ele ajuda, mas não 
resolve totalmente. Na 
minha idéia é isso. 

Não resolve 
totalmente? 

      

       Totalmente não. No meu 
caso não. Há outros 
casos, que nem disse a 
você, conversando com 
outras pessoas, eles 
falam que ouvem bem. 
Mas também têm alguns 
que usam e também é 
como eu. Acontece a 
mesma coisa. Realmente 
a gente fica ali... Agora, 
ficar... Depois que você 
usou...  Percebeu que há 
uma melhora, não tenha 
dúvida, há uma melhora. 
Não resolve o teu 
problema, mas há uma 
melhora. Aí você não fica 
sem ele. Dois, três dias, 
assim... Ainda, no 
começo, quando eu 
comecei a usar o 
aparelho, às vezes ele ia 
pra conserto, qualquer 
coisa... Dois, três dias eu 
ainda ficava ouvindo 
alguma coisa, depois já 
ficava ruim sem o 
aparelho. Mas, agora 
não. Se eu tirar o 
aparelho... Agora não tô 
assistindo a televisão, 



pouca coisa... Algumas 
palavras eu ouço, outras 
não. Mas tô assistindo, 
né? 

      É essa coisa de a 
gente querer estar 
numa brincadeira e 
não pode ficar, né? 
Você vai saindo fora... 
Na família nem tanto. 
A minha mulher tá 
assim... Ela chega... 
Tal, tal... Mais perto...  
Tal, tal. Às vezes eu tô 
com ela, quando a 
pessoa fala e eu não 
entendi, pergunto: “O 
que ela falou?” E aí ela 
falou assim isso, falou 
aquilo... E eu 
entendo... Agora, eu 
sozinho é mais difícil. 

    E outra, a pessoa 
fica nervosa 
comigo. No meu 
caso acho que 
diversos ficam. 
Porque pôxa! Não 
tô ouvindo direito. 

 E outra, a pessoa fica 
nervosa comigo. No 
meu caso acho que 
diversos ficam. Porque 
pôxa! Não tô ouvindo 
direito. 

  Acho que isso 
piora 

    

Piora?       
     Não sei, mas no 

meu modo de 
pensar acho que 
piora. 

 

     Você fica mais... 
Que nem vou 
pegar o telefone... 

 



Pegou aqui. “Será 
que eu vou ouvir, 
né?”, “Será que eu 
vou?” Esse será, é 
a palavra que 
você fica, né? 

O senhor fica 
como? 

      

     Você chega até às 
vezes a transpirar 
e aí você não 
ouve nada. 

 

     E tem aquelas
coisas... Ás vezes a 
minha neta... Minha 
neta tem quinze anos. 
Um dia desses, ela 
liga pra mim: “Vô, tal, 
isso e aquilo”. 
Perfeitamente 
entendendo bem. 
Hoje! Amanhã quando 
ela liga: “Ai, vô, como 
é que vai?”, “Fala mais 
alto”, ela falou mais 
alto e aí complica: “Ah, 
tá. Um pouco menos”. 
Um dia desses, foi 
sábado, ela ligou pra 
mim e: “Como é que 
tá?”, “Você tá 
chorando por quê?”, 
“Não, não to. Tô 
falando alto pra ver se 
você ouve”. 

  

     Eu digo, “Mas muito alto 
também fica ruim”. Acho 
que prejudica. No meu 
modo de pensar, acho 

 



que quando passa dos 
limites também a gente 
sente talvez pior do que 
quando a pessoa fala 
baixo e você se esforça 
para ouvir, do que você 
ouvir: “Rrrrr” (faz ruído). 
Aquele muito alto. 
Atrapalha. 

      Televisão... Sete e 
meia, oito horas, eu 
vou dormir. Por quê? 
Eu não tô ouvindo. Se 
põe alto a pessoa que 
está perto... Acha tão 
alto... Então, vai 
diminuir um pouco. 
Diminui... “Ah, tá bom”. 
Pra mim já não tá. 
Então, o que faço? 
Vou dormir oito horas. 

      Quando é três horas da 
manhã tô acordado. E 
depois pra dormir. E eu 
sei também que... Tô 
acordado porque fui 
dormir cedo... Fui 
dormir cedo. Você vê, 
fui dormir oito horas, 
três horas... São sete 
horas. Pra minha idade 
já é muito. Eu sei 
disso. “Por que você 
não fica até mais 
tarde? Vai dormir dez 
horas”. Se eu fizer isso, 
né? Não sei se tô 
fugindo?  

Pode continuar...       



      Dez horas... Acabo 
dormindo menos ainda. 
Isso é questão talvez 
de acostumar. Você 
fazer hoje, amanhã, 
depois, quinze dias, 
vinte dias, um mês. 
Talvez depois... Mas 
fazer um dia, dois, não 
vai resolver. 

E o senhor vai 
dormir cedo 
porque não escuta 
a TV? 

      

      Porque não tá ouvindo 
a televisão. Se tivesse 
ouvindo ficaria... 

   Você vê lá a pessoa 
falando, fala
falando... Você sabe que 
tá ouvindo o que ele tá 
falando. É interessante... 
Tô ouvindo o que ele fala, 
mas só que não entendo 
as palavras que a pessoa 
diz. Acho que isso aqui... 
Pra mim o aparelho é 
uma coisa que purifica, 
talvez, as palavras das 
pessoas, né? A pessoa 
que tem uma palavra 
rouca... A minha mesma, 
quando eu tô com o 
aparelho, a minha voz é 
diferente. Se eu tiro o 
aparelho, conversando, 
eu sinto que já é diferente 
a voz. Tem diferença... 

ndo, 
   

Tem diferença?       



      Tem diferença... 
E quando eu falo 
de aparelho 
auditivo, Seu P2? 
O quê que vem na 
cabeça? 

      

     Olha, eu acho que... Eu... 
Pra mim eu não tenho 
preconceito nenhum em 
usar e a pessoa falar, 
nenhum... Ela fala: “Você 
usa aparelho aí? Tal”. 
Tanto é que eu uso... 
Tem aquele que a gente 
quase não vê, né? 
Pequenininho, tal. Tem 
gente que põe aquele 
que acha que fica... Acha 
chato a pessoa perguntar 
isso, aquilo. Pra mim, no 
meu caso, não me 
aborrece em nada. O 
pessoal: “Olha, você 
tem... Usa o aparelho?”, 
“Uso”. E faz as perguntas 
e tudo mais. 

Olha, eu acho que... 
Eu... Pra mim eu não 
tenho preconceito 
nenhum em usar e a 
pessoa falar, 
nenhum... Ela fala: 
“Você usa aparelho 
aí? Tal”. Tanto é que 
eu uso... Tem aquele 
que a gente quase não 
vê, né? Pequenininho, 
tal. Tem gente que põe 
aquele que acha que 
fica... Acha chato a 
pessoa perguntar isso, 
aquilo. Pra mim, no 
meu caso, não me 
aborrece em nada. O 
pessoal: “Olha, você 
tem... Usa o 
aparelho?”, “Uso”. E 
faz as perguntas e 
tudo mais. 

     Têm algumas senhoras, 
mesmo... Porque eu 
trabalho perto do hospital, 
sabe? Então, têm 
algumas que falam: “O 
que eu sinto pra mim é a 
mesma coisa que você 
sente. A pessoa falando e 
eu não entendendo. Mas 
eu tô vendo que ele ta 

 



falando e eu ouço que ele 
tá falando”. Quer dizer, o 
problema de alguns são 
iguais o de outros são 
diferentes. 

Outros são 
diferentes? 

      

      Outros são um pouco 
diferentes. 

E quando eu falo 
em 
relacionamento 
com as pessoas, 
Seu P2? 

      

      É... Se torna difícil, 
né? Ninguém quer 
chegar perto de uma 
pessoa... Conversar 
com ela e ficar ali... 
Procurando ver se 
entende e aí: “Hein?”, 
“Como é?”. Pessoa 
não quer voltar e 
repetir tudo 

Tem que repetir?       
 Tem que

repetir tanta 
coisa... Tem 
que repetir, 
“Mas eu não 
ouvi, tal”. 

      

      Não quer saber de 
voltar e repetir. E vai 
pensar... E outra, a 
própria pessoa que 
acostuma depois que 
vem lá no ponto, já 
pouco eles vem 
conversar. Eles 



sentem a dificuldade 
de eu ouvir. Então, 
eles vão arrumar... E 
os clientes falando...  

    E eu prefiro ficar 
sentado no carro... 

E eu prefiro ficar 
sentado no carro...

 

E o senhor acaba 
ficando sentado 
no carro? 

      

    E, sentado no carro... E, sentado no 
carro... 

 

      Todo mundo sabe... 
Só quando chamam, 
alguma coisa... Às 
vezes, tem algum 
mais, né? Nós somos 
em vinte e sete... 
Sempre têm alguns 
melhorzinhos, né? 
“Não, peraí! Eu te 
atendo o telefone”, “Eu 
faço isso, aquilo”. Mas 
tem aquele que não. É 
a sua vez você que 
atende. Se não tem... 
É difícil... 

O senhor sente 
que é difícil? 

      

     É, a gente é 
discriminado 
também, né? 

 

O senhor acha? 
Discriminado? 

      

     É, eu acho...  
É? E, Seu P2, o 
senhor tem mais 
alguma coisa pra 
falar? Mais 
alguma coisa que 

      



vem à cabeça? 
      Acho que já falei 

bastante, né? 
Então tá bom.       
     Já falei bastante, 

porque com você 
eu sinto toda a 
liberdade de poder 
falar o que eu 
sinto, mas com as 
outras pessoas eu 
tenho que ser 
diferente. Você é 
uma filha. 

 

Então, tá bom, 
Seu P2. Obrigada.
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O quê vem na cabeça do 
senhor, o que o senhor 
pensa, quando eu falo 
em perda auditiva? O 
quê que vem na sua 
cabeça? 

      

 A perda auditiva, que a 
gente pensa, né? É a 
surdez mesmo, né? Não 
ouvir o que a pessoa 
fala... O barulho de 
espécie nenhuma, né? 

     

      Porque hoje eu 
estou usando o 
aparelho. Então, 
pelo aparelho eu 
to vendo o 
quanto eu era 
surdo. 

 Porque eu tiro o aparelho 
e não ouço praticamente 
quase nada. E lá, por 
exemplo, a televisão tá 
ligada, né? Eu já fiz 
bastante experiência lá. 
Então eu tiro o aparelho 
e aí a voz some. 

     

      Com o aparelho 
tá normal. 

 Tiro o aparelho eu já 
perco o que as pessoas 
tão falando na televisão. 
Eu escuto, né? Mas não 

     



dá pra saber o que as 
pessoas tão falando.  

      Com o aparelho 
não, é normal. 

    Então, ouvia sempre 
reclamação da família, 
né? Que tava ouvindo a 
televisão muito alto. E de 
fato tava mesmo, viu?  

 Então, ouvia 
sempre 
reclamação 
da família, 
né? Que tava 
ouvindo a 
televisão 
muito alto. E 
de fato tava 
mesmo, viu? 

     Porque hoje eu 
vejo com o 
aparelho. 

 

      Telefone, no telefone, 
falava, gritava também, 
né? Então é muito difícil 
a pessoa não ouvir. Pra 
mim era normal. Eu 
achava que tava bom, 
né? Eu sabia que tava 
um pouco surdo, né? 
Que não tava ouvindo 
direito. Mas não pensava 
que era tanto. Pra mim 
eu não sentia nada.Só 
pensava que tava muito 
baixinho e que não tava 
ouvindo, né? Televisão, 
rádio, qualquer coisa, 
né? 

      E tava 
sempre 
perguntando. 
Pessoa 
falava: “Quê 



que foi?” E 
tudo tinha 
que repetir, 
né? 

      Mesma coisa falando, 
né? Realmente eu não 
escutava o que se dizia, 
né? 

      Então tava 
sempre 
perguntando. 

     Aí eu falei: “Tem 
que ver, correr 
atrás de um 
aparelho e ver se 
melhora, porque 
do jeito que tava 
não ta dando”. 

 

     Então eu me 
sentia mal. 

 

Sentia mal?       
     Por causa 

disso aí... 
 

De não entender?       
 É, de não entender o que 

as pessoas falam e estar 
sempre perguntando, 
né? 

    É, de não 
entender o 
que as 
pessoas 
falam e estar 
sempre 
perguntando, 
né? 

 E mesmo fora, saía na 
rua e conversava com 
alguém e a pessoa dizia 
e o quê que foi, tal, né? 
Tudo que falava tinha 
que perguntar o quê que 

     



era. Então pra entender o 
que as pessoas diziam 
não podia desviar o olho, 
né. Tinha que olhar e 
muitas vezes tava vendo 
o que as pessoas tavam 
falando. Então ai eu 
entendia... 

Via na boca?       
 Via na boca. Mas caso 

contrário...  
     

      Desse jeito não 
dava pra 
continuar 
mesmo. Aí 
resolvi ir fazer 
exame e daí a 
Dra. Quitéria 
indicou aí eu vim 
e fiz o aparelho.  
Mas foi difícil, 
viu? 

Foi difícil?       
      Foi, mas hoje já 

ta melhor. 
Mas foi difícil até o 
senhor colocar e tudo 
isso? 

      

     Mas eu demorei 
demais pra correr 
atrás. 

 

      Porque quando eu
aposentei, em 87, eu já 
tava perdendo a audição. A 
firma tinha muito barulho, 
né? 

 

Tinha muito barulho?       
      Então, eu ia no otorrino, 



naquela época era AMICO, 
né? “Não precisa nem ir 
atrás porque isso aí ao tem 
mais jeito”. Eu nunca fui 
atrás. Falei: “Não adianta ir 
porque o médico falou que 
não tem jeito mais. Pra 
largar a mão, porque isso aí 
é irreversível”. Mas chegou 
uma hora que não tava 
dando mais. Foi onde eu 
resolvi fazer os exames. Eu 
não fiz primeiramente... Eu 
fiz no CEMA, né? Aí pediu 
uma série de exames. Fiz 
os exames, né? Na 
verdade o que deu, além da 
surdez, ainda deu a 
sinusite. Porque eu tinha 
sinusite desde que eu era 
solteiro, né? Daí ele falou: 
“Ó, eu pedi pra fazer o 
exame do ouvido tudo 
direitinho e pedi uma 
tomografia”. E eu fiz a 
tomografia. Aí deu... Ele 
falou: “A maior parte do 
problema maior que ta 
dando aqui é da sinusite 
sua. Por que o que 
aconteceu? Você não 
tratou direito a sinusite, 
então ela foi indo. Aquele 
pus, sei lá, veio pra trás, 
né? Então, ta difícil” Eu fiz 
cirurgia tudo, há muitos 
anos, mas não adiantou 
nada, porque já tava 
crônica, né? Daí ele deu... 



Mandou eu tomar um 
medicamento tudo. Tomei 
antibiótico. Aí fui de novo. 
Ele falou: “Melhorou. 
Melhorou porque secou um 
pouco aquele pus que tava 
atrás. 

      Mas quanto à 
audição aí 
você manda 
fazer o 
aparelho”. 

Aí já foi a Dra. Quitéria?       
      Não, foi lá. 

Mas aí, 
depois pra 
confirmar aí 
eu fui na Dra. 
Quitéria. 
Porque 
mesmo lá no, 
é a CEMA o 
convênio 
agora, né? 
Eu fazia 
tratamento 
com outro 
médico, né? 
Mas o outro 
nunca falou 
pra fazer um 
aparelho pra 
mim. Aí eu 
falei: “Não 
adianta”. 

      Eu ia lá dava um 
remédio, um 
remediozinho, 
às vezes toma 



isso, vai pingar, 
vai fazer 
lavagem, tudo, 
inclusive no 
nariz... Aí, na 
audição, ele 
olhava, 
mandava pingar 
um remédio. 

     Aí eu falei: 
“Vou mudar”. 
Aí fui na Dra. 
Quitéria e ela 
falou: “É 
melhor fazer 
um aparelho”. 
Deu remédio 
pra tomar 
porque tava 
infeccionado 
também. Aí 
eu vim aqui e 
mandei fazer 
o aparelho. 
Aí ela 
mandou 
passar lá pra 
ver como é 
que tava, né? 
Se tava bom. 
Falou: “Ta 
tranqüilo, se 
quiser. Se 
der pra fazer 
porque é 
melhor”. Foi 
aonde que eu 
resolvi vim. 

 

E o quê que vem na       



cabeça do senhor 
quando eu falo em 
aparelho auditivo? O quê 
que o senhor pensa? 
      Bom, porque

praticamente eu 
tô ouvindo 
normal, viu? Pelo 
contrário, tem até 
muito barulho. Eu 
fui... Sábado, né? 
Sábado teve um 
aniversário de 
uma cunhada 
minha e por 
coincidência faz 
aniversário ela e 
o marido tudo 
num dia só. Aí 
tem um casal, 
um casal não, 
duas filhas. Duas 
filhas moças. Aí 
resolveram fazer 
uma surpresa. 
Fizeram uma 
festa num buffet. 
Tem um buffet lá 
na Freguesia. Aí 
eu fui pra lá. Na 
parte de cima, 
então, tudo cheio 
de mesa, gente 
sentado lá, 
comendo 
bebendo e, 
embaixo, tem 
salão de dança, 
né? Mas tava um 

 



barulho. Aí 
precisei tirar um. 
Tirei e pus no 
bolso porque não 
tava agüentando 
o barulho. A 
gente 
desacostuma de 
um tal jeito do 
barulho, né? 
Quando o 
barulho tá 
demais fica 
impossível de 
agüentar ali. 

Fica impossível?       
      Foi preciso tirar 

um pra melhorar. 
Eu tirei um e 
fiquei só c um. 
Esse ouvido aqui 
eu não tava 
ouvindo nada. 
Hoje já melhorou 
bastante. Eu não 
ouvia nem 
aquele apitozinho 
quando a gente 
vai tirar e 
colocar, né? Hoje 
já tô ouvindo, já. 
Ele ta 
melhorando. E 
esse aqui ta 
normal. Então 
melhorou muito. 
Ta bom, ta muito 
bom. 



E pensando nessa coisa 
da perda auditiva e do 
aparelho, o quê que vem 
na cabeça do senhor 
quando a gente fala no 
relacionamento com as 
pessoas? 

      

      Melhorou muito... 
É? Como é que era 
antes? 

      

      Porque antes 
eu evitava 
até de tá 
conversando 
muito, né? 
Porque não 
ouvia e tava 
sempre 
perguntando. 

     E hoje não. Hoje 
eu converso com 
todo mundo. Não 
preciso perguntar 
nada pra 
ninguém, né? 
Então, a pessoa 
fala e eu 
respondo, tudo. 
Então, não tem 
mais problema, 
né? 

 

      Antes eu 
evitava de tá 
conversando. 

Evitava?       
 É. Eu tava perguntando 

sempre. Não entendia o 
que as pessoas falavam, 

     



né? 
      Então, 

evitava de 
ficar 
conversando, 

     porque ficava 
com vergonha 
de ficar 
perguntando... 

 

Ficava com vergonha?       
      É,

exatamente. 
 

     Hoje, não. Hoje 
posso conversar 
normal com todo 
mundo e não 
tenho que ficar 
perguntando 
mais nada. 

 

 E era aquilo que eu falei: 
problema de telefone, 
televisão, tudo... Tudo 
alto, né? 

     

E a esposa e os filhos?       
      Reclamavam 

direto. 
Porque tudo 
que falavam 
tinha 
perguntar: 
“Quê que é?”, 
“Quê que 
foi?” Até 
evitava de 
ficar 
conversando 
dentro de 
casa 



também, né? 
Ficava 
sempre fora, 
sozinho. Pra 
evitar de 
alguém de 
alguém 
falando 
comigo e eu 
ta 
perguntando: 
“Quê que é?”. 

E sentia mais alguma 
coisa além de vergonha, 
não? 

      

       Não, porque
eu ficava
pouco em 
casa, né? 
Fugia e a 
maior parte 
ficava lá na 
chácara. 
Tinha vez 
que eu ia pra 
chácara e 
ficava uma 
semana lá. 

 

E o senhor acha que por 
causa disso da audição? 

      

       Um pouco
era, né? Eu 
procurava 
evitar e ficava 
mais pra lá. 
Vinha, 
ficava... 

       Depois que
aposentei, né? 



Daí eu fiquei 
trabalhando 
uma temporada. 

   Aí foi piorando, piorando, 
de uns dois anos pra cá... 

   

      Aí eu fiquei 
doente também, 
então eu fiquei 
mais em casa. 
Mas antes... Eu 
trabalhei... 
Quando eu parei 
de trabalhar foi 
em 90, né? 
Trabalhei mais 
ou menos um 
cinco anos aqui. 

      Depois só
cuidava da 
chácara. E a 
partir daí 
ficava na 
chácara 
quase direto. 
Aí eu vinha 
em casa 
ficava uma 
semana, no 
mais e 
voltava e, ás 
vezes, ficava 
até duas 
semanas lá. 
Aí ficava 
sozinho. Não 
tinha 
ninguém, né? 
E ficava mais 
à vontade lá. 

  



Tava longe 
de todo 
mundo. Lá eu 
ouvia rádio, 
ligava a 
televisão... 
Tem tudo lá 
também, né? 
Do jeito que 
eu tava 
ouvindo, 
beleza, né? 
Não tinha 
ninguém pra 
reclamar, 
nada. Agora 
em casa, 
não. Não 
tinha jeito, 
viu? Tava me 
afastando. 
Mas hoje 
não. 
Melhorou 
muito, né? Tô 
ficando 
pouco na 
chácara e 
quando eu 
vou ela vai 
comigo... 

Sua esposa?        
       É,

exatamente. 
Aí a gente 
fica lá dois, 
três dias, 
quatro, volta. 
Então, to 



saindo mais, 
né? A gente 
vai pra casa 
dos parentes, 
eles vêm pra 
cidade, a 
gente vai 
passear... 

     Melhorou 
bastante... 

 

O senhor quer dizer mais 
alguma coisa?              

      

        Não, acho que
disse tudo que 
tinha pra dizer. 

Então, tá bom, obrigada.       
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O quê que vem na 
cabeça do senhor, 
o que o senhor 
pensa, quando eu 
falo em perda 
auditiva? 

      

       Quando fala? 
Em perda auditiva. 
Em problema de 
audição? 

      

      O quê que vem na 
minha cabeça? 

Isso...       
     Pra mim não vem 

nada na cabeça, 
apenas que eu 
mesmo reconheço 
que essa surdez 
minha não é possível 
recuperar. Porque já 
vem de tempos e já fui 
a outros médicos e 
eles me falaram que 
dificilmente 
recuperava. 

 

     Mas depois como 
apareceu esses 
aparelhos... Então eu 
vim aqui. Mas com 
aqueles eu não me dei 
bem, então parei. Mas 
como apareceu este 
novo agora então eu 
falei, então agora eu 

 



vou lá pra ver. 
      Então quer dizer, não 

penso coisa ruim 
nenhuma, apenas 
penso em sarar. 
Agora eu penso que 
vocês, por exemplo, 
fazem o que pode, 
porque eu vejo, que 
você faz todo o 
empenho que pode 
pra ver se consegue 
fazer melhorar, mas 
não é possível... Eu 
sei que não é 
possível. 

 

      Então não culpo 
você. Eu te
agradeço porque 
você tem muita 
paciência comigo e 
porque as pessoas 
se aborrecem 
também... 

 

Se aborrecem?       
      Mas você tem um gênio 

muito bom... Tem um 
gênio muito bom e eu 
francamente tenho que 
te agradecer. É o único 
que eu tenho que falar é 
isso. Que não tenho 
mágoa de nada... Eu 
agradeço muito porque 
vocês são muito gentil... 
Todos vocês, mas 
particularmente com 
quem eu lido é com 
você, não é? Então 



mais vale você... 
Mas com relação à 
perda auditiva? 
Como que é pro 
senhor? O que o 
senhor pensa 
disso? 

      

     P, eu não sei. Eu não 
tenho esperança... 
Não tenho esperança 
mesmo. 

 

      Porque, veja 
bem, uma que 
já foi perdido 
pelo médico, 
outra porque a 
idade é cada 
dia mais. A 
doença não 
volta, não vai 
voltar nunca 
para melhor. 
Cada vez é pra 
pior porque vai 
passando os 
dias e cada vez 
vai agravando 
mais.  

     Então eu não tenho 
esperança de ficar 
bom mesmo. Mas a 
esperança é a última 
que morre. A primeira 
que nasce e a última 
que morre. 

 

      Então não penso nada 
de mais nem de você 
nem de ninguém. 

E em casa?       



    Em casa? Eu acho 
assim. Porque
aminha esposa é 
um pouquinho 
nervosa e se eu 
pergunto duas 
vezes ela já fica 
brava. Então eu 
tenho que dizer 
sim, sim, não, não. 
Pra não aborrecer 
ela também... 

 
  

Ela fica 
aborrecida? 

      

      É. Eu tenho que 
viver com ela. 
Fazer o quê? E o 
meu problema é 
esse só. 

      Não me falta nada, 
meus filhos são muitos 
bons. Os que eu tenho, 
graças a Deus, são 
todos muito bons. Olha 
ai. O meu filho... Essa 
dentadura minha ta 
bamba na boca e ele ta 
loquinho e já falou com 
o dentista, já falou com 
tudo, já marcou até o 
dia de eu ir lá.  

     Mas é o que eu falo: 
“O filho, já estou com 
86, já fiz 86 tô em 87 
já dentro de 87. O que 
eu espero agora?”. 

 

O senhor acha que 
não tem o que 
esperar mais? 

      



     É... É a lei da vida. Eu 
penso assim que é a 
lei da vida. Não é só 
porque eu seja velho, 
não. Porque muitos 
novos morrem antes 
que a idade que a 
idade eu tenho. 
Muitos... Muitos... 
Morrem crianças, 
morrem até antes de 
nascer... E morrem 
com 100, 120 anos. 
Então, não se sabe. 
Com isso me 
conformo. Não tenho, 
assim, pensamento 
nenhum de morrer 
hoje, morrer amanhã. 
Estou à conta de 
Deus. Ele é que 
determina a minha 
vida, viu? 

 

      Não tenho mágoa 
de nada, ninguém 
me aborrece. Só 
minha esposa que 
fica meio brava, 
mas... Você sabe já 
estamos com 50 e 
pouco anos de 
casado... 

     Agora com relação ao 
problema pra ouvir a 
gente se sente 
retraído, porque fala 
uma pessoa e você 
não entende e só tem 
que dizer sim, sim, 

 



não, não. 
 porque fala uma 

pessoa e você não 
entende e só tem 
que dizer sim, sim, 
não, não. Porque 
às vezes fala uma 
coisa que me 
agrada e eu falo 
não. Às vezes fala 
uma coisa que me 
desagrada e eu 
falo sim. Porque 
não entendo e não 
quero dar assim... 

    porque fala uma 
pessoa e você não 
entende e só tem 
que dizer sim, sim, 
não, não. Porque 
às vezes fala uma 
coisa que me 
agrada e eu falo 
não. Às vezes fala 
uma coisa que me 
desagrada e eu falo 
sim. Porque não 
entendo e não 
quero dar assim... 

      Não quero que a 
pessoa fique sem 
graça ou que a 
gente não dá 
ouvidos pra ela. 
Essas coisas... Mas 
isso é coisa normal. 
Isso é natural. 
Acredito eu que é 
todo mundo, é a 
mesma coisa sob 
este ponto de vista. 

     Agora quanto ao 
aparelho vocês fazem o 
que podem o que tem 
na praça. 

 

Então, e quando 
eu falo em
aparelho auditivo o 
que vem na 
cabeça do senhor?

 
      

     Eu fico contente... Eu 
fico contente, porque 
está me oferecendo a 

 



audição outra vez. Se 
não vem é porque, 
como eu já disse pra 
você diversas vezes... 
É porque Deus não 
quer. É doença. São 
coisas que a gente 
tem que passar pela 
vida. E eu sou 
conformado com isso. 
Porque o que eu 
tenho que passar 
outro não passa. Se é 
doença pra mim sarar, 
saro. Se é doença pra 
mim não sarar, não 
adianta eu querer se 
desesperar na vida, 
não. 

      Eu vou levando a vida 
como deus determina. 
Não tenho queixa de 
ninguém. Não tenho 
ódio de ninguém. Não 
tenho um inimigo na 
vida. Eu faço o que eu 
posso. Não faço o 
impossível porque isso 
é impossível. Só Deus 
que faz o impossível. 
Porque o que nós não 
faz, ele faz. 

     Então eu me
conformo. Estou 
conformado. Sei que 
não vou ouvir, mas eu 
insisto. 

  

Insiste?       



     É. Insisto porque é 
uma coisa que a 
pessoa quer ouvir. É 
que nem o cego que 
quer enxergar. Não é 
verdade? E está 
sempre, sempre com 
aquela mesma 
esperança: “Um dia 
vou ver. Um dia vou 
ver. Um dia vou ver”. 
Coitado morre sem 
ver. Mas Deus 
conforta a pessoa. 
Não é por isso que a 
pessoa morre. Então 
a gente tem que 
pensar essas coisas. 
Não adianta. Eu 
procuro, por exemplo, 
eu procurei vocês, 
quando fiquei com os 
ouvidos assim, 
procurei para melhora 
minha, né? Mas se a 
ciência ou Deus não 
quer que volte a 
minha audição, eu me 
conformo. 

 

      Embora eu seja grato a 
Deus e a vocês 
também. Porque vocês 
fazem o que podem. 
Porque a vossa missão, 
é uma missão assim, 
digamos, a vossas 
consultas, tudo o que 
vocês estudam, tudo 
isso, é pra melhor da 



pessoa, não é isso?  
Agora se não tem jeito. 
Não se pode fazer nada. 
Mas vocês empregam 
toda a força para a 
pessoa ficar contente. 
Mas graças a Deus... 

     Não escuto, sim. Mas 
dá ainda pra conversar. 
Eu estou conversando 
com você e estou 
conversando com você 
e estou escutando você. 
Mas outras pessoas é 
difícil. Ou fala baixo ou 
fala depressa que não 
compreendo as 
palavras. Ou falam meio 
atrapalhado. Não sei, 
não entendo. Não sei se 
é barulho... Não tem 
eco não tem nada. 

 

Não entende 
mesmo? 

      

      Porque era uma 
chiadeira nos ouvidos... 
Constantemente. Já 
nem fazia mais conta. 
Pra já era normal.  Mas 
agora, depois que 
comecei o tratamento 
com vocês, acabou a 
chiadeira. Agora se ficar 
muito tempo sem o 
ouvido volta. Porque eu 
fiquei mais ou menos 
um mês sem o aparelho 
e voltou a chiadeira. 

Voltou?       



      É. Um pouquinho, mas 
voltou. E eu compreendi 
logo que era a falta do 
aparelho. 

Era a falta?       
      Mas enfim. O que se vai 

fazer. Vai levando a vida 
assim. Você sabe... Eu 
até tinha pedido  
(falando sobre atraso no 
pagamento das parcelas 
dos AAS) pra vocês, se 
vocês podiam fazer 
alguma coisinha, deixar 
um pouquinho menos, 
porque é um pouco 
caro. Você sabe. A vida 
hoje está difícil pra todo 
mundo. Claro que o que 
se trata não é caro. Tem 
que cumprir. Mas a 
gente pede. Pode, pode. 
Não pode... Tratado é 
tratado. Pedi pra você 
ficar um mês ou dois, 
fiquei uns três meses. 
Você não falou nada. 
Não abriu a boca e nem 
mandou cobrança, nem 
ameaçou com nada, 
nada, nada. E a última 
coisa que eu faria seria 
não pagar você. Porque 
você não pode... Não 
depende de você. Sei 
que não depende de 
você. Se dependesse 
de você, eu sei que 
alguma coisinha você 



teria tirado. Porque é 
caro o aparelho, você 
sabe. Pra mim mesmo... 
Pra quem tem dinheiro 
de sobra é barato. Mas 
pra mim. Porque 
quando eu fiz esse 
aparelho eu tinha 
inquilino. Que eu já te 
contei. Pagava muito 
bem. Mas agora no fim 
ficou três meses sem 
pagar. Nem luz, nem 
água, nem imposto, 
nem lixo, nem o próprio 
aluguel e me deixou a 
casa tudo 
escangalhada. Ela até 
levantou um processo 
contra mim pra 
receber... Diz que ela 
queria receber os 
benefícios que ela fez 
dentro de casa. Os 
benefícios que ela fez 
dentro de casa foram 
pra ela, não pra mim. 
Pra mim foram pra 
prejuízos. E ela abriu 
processo que queria 
receber a benfeitoria 
que ela fez. Ela pôs 
uma fábrica, coisa que 
não pode. Não é 
verdade? Pela lei não 
pode. Ela pôs outra 
pessoa a morar lá... Até 
uma psicóloga. Alugou 
um quartinho que era de 



empregada. Ela 
qualquer coisa que 
aparecia ela me 
chamava, eu ia. 
Consertava e não 
cobrava nada. Eu fui 
muito bom pra ela, pois 
se não fosse não falaria. 
Mas essa mulher... Eu 
acho que não é muito 
certa da cabeça. Porque 
nós não fizemos nada, 
nada, nada, nada. Só 
fizemos o bem. Ela 
mexeu na eletricidade. 
Mudou a eletricidade. 
Escangalhou a garagem 
que era toda azulejada. 
Fez furos por todo o 
lado. Me estragou a 
casa toda. E abriu um 
processo. Só que este 
processo não há de 
prejudicar nada. Porque 
quando... Ela ficou 
quase um mês depois 
de vencer o contrato. 
Mas aí então foi um 
perito para ver como 
estava a casa. Se 
estava em condições 
conforme eu tinha 
entregado. E ele 
escreveu o que viu. Ele 
não perguntou nada. Só 
me perguntou: “O 
senhor alugou para 
comércio?”. Eu: “Não. 
Não aluguei para 



comércio”. Não falou 
mais nada. Então o 
benefício que ela tinha 
feito, ele entendeu, 
assim, que foi pro bem 
dela e não pro bem 
meu. Então esse 
processo morreu, 
acabou. Eu fiquei livre 
dele. Não aconteceu 
nada. Não foi 
processado, nem nada. 
Não tenho que pagar. 
Agora a luz e o telefone 
foi um problema. Porque 
foi falta nossa. Foi falta 
de orientação. Porque 
nós alugamos para ela e 
ela falou: “Vocês 
poderiam me deixar o 
telefone?”, “Pode”. 
Agora o telefone custa 
uns duzentos cruzeiros. 
Eu falei: “Você quer 
deixar uns cem 
cruzeiros fica aí o 
telefone pra você”. A luz 
também nós não 
transferimos. E nem o 
telefone também não foi 
transferido. E ela gastou 
agora nos últimos 
meses... Ela tinha 
gastado o mínimo com o 
telefone, porque ela 
tinha bastante telefone 
lá embaixo. Mas agora 
os três últimos meses, o 
telefone no meu nome, 



vinha quatrocentos, 
quinhentos, nos três 
meses. Então a justiça 
não é boba. E o telefone 
e a luz também. Vinha 
uns quatrocentos, 
quinhentos, nos três 
últimos meses. E a 
justiça não é boba. 
Como é que no ano 
inteiro vinha bem baixo 
e naqueles três últimos 
meses veio alto. E a 
justiça não foi boba. 
Agora a luz eu tenho 
que pagar porque ela 
usou de á fé com outra 
pessoa também. Ela 
mandou fazer a 
instalação da fábrica. A 
pessoa que fez, é claro, 
tinha interesse de pegar 
o serviço. Era um 
serviço de três mil 
cruzeiros. E não sei 
porque ela falou: “Você 
vai fazer isso daqui e eu 
vou passar o telefone no 
teu nome. Pode ser?” O 
rapaz pelo interesse de 
pegar o serviço, aceitou, 
de passar o telefone no 
nome dele. Agora ela 
não pagou o telefone e 
aí a telefônica foi em 
cima. O rapaz também 
não pagou. Ultimamente 
o recibo vinha em nome 
do rapaz. E eu falava: 



“Edson, olha, esse 
telefone é seu. Aqui não 
esta meu nome. A casa 
é minha...”, “Mas eu não 
morei lá”, “Mas como é 
que você aceitou passar 
esse telefone em teu 
nome? Por que motivo? 
Você não mora lá, não 
nada seu, não é 
parente, não era nada. 
Qual foi o motivo?” E ele 
não falou, mas eu sei 
que era isso. Eu falei: 
“Você vai ser obrigado a 
pagar”. Porque eu não 
vou pagar também, 
porque esse telefone 
estava incluído no 
aluguel. Ela que 
pagava. Agora ela 
passou pra você o 
telefone, passou a 
dívida. A 
responsabilidade da 
dívida. Ele falou: “Eu 
não vou pagar”. Aí fiquei 
inguiçado. 

E o quê que vem 
na cabeça do 
senhor quando eu 
falo sobre o 
relacionamento 
com as pessoas? 
O quê que o 
senhor pensa 
disso? 

      

       Das pessoas? 



O relacionamento 
com as pessoas? 

      

      Não penso mal de 
ninguém. Olha, eu até 
oro por aquela mulher 
que tanto mal me fez. 
Veja bem. Até oro por 
ela também. Por todos. 
Mas também por meus 
inimigos. Eu não sou 
inimigo dela. Se ela é, 
se ficou inimiga minha, 
foi por culpa dela 
mesma. Mas eu não 
tenho inimizade por ela. 
Não tenho nada contra. 
Deus que abençoe e ela 
que viva com a 
fabriquinha dela... 

É, mas assim, o 
senhor tema perda 
de audição e usa o 
aparelho. E como 
é que fica o 
relacionamento 
com as pessoas?     

      

      Ah, como o aparelho? 
É, e com a perda?       
      O que eu penso? O 

que eu penso é o 
que eu falei pra 
você. Como eu não 
entendo bem, eu 
falo sim, sim ou 
não, não. Hoje 
mesmo eu fui na 
médica, como eu 
falei pra você e a 



moça me falou... 
Não sei o que ela 
me falou. E eu falei, 
eu já conheço há 
mais de 30 anos: 
“Minha filha, eu vou 
te dizer uma coisa, 
eu estou muito 
surdo e não estou 
entendendo nada. 
E ainda que 
entender alguma 
coisa eu acabo 
esquecendo e vai 
ficar pela metade. 
Então você telefona 
pra minha filha, pra 
Márcia, e explica 
para ela”. 

E aí ela telefonou?       
      Não. A Márcia... Eu falei 

que a Márcia telefonava 
pra ela. Mas eu não falei 
ainda nem nada pra 
Márcia. Telefonei para 
ela, mas ela não tava 
em casa. Ficou por isso 
mesmo. Mas eu vou 
falar ainda, quando 
chegar em casa, pra ela 
falar com a médica. A 
médica eu não sei se 
você conhece, o Doutor 
Eduardo? Ele mora num 
consultório aqui na 
Tuiuti. É médico da 
minha esposa. 
Ginecologista. Ele tinha 
em dois lugares. Um 



perto da Azevedo 
Soares ali embaixo e 
outro aqui bem perto. 
Tinha dois consultórios 
aqui. Agora ta lá no 
metrô Carrão, aqui 
perto. Então prejudica 
nesse sentido de eu não 
entender as coisas. E o 
que eu vou pensar? Não 
penso. Porque a pessoa 
procura fazer... Se eu 
vou ao médico, o 
médico procura fazer o 
bem que puder. Todo o 
que ele puder empregar 
pra me curar ele faz. 
Porque ele não tem 
interesse na minha 
morte. Não é meu 
inimigo. Eu vou lá 
porque preciso. Ele é 
um médico e quer 
também ganhar 
galardão do povo, não é 
verdade. Então eu 
penso essas coisas 
assim. Não penso mal 
de ninguém. 
Pensamento ruim não 
tenho... Pensamento 
ruim, assim... Maquina 
muito a idéia. Penso 
muitas coisas... Muito, 
muito.  

O que o senhor 
pensa? 

      

      Não...coisas sem pés e 
sem cabeças. O que 



pode acontecer, o que 
não pode acontecer, o 
que aconteceu, o que 
vai acontecer. Só essas 
coisas, assim. Mas nada 
de mal. E a minha vida 
é essa. Trabalhar... 
Dormir, não durmo de 
dia, porque não durmo... 
E agora, como estou 
aposentado, ficar com 
minha esposa dentro de 
casa porque não saio. 
Eu não saio. Só vou 
comprar pão na padaria. 
Porque se for, por 
exemplo, por essa rua, 
a Tuiuti, e tem um bar e 
eu vou na calçada do 
bar, eu vou para a outra 
calçada. Não passo de 
frente ao bar. 

Por quê?       
      Porque só dá 

maconheiro.  
Ah! É perigoso?       
      Só dá gente ruim, 

pinguços. Eu não passo. 
E eu tive armazém e 
bar. Dezessete anos. E 
eu seio o quê que é bar. 
Então eu vou na 
calçada do bar e passo 
pra outra calçada para 
não passar de frente ao 
bar. Porque eu sei que 
passando na outra 
calçada eu posso evitar 



qualquer coisa. E 
passando de frente às 
vezes não. 

Certo. E o senhor 
quer dizer mais 
alguma coisa? 

      

      Acho que é só isso. 
Então, obrigada.       
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Então é assim, Seu 
P5, o que eu queria 
saber, que o senhor 
me dissesse o que o 
senhor pensa, que 
sentimentos que vem 
à cabeça, o que o 
senhor acha, quando 
eu falo em perda de 
audição pro senhor? 
Quê que lembra o 
senhor? 

      

        Quando eu... Por
exemplo... Talvez 
eu não entendi 
bem a afirmação... 
Perdão. O que eu 
penso sobre o 
meu problema? 

É. O quê que vem na 
cabeça do senhor 
quando o senhor 
pensa em perda de 
audição? 

      

     Ah, sim. É horrível, 
né? É horrível... 
Porque a gente perde 
o ambiente. 

 

     Não todo, mas cria uma 
dificuldade pra 
convivência. 

 

     Porque as pessoas 
não têm culpa de nada 
que a gente sente. E a 
gente fica nervoso e 

 



acha que eles tão 
resmungando e não é 
nada disso, né? Acho 
que se puder melhorar 
a situação... Podendo 
é muito bom. Evita 
muito desgaste. 

     Porque se a 
gente fosse
novinho assim 
que nem vocês 
aí... É um pé 
nas costas, 
né? Mas com a 
idade da gente 
vai dificultando 
a maneira da 
gente viver, 
assim... Uma 
boa audição... 

 
 

E quando eu falo em 
aparelho auditivo? O 
que vem na cabeça? 

      

      Assim, pra gente que 
nunca usou é uma coisa 
incerta ainda, né? 
Como... É... Eu nunca 
tinha usado, né? E pra 
mim eu achava que ia 
ser assim, mais positivo, 
né? A gente... E 
infelizmente... 
Analfabeto, né? E a 
gente acha que não é 
assim uma Brastemp, 
né? Modo de falar... Mas 
melhora bastante a 
situação da gente... 

Quê que o senhor       



sentiu que melhora? 
     Ah, eu ficava nervoso 

porque a gente achava 
que eles tavam 
resmungando. E a 
gente achava que eles 
tinham que falar, 
assim, mais alto pra 
gente, né? E eles não 
tinham a obrigação 
disso, né? E eu com o 
aparelho já reconheço 
esse erro que eu tava 
cometendo, né? 
Porque eles não têm 
culpa da gente ser 
assim. 

 

Quem? A família? A 
Família? 

      

      É, a família, no caso. 
Eles às vezes até 
evitavam de falar 
algumas palavras 

 porque a
gente tinha 
dificuldade de 
entender. 
Ficava toda 
hora 
perguntando. 

     porque a gente tinha 
dificuldade de entender. 
Ficava toda hora 
perguntando. 

      Mas melhorou um pouco. 
Não é uma Brastemp 
não, viu? Mas dá pra... 
Mas ajuda... 

E o que o senhor 
pensa quando a gente 
fala de 
relacionamento com 
as pessoas? 

      



       Relacionamento
em que plano? 

Nesta questão da 
perda auditiva, do uso 
do aparelho... 

      

      Eu acho que ficou bem 
mais fácil mesmo, né? O 
relacionamento... Mesmo, 
as pessoas, às vezes, da 
nossa idade ou mais 
velhos, até tem alguma 
compreensão. Mas você 
vai falar com uma 
criança... Que eu tenho 
netos, né? Eles ficam 
chateados, né? Porque 
você pergunta duas, três 
vezes: “Quê?”, “Como é 
que é?”, “Não entendi 
direito”.  

     Então, não que é ruim. 
A gente acha que eles 
também não têm 
obrigação de sentir o 
meu problema... 

 

Que mais? E a 
esposa? 

      

      A esposa a gente acha 
que ela tem paciência, 
né? Eles são 
compreensivos... Os 
filhos... Mas as pessoas 
de menos convivência... 
A gente tem dificuldade 
de explicar que não tá 
ouvindo direito, né? Eles 
ficam apreensivos, né? 
Porque... Evitam até de 
conversas com a gente 



sabendo que a gente não 
tem uma audição boa... 

Que mais? Mais 
alguma coisa?     

      

      Só isso, por 
enquanto. 

Só isso?                   
       Só.
Então tá bom. 
Obrigada. 
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Eu queria que o senhor 
me dissesse o que vem 
na cabeça do senhor 
quando eu falo em perda 
auditiva. 

      

       Perda auditiva?
O quê vem na 
minha cabeça? 

Isso... O que o senhor 
pensa quando eu falo 
perda de audição? 
Sentimentos... O quê o 
senhor sente? O quê que 
passa pela cabeça do 
senhor? 

      

     Passa pela minha 
cabeça é... Desgosto 
assim... Entendeu? Sei 
lá... Quando a gente 
tem perda auditiva a 
gente fica aborrecido, 

 

    porque as
pessoas falam 
com a gente e a 
gente não ouve 
direito.  

   

      Tem que repetir várias 
vezes pra gente entender. 
Entendeu? É isso aí... 

     A gente fica muito 
aborrecido, né? 

 

     Depois que eu coloquei o 
aparelho agora eu me 
sinto outra pessoa. Já 
ouço as pessoas falando 

 



claramente, assim. Então 
é isso... 

É? Que mais? Não tem 
mais nada que o senhor 
queira dizer? 

      

      (Acena que não) 
E quando eu falo em 
aparelho auditivo o que o 
senhor pensa? 

      

      Eu penso que foi uma 
ótima sugestão que as 
pessoas me deram pra 
mim vir aqui, entendeu? 
Colocar, fazer o 
aparelho... 

     Eu me sinto bem 
agora, me sinto ótimo. 

 

E como é que é usar, Seu 
P6? 

      

      Como que é usar? Pra 
mim é a mesma coisa 
que nem não tem o 
aparelho, que não tem 
nada... Que não tem 
nada no ouvido... 

     Me sinto bem... Me 
sinto bem... 

 

E o que quê vem na 
cabeça quando eu falo 
relacionamento com as 
pessoas? 

      

      Ótimo, muito ótimo... 
E com a perda auditiva 
como é que é? 

      

       Agora? Como
assim? 

Sem o aparelho...       
 Ah! Sem o      



aparelho, tá 
louco! 

     Me sinto péssimo. Eu 
sinto zonzo. Me dá 
tontura. Entendeu? 
Sinto zonzo. Fico ruim 
mesmo. 

 

E a esposa o quê que 
fala? 

      

      Ela agora tá feliz porque 
tudo que ela fala eu 
entendo, né? Antes ela 
ficava brava, né? Ela 
tinha que repetir várias 
vezes pra eu entender. E 
falava assim: “Porque 
você não vai colocar o 
aparelho, né?”, “Cê não 
usa...”. 

      O primeiro que eu 
coloquei eu não usava. 
Entendeu? Porque eu 
colocava só num ouvido, 
né?  

   Agora eu coloquei nos 
dois eu me sinto melhor. 
Bem melhor... 

 Agora eu coloquei nos 
dois eu me sinto 
melhor. Bem melhor... 

 

Ela não reclama mais?       
      Não, agora não... 
E os filhos?       
      Os filhos também... Tão 

feliz... 
Tem mais alguma coisa 
que o senhor queira 
falar? 

      

      Não. 
Só isso?       
      É. 
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Eu precisa que o senhor me 
falasse o quê que vem na 
cabeça do senhor quando 
eu falo em perda auditiva? 
O que o senhor lembra 
quando eu falo em perda 
auditiva? Que sentimentos 
que vem na sua cabeça? 
Como é? Eu queria que o 
senhor me falasse sobre 
isso. 

      

      Eu não tô entendendo... 
O senhor tem um problema 
de audição, não tem?    

      

 Tenho sim.       
Então, eu queria que o 
senhor me explicasse, 
quando eu falo assim: perda 
auditiva. O que o senhor 
sente? Como é ter o 
problema de audição? 
Como é que é isso pro 
senhor? 

      

      Com os aparelhos é 
normal. 

E como é que é sem o 
aparelho? 

      

 Sem o aparelho... 
Eu tava assim: eu 
tava escutando 
mais do 
esquerdo, né? 
Acho que no 
exame acusou, 

     



né? 
Sim?       
 No direito tava 

com bem mais 
perda. Não 
escutava quase, 
né?  

     

      Agora com os dois 
melhorou bastante né? 

Melhorou?       
       Sim.
Como é que pro senhor ter 
a perda de audição? Como 
que é? 

      

 Agora mesmo, às 
vezes, ainda
acontece...  
Escutar bem alto 
e não decifrar a 
palavra. Por quê 
será? 

 
    Agora mesmo, às 

vezes, ainda acontece... 
Escutar bem alto e não 
decifrar a palavra. Por 
quê será? 

Por quê será?       
       Por causa do

problema, né? 
 

Que mais?       
      O que eu acho é só isso. 
É?       
     Eu fico 

preocupado, 
porque às vezes 
vai tudo bem. 

 

     Escuto bem a palavra, 
mas não divulgo. Não 
entendo. 

 

Não entende?       
      É. 
E sem o aparelho, como é       



que é? 
 Sem o aparelho? 

Sem o aparelho 
não escuta nem 
entende. 

     

E onde que tem com 
problema pra escutar sem o 
aparelho? 

      

 Sem o aparelho? 
Eu nunca mais 
fiquei sem o 
aparelho, né? 

     

Mas antes de o senhor pôr, 
como é que era antes? 

      

 Eu não escutava
quase.  

       

      Inclusive quando 
eu comecei a 
usar o aparelho 
eu ainda tava 
trabalhando, né? 
E foi o patrão que 
exigiu, porque 
falou que eu não 
tava ouvindo 
bem. 

      Eu era chamado vigia... 
Vigia noturno. Eu trabalhei 
dezoito anos num prédio de 
condomínio, né? 
Trabalhava à noite. Mas 
ultimamente quando 
aconteceu isso eu 
trabalhava numa agência 
de automóveis, né? 

 Eu tava sempre 
recebendo 
telefonema, às 
vezes, né?  

     



 E às vezes eu 
ficava 
preocupado 
porque eu não 
entendia... Não 
escutava. 

   E às vezes eu 
ficava preocupado 
porque eu não 
entendia... Não 
escutava. 

 

      E quando eu 
conversava com 
ele, ele percebeu 
que eu não tava 
escutando bem. 

      Eu fui fizer um exame pra 
ver... Porque ele cismou... 
Eu me aposentei com 
dezoito anos de trabalho 
sem registro, né? E achou 
que ele achou... Ele pediu... 
Disse que ia me registrar. 
Com 67 anos, né? Ia me 
registrar de novo, né? E ai 
ele pediu pra fazer o 
exame, né? E aí eu fui... 
Aquele exame que faz pra 
entrar na firma, né? Aí eu 
fui num lugar mais próximo, 
no que ele me mandou. 
Onde fazia pra motorista, 
também, né? E eu não 
passei. Ele falou que não 
podia me liberar porque eu 
não estava escutando bem. 
Aí eu cheguei e fui em 
outro lugar. Lá que não 
tinha muita exigência... Pra 
pegar na Mooca, na rua 
Taquari. Não sei se é da 
prefeitura. Aí lá passei. Aí 
ele me registrou 

     Mas aí ele exigiu  



pra mim tomar 
providência, né? 
E eu queria 
trabalhar mais 
uns tempos lá. 
Foi quando eu 
vim e coloquei o 
primeiro 
aparelho, né? 

E o senhor tinha dificuldade 
só no telefone ou mais em 
algum lugar? 

      

     Não, era
justamente pra 
conversar com 
ele que eu não 
escutava.  

  

      Por isso ele 
exigiu. 

E aí ele exigiu?       
      É. 
E quê que vem na cabeça 
do senhor quando eu falo 
eu aparelho auditivo? Quê 
que o senhor pensa disso? 

      

      Penso na perda de 
audição 

E o aparelho. Quê que o 
senhor pensa quando eu 
falo em aparelho auditivo? 

      

      Ah sim. Tá melhor. Pra 
mim ta bem. 

Tá bem?       
      Eu tô acostumando. Já 

com os dois melhorou 
bastante. Com um só 
não tava muito bem, 
não. 



E quando eu falo em 
relacionamento com as 
pessoas? O que vem na 
cabeça?   

      

       Como assim? 
Em casa?       
      Tô melhor. O 

pessoal de casa 
reclamava muito. 

O que eles reclamavam?       
      Eles diziam que 

precisava usar o 
aparelho. Eu já 
tava usando, né? 
Agora melhorou 
bastante. 
Ninguém tá 
reclamando mais. 
Eu converso com 
as pessoas 

     Algumas vezes que 
acontece de a pessoa 
falar... Eu escuto bem 
alto e não decifro a 
palavra. Mas alguma 
vez, não é sempre. 

 

E como o senhor se sente 
quando isso acontece? 

      

     Chateado.  
Chateado?       
     Não se sente 

bem... 
 

      Porque a pessoa fala, 
às vezes duas, três 
vezes. Tá escutando 
bem alto e não ta 
entendendo, né? Mas 
não é sempre 



Não é sempre?       
      E agora mesmo com os 

dois melhorou 
bastante... 

E o senhor quer dizer mais 
alguma coisa? 

      

      Acho que não. 
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O quê que vem na 
cabeça do senhor 
quando eu falo em 
perda auditiva? Quê 
que vem na sua 
cabeça? 

      

       Já tá
gravando? 

Já.           
 Perda auditiva é...      
O quê que o senhor 
sente? O quê que 
passa na sua mente 
quando eu falo em 
perda auditiva? 

      

 No meu ponto de 
vista fica com 
dificuldade de 
entender as coisas, 
de ouvir, em 
determinados 
momentos, locais, 
né? 

     

E como é que o senhor 
sente isso? Como é 
que foi pro senhor ter a 
perda auditiva? 

      

     A perda auditiva é 
uma coisa muito 
preocupante, né? 
Porque com uma 
perda auditiva a 
pessoa fica numa 
situação meio 

 



complicada, né? 
Complicada?       
 É, porque não 

entende as coisas... 
Num determinado 
local você não... A 
pessoa fala e 
você...  

     

     Então é uma coisa 
muito preocupante... 

 

     Sabe? Eu acredito 
que a perda seja um 
problema genérico 
(genético?) porque 
minha mãe ela esta 
surda, correto? Minha 
mãe tem 94 anos. E 
eu acredito que seja 
de família, né? 

 

E o que vem na 
cabeça do senhor 
quando eu falo em 
aparelho auditivo? 

      

      Esta melhorando.
Cada dia eu to 
observando... Melhora 
sim... 

 

Tá indo bem? E essa 
coisa da perda
auditiva, do aparelho 
no relacionamento com 
as pessoas? 

 
      

      Tá beleza. Nada 
de 
constrangimento. 
Tá normal. 

Não teve 
constrangimento? 

      



      Não, não.  
     Eu uso direto... direto  
 Quando tá sem eu 

já tenho a
dificuldade de ouvir, 
né? 

 
     

      Mas com o aparelho 
eu to atento a toda a 
conversa da esposa, 
do filho, do neto. Eu to 
ligado, né? 

Ta mais ligado?       
      Sim, sim... A

televisão... As 
notícias... E muitas 
outras coisas... 

 

O senhor quer dizer 
mais alguma coisa 
sobre isso que eu 
perguntei, que vem na 
cabeça do senhor? 

      

      Eu acho que é uma 
coisa muito legal... 

Tá sendo legal?       
     Pra mim 

principalmente... 
 

Então ta bom Seu P8, 
obrigada. 
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O quê que vem na 
cabeça da 
senhora, o que a 
senhora pensa, 
quando eu falo em 
perda auditiva? O 
que a... 

      

       Em?
Perda auditiva. O 
que a senhora 
pensa? 

      

 Sim. Quê que eu 
penso em perda 
auditiva. Bom, em 
primeiro lugar eu, 
se eu, se você ta 
perguntando 
porque eu vim, 
porque, porque 
não tava ouvindo 
bem. E eu queria 
saber porque eu 
não tava ouvindo 
bem. Então depois 
foi feito o negócio. 

     

  E eu, no meu caso, é 
porque eu, no meu caso 
houve uma paralisia 
facial há muitos anos 
atrás e desse lado aqui. 
Sempre tudo mais, é 
mais, acontece. Então, 
depois de algum tempo 
eu deduzi que de fato era 

    



por... Deveria ser por isso 
mesmo. Porque só desse 
lado. Desse lado teve a 
paralisia facial. Então, eu 
achava que era por isso.  

     Mas muitas vezes,
eu pondo a mão 
assim (com a mão 
em concha na 
frente da orelha) 
eu também ouvia 
sem aparelho. 

   

   Tanto que agora tem, 
lógico, a gente aumenta 
e ouve até diferente. 
Mas no caso aí...  

   

  Como é que eu vou dizer 
a você... Talvez, também 
P, acontecia, que eu 
pensei, muitas vezes, 
quem sabe também a 
minha cabeça não esta 
me ajudando. Não é só a 
parte auditiva. Quem 
sabe a minha cabeça não 
esta me ajudando? 
Então, eu comecei a 
analisar este fato, como 
eu fico sozinha em casa, 
não digo 24 horas, mas 
16 ou 15 ou 13 horas 
sozinha, mesmo, eu 
fiquei pensando: “Preciso 
usar minha cabeça, 
então. Não é pelo motivo 
de eu estar sozinha que 
eu vou ficar também lelé 
da cuca, aí”. Desse jeito 
não quero ficar. Se você 

    



não está na ativa de 
alguma forma, ou 
trabalhando ou 
conversando com 
alguém, você, muita 
coisa passa 
despercebida. Você vai 
ficando cada vez mais 
naquela que não quer 
saber de nada. Pra mim 
é mais fácil não ficar 
sabendo e não ter que 
estar no meio da coisa. 
Mas, eu fiquei pensando 
nisso: que era da minha 
cabeça. De fato, P, muita 
coisa era da minha 
cabeça. 

      E agora já estou bem 
mais ao par de tudo e 
consigo conversar e 
ouvir, em primeiro lugar. 
Antes, no princípio do 
aparelho, eu ficava nas 
reuniões e não 
conseguia captar o 
assunto. 

     Então, não era o 
aparelho. Era a minha 
cabeça. E comecei a 
freqüentar mais reuniões 
e tudo, com a família. 
Estar ao par, estar no 
meio e consegui, 
atualmente, você viu, 
percebeu agora, eu 
consigo conversar. Não 
estou ao par das coisas, 
de leis de fora e tudo 

 



isso. Não estou ao par. 
Mas, muitas coisas... Às 
vezes, eu falo coisas que 
não tá certa. Eu falo: 
“Péra, não é da... A 
conversa não era bem 
essa. Será que eu não 
prestei muita atenção?” 
Quer dizer, ainda eu 
acho um pouco de 
dificuldade se eu estou 
no meio, se o assunto 
não é o que eu estou, eu 
não entendo, P. Não é do 
aparelho. Deve ser da 
minha cabeça. 

Mas a senhora 
acha que é da 
cabeça como? 

      

     Falta de uso da cabeça. 
Não resta dúvida (rindo). 
Fiquei muitos anos, 50 e 
tantos anos com meu 
marido dentro de casa. 
Não sei se já contei pra 
você a situação. Então 
eu fiquei fora de tudo. 
Fora de tudo, de tudo, de 
tudo. Enquanto a gente 
estava trabalhando fora. 
O pouco que a gente 
sabia já era o suficiente 
pra gente. Não tava 
parada. Aposentei, ainda 
continuando com meu 
marido fiquei numa 
redoma de vidro. Não 
que ele precisasse de 
mim 24 horas. Era uma 

 



lado só que tava 
paralisado. Mas toda a 
minha atenção era só pra 
ele, só pra ele, só pra 
ele, e não trabalhando 
fora, fiquei ali parada... 
Fico parada. Foi, foi aos 
pouquinhos, aos 
pouquinhos. Quer dizer, 
eu não fui perceber por 
causa da situação do 
meu marido. 

      Então o aparelho em si é 
uma ótima coisa, mas 
você precisa ajudar com 
a sua cabeça. Eu 
sempre falo pra ele 
(sobrinho). 

     Às vezes eu falo numa 
reunião e falo alguma 
coisa, pelo jeito que eles 
me olharam eu percebi 
que o assunto não era 
aquele que eu estava 
pensando.Porque eu 
estava fora do assunto. 
Então, é da cabeça. Eu 
acho, tenho a impressão 
mais ainda que é da 
cabeça. Agora to 
comprovando mais ainda.

 

E como é que era 
antes da senhora 
colocar o 
aparelho, ou 
quando a senhora 
ta sem ele? O que 
a senhora sentia? 

      

  Foi, foi aos pouquinhos,     



aos pouquinhos. Quer 
dizer, eu não fui perceber 
por causa da situação do 
meu marido. Tava eu e 
ele, ele me entendia e eu 
entendia ele. Então, não 
tava achando muita falta. 
Quando eu comecei a ter 
que usar pessoas de fora 
pra mim poder me 
comunicar que eu 
percebi que a minha 
surdez estava cada vez 
pior. Não é? Aí foi indo, 
foi indo e de fato era 
mesmo. Era, era a minha 
surdez estava...  

     Eu estava me sentindo 
fora do mundo. Não 
era mais eu... Não sei 
o quê que eu. Eu tava 
ali vivendo, mas não 
tava vivendo. 

 

Não tava vivendo?       
     Não tava vegetando 

porque o (?) cuidava 
de mim. Mas, eu tava 
vivendo porque tava 
respirando, 
simplesmente. 

 

    Tando com o aparelho já 
não. Com o aparelho já 
me ajudou bastante. 

  

      Agora você me 
pergunta mais alguma 
coisa pra eu 
responder, porque ás 
vezes eu não sei o que 
eu posso... (rindo) 



E quando eu falo 
em aparelho 
auditivo? O quê 
que vem na 
cabeça? 

      

      O quê que vem na 
cabeça? Do aparelho 
auditivo? 

Isso.       
      Eu digo francamente. Eu 

não sei como me 
explicar. No caso 
poderia ser um pouco 
mais, um pouco mais 
diferente do que é. 
Algumas coisas, até eu 
vou começar anotar pra 
depois na próxima vez 
você, vou escrever pra 
você porque eu achei 
isso, porque eu achei. 
Alguma coisa, ou que ta 
demais ou que ta de 
menos. Quer dizer, mais 
menos, menos do que 
mais. Alguma coisa 
poderia ter sido feita pra 
facilitar a gente um 
pouco mais. 

A senhora sente 
que falta alguma 
coisa no 
aparelho? 

      

      Isto. Eu não sei, 
praticamente, agora no 
momento, dizer o quê 
que poderia ser no caso. 
Ah, por exemplo, pra 
mim usar o telefone, eu 



não posso por aqui, não 
adianta. Eu tenho que 
por nesse aqui 
(mostrando que coloca o 
telefone na orelha sem 
AAS). Porque esse eu 
ouço bem. Mas, com 
aparelho, eu também 
ouço bem. Porque que 
eu não consigo entender 
as pessoas? Eu ouço, 
mas não, não controlo a 
voz da pessoa no 
aparelho. Não sei porque 
no caso aí. Eu vou 
começar agora, com 
você me, me 
pesquisando mais, eu 
vou tentar mais vezes 
conseguir falar com o 
aparelho desse lado. 

Que outras 
dificuldades que a 
senhora têm? 

      

      Do aparelho mesmo em 
si... É que a gente não 
pode deitar desse lado. 
Nem cochilar durante a 
tarde desse lado (rindo), 
porque incomoda. Não 
sei se poderia ser mais 
(mostrando a espessura 
do aparelho). Não sei. 
Será que poderiam fazer 
menos? Talvez não. Não 
sei. Eu acho que é um 
pouco grosso... 

Mais fininho? 
(rindo) 

      



      Ta um pouco grosso, no 
caso. Nesse caso sim. 
Mas quanto ao resto... ... 
Agora com o aparelho 
melhorou bastante 
porque agora eu consigo 
entender, até conversar 
com as pessoas, estar 
no assunto, aquela 
história. O aparelho... Se 
eu tirar o aparelho... 
Bom, agora eu tava sem 
o aparelho e tavam 
conversando (na sala de 
espera) falei: “Quê que 
eu faço? Peraí!”. 

     Não é só não ouvir, P 
(tira o aparelho). Não 
é só não ouvir. Parece 
que o mundo todo ta 
em cima de mim. Dá a 
impressão que tem um 
monte coisa em cima 
de mim (coloca o 
aparelho). Agora, no 
momento, eu tô 
sentindo isso. Não é 
só não entender e não 
ouvir. Eu ouço a minha 
voz diferente. Então, 
dá a impressão... 
Minha cara acho que 
ta te mostrando isso. 
Tem um monte de 
coisa pesada em cima 
da minha cabeça. Sem 
o aparelho. 

 

     O aparelho é fantástico. 
O primeiro que inventou 

 



isso deve tá... Caramba! 
Não sei (rindo). O 
aparelho é ótimo. Esse 
aparelho é ótimo. A 
única coisa é isso. Eu 
achava que podia ser 
também um pouquinho 
mais fino. Eu acho. 
Quanto ao ouvir, 
também, eu tenho a 
impressão que está 
ótimo. Pra mim é 
formidável. Mas eu ainda 
vou anotar algumas 
coisinhas, além desse 
problema de ter que pôr, 
você escreve com a mão 
direita, então você tem 
que por o aparelho do 
lado esquerdo. Aí eu 
ponho aqui o aparelho e 
faço assim (mostrando e 
rindo). É incomodo. Mas 
não sei se poderia usar 
o... Eu vou tentar usar o 
aparelho telefônico 
desse lado pra ver o quê 
que acontece 

E quando eu falo 
em 
relacionamento 
com as pessoas? 

      

      Com as 
pessoas 
tá ótimo, 
ô, P. 
Falando 
com as 
pessoas. 



     Têm pessoas que nem 
percebem que eu tenho 
o aparelho. Por algum 
motivo acontecia: “Mas 
eu to usando o 
aparelho”, “Ah, puxa! Eu 
não sabia”. Não é 
porque eu cubro, não. 
Não me incomodo. 
Interessante que tem 
uma historinha. A minha 
mãe também era surda, 
mas era dos dois 
ouvidos até. Um muito 
mais do que o outro. 
Então, naquele tempo, 
era de caixinha. E a 
minha mãe tinha todas, 
ela usava muita 
combinação. Então, 
todas as combinações 
dela ela tinha que fazer 
um bolsinho para colocar 
o aparelho, com aquele 
fiozinho aqui e tudo. E 
quando foi falado pra ela 
fazer isso, ela não queria 
fazer. 

 

     Ela tinha vergonha de 
usar o aparelho. Tinha 
vergonha mesmo. 

 

    Não queria de jeito 
nenhum e devagarzinho 
ela percebeu que era 
muito melhor.  

  

     No meu caso, eu não 
tinha vergonha. Mas, 
talvez fosse vergonha 
e eu não aceitasse 

 



que fosse vergonha da 
minha parte. Mas eu 
vejo a tardezinha, às 
cinco e meia, tem 
aquele programa, 
"Malhação”, o rapaz 
tem um aparelho. Ele 
é jovenzinho. Porque 
eu da idade que eu 
tenho não posso usar. 
Se ele que é jovem, 
ele não se incomoda. 

Mas o que a 
senhora sentia? A 
senhora falou que 
não era vergonha? 
O quê que a 
senhora achava 
que era? 

      

     Não era vergonha... 
Pras pessoas não 
ficarem com pena de 
mim. Com certeza não 
queria isso, é? 

 

A senhora acha 
que elas iam ter 
pena? 

      

     É. Pras pessoas não 
terem pena de mim. 
Bom, pena e falar, 
falar mais direto, falar 
mais compassado pra 
mim poder entender, 
como não havia 
necessidade. Você 
tem que falar normal e 
a pessoa tem que falar 
normalmente comigo. 
Então, eu achava isso. 

 



Não queria que vissem 
que eu tinha o 
aparelho não por 
vergonha, Porque a 
pessoa não pensasse, 
que fizesse: “Ah! Se 
ela ta usando aparelho 
vou ter que falar mais 
alto, tem que falar 
mais com ela ou não 
vou conversar nem 
com ela. Vou deixar 
ela de lado”. 

A senhora não 
queria que isso 
acontecesse? 

      

     Não, não queria que 
acontecesse. De jeito 
nenhum. Tanto que no 
comecinho eu punha o 
cabelo mesmo assim 
(colocando o cabelo 
em cima do aparelho). 
Pras pessoas não 
perceberem que eu 
tinha aparelho e 
conversar como se eu 
não tivesse o 
aparelho. Certo? 
Depois foi passando, 
passando... E esse 
menino também... 

 

     Falei: “Não!”. 
Vergonha mesmo eu 
não tenho. Eu tenho, 
eu tenho a impressão 
que as pessoas... Tem 
que ser só comigo? 
Por quê? Não. Tem 

 



que ser em geral. Por 
quê só comigo? Se 
tem você, tem fulano e 
cicrano, tá no assunto, 
você tá falando, cê 
não se dirige àquelas 
pessoas? Porque eu 
acho que numa 
reunião as pessoas 
têm que olhar em 
todas as pessoas. Não 
só numa pessoa. 
Então, pra mim eu 
tinha essa impressão: 
que a pessoa ta numa 
reunião, ta sabendo 
que tinha o aparelho, 
porque, não vai falar 
com as outras 
pessoas, só fala 
comigo. Eu não me 
sentia bem nesse 
ponto. 

     Depois, devagarzinho foi 
indo e eu comecei a 
falar, conversar com as 
pessoas do mesmo 
assunto, aí eu percebi 
que aí era normal. As 
pessoas continuavam 
falando como se fosse 
numa reunião como se 
eu não tivesse usando 
aparelho. Normalmente. 
Normal. Sentia nada. Só 
que no começo, no 
começo não. Não sei se 
sou eu, esses dias atrás 
eu tava sentindo que ela 

 



tava me incomodando, 
não ele incomodando o 
aparelho. Não sei se me 
perturbava um pouco. Se 
eu... Também têm 
muitos probleminhas em 
casa. Todo mundo os 
têm e a gente querendo 
sanar os problemas de 
casa fica pensando, 
pensando, pode fazer 
isso, pode fazer aquilo. 
Então a cabeça da gente 
vai enchendo, vai 
enchendo. Talvez seja 
isso. Não, se eu tirasse o 
aparelho era pior ainda. 
Mas talvez fosse isso 
que... Tava achando 
que: “Pôxa vida! Será 
que o aparelho esta me 
incomodando”. Não é o 
aparelho que ta me 
incomodando é a, é a 
situação na casa da 
gente querendo resolver. 
Então a cabeça vai 
enchendo, vai enchendo 
e tudo incomoda. Tudo 
atrapalha. Até o som do 
bem-te-vi de manhã, 
toda noite, toda manhã 
às 8 horas da manhã, o 
bem-te-vi lá na árvore 
fica cantando e tava me 
incomodando naqueles 
dias. Mas depois 
passou, também. Se eu 
ficar sem o aparelho... 



Com o aparelho é ótimo. 
Sem o aparelho é 
horrível. Mas, eu 
gostaria de não ter que 
usar o aparelho. Porque 
o aparelho em si é um 
problema pra gente. É 
um problema nesse 
sentido. Não é a mesma 
coisa da sua voz. O som 
da voz também sai 
diferente do que quando 
eu ouvia bem. Então, o 
aparelho é ótimo. Nem 
se discute. Mas é uma 
coisa que esta a mais, 
aí. Então. 

Ta a mais?       
   Não é a mesma coisa. 

Não é normal. Não é 
uma coisa normal. Uma 
coisa certa. Não é. Não 
é que seja errado. Pelo 
contrário. Mas a gente 
não se sente à vontade. 
Eu mesma, P9, falando 
ela mesma, falando 
comigo mesma. Eu to 
falando e não to me 
sentindo bem. Que eu 
acho que... Eu falo... 

   



  Mas como eu te falei, 
tinha falado, às vezes 
seja a minha cabeça 
também, P. Eu acho que 
a maior parte das coisas, 
aí, deve ser da minha 
cabeça. É muito, muito 
probleminha, muita coisa 
na cabeça. Ta assim e 
dali há um momento ela 
ta assim... 

    

Dos problemas?       
  Dos problemas da casa. 

Porque algum tempo 
atrás eu não sentia 
assim. Não me sentia 
assim. 

    

      Ce vê como essa vista 
aqui lacrimeja sem 
parar (secando o olho). 

Por causa da 
paralisia? 

      

      Por causa da paralisia. 
Mas não ficou nada. A 
boca ficou 
completamente torta, 
assim. Aqui chegou a 
cair. Sabe? Horrível. 
Meu Deus do Céu. Eu 
lembro da cara que 
meu pai fez. Pode 
falar? 

Pode.       
       Posso contar isso?

Não tem nada que ver 
com o aparelho. Mas, 
minha filha tinha 15 
dias de nascida. E... 
Eu tava em casa 



ainda, né? Não tava 
trabalhando. Eu tava 
em casa por causa do 
nascimento dela. 

A senhora fazia o 
quê? 

      

      Da minha filha. 
Não. A senhora 
fazia o que de 
trabalho? 

      

      Eu trabalhava na 
prefeitura. Aposentei 
pela prefeitura mesmo. 
Secretaria das 
finanças. Mas, não 
mexia com dinheiro, 
não. Só com números. 
E eu levantei aquele 
dia. Porque eu ia 
trabalhar logo em 
seguida. Bom, depois, 
ou porque eu tive, 
deveria trabalhar antes 
dos três meses.No 
momento não ta 
afetando. Eu sei que 
dali alguns dias eu 
tinha que voltar ao 
trabalho. E meu pai 
tava em casa naquele 
dia e falou... Levantei, 
tarãrã, fui ao banhei... 
Não, não tinha ido ao 
banheiro. Levantei, 
tarãrã, fui ao banhei... 
Não. Não tinha ido ao 
banheiro. Levantei e ia 
ir ao banheiro e meu 
pai deu qualquer 



desculpa para que eu 
não fosse.Não sei o 
que foi. Não me 
lembro. Ele não. Ele 
deu alguma desculpa 
que ele precisava ir, ou 
que minha mãe não 
tinha lavado o 
banheiro. Coisa que 
não precisava fazer 
isso. Depois eu 
percebi. Mau pai não 
queria que olhasse no 
espelho. Porque ele 
viu como eu estava. 
Foi da noite para o dia 
que aconteceu isso. Aí 
eu comecei a tomar o 
café, mesmo sem ter 
ido no banheiro e eu 
percebi que não 
conseguia segurar, 
começou a escorrer. 
Falei: “O que ta 
acontecendo?” Não 
sei. Tava falando e não 
saía a palavra. Não 
conseguia mexer a 
boca. Aí eu fui no 
banheiro pra ver o que 
tava acontecendo. E aí 
fiquei horrorizada 
de ver minha cara do 
jeito que ficou. Meu pai 
então chorou que foi 
um negócio. Filha 
única, também. Meu 
pai chorou naquele dia 
que foi uma 



barbaridade. Um 
negócio. No dia 
seguinte, logo de 
manhã já nós pegamos 
fomos pra um, não 
tinha, naquele tempo... 
Pegar carro. Como 
carro? De jeito 
nenhum. Também não 
tinha tantos carros 
como tem agora. 
Tantos táxis, também. 
Aí tomamos o ônibus e 
fomo no Hospital 
Municipal porque eu 
tinha direito. 
Trabalhava lá. Já foi 
feita a, a consulta. A 
inspeção foi feita e ele 
fez, mandou fazer 20 
aplicações de, não sei 
se agora é esse nome, 
ionização. Eles 
colocam com um 
remédio um pano 
molhado. Um pano ou 
não é pano. Coloca 
aqui e uma faixa de 
borracha, com um 
fiozinho aqui e outro 
aqui ligado num certo 
aparelho. Então, 
controla, conforme me 
perguntava “Ta muito 
forte?”. Choquinhos. 
Alguns, nos primeiros 
tempos, foram... Um 
dia sim, um dia não. 
Depois foi um 



pouquinho mais 
demorado. E graças a 
Deus aquilo só ajudou. 
Aquele aparelho eu 
nunca mais eu tive 
nada. Nunca mais 
senti nada. Mesmo as 
pessoas nunca me 
falaram que eu tenho 
algum defeito. A única 
coisa foi que, com o 
passar do tempo, ta 
lacrimejando mais. Até 
eu fui na, na oculista 
esses dias pra 
aumentar o grau e tudo 
mais. Ela falou: “Não, o 
grau ta ótimo. Ta perto, 
né? Só que a 
senhora...” E contei o 
negócio. “... Precisa 
fazer mais exercício. 
Abrir, fechar, abrir, 
fechar, abrir, fechar” 
(rindo). Vamos 
continuar. Acabei 
acostumando com isso 
também. Só que tem 
isso. 

   Mas quanto ao aparelho 
em si, não... Estou 
gostando demais, 
demais. A única coisa é 
isso. Que eu sinto que 
não, não é o meu 
normal. Eu falo e não, 
não é a P9 que esta 
falando. Dá a impressão. 
Não tá... Sempre tem um 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



som, ou uma coisa 
diferente. Quando eu 
percebo isso então eu 
abaixo. Se eu abaixo aí 
acabo não... Não 
escutando direito a 
pessoa. Mas é... Mas 
sempre devo acostumar 
com tudo. Então, isso 
aqui já estou 
acostumada. Ele já me 
educou e eu já o eduquei 
(rindo). Até o momento 
não tem nada, não. A 
única coisa que eu to 
achando é isso. Que 
eles deveriam fazer um 
pouquinho mais fininho. 
Porque à noite eu acho 
falta dele, às vezes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Porque eu moro lá 
no fundo. Se me 
chamarem. Se 
minha filha me 
chama, qualquer 
coisa, é capaz de 
eu não escutar. 

     

     Então, a gente fica 
preocupada com essa 
porcaria de 
preocupação com os 
outros (rindo). Ser 
humano é muito bobo 
infelizmente e vai ser 
sempre assim. 

 

   E quanto ao aparelho em 
si, não. Tá ótimo. A 
única coisa que eu sinto 
que... Se não tivesse, 

   



não sei, se talvez 
pudesse fabricar um 
outro tipo, uma outra 
coisa que a pessoa não 
se sentisse assim... 

   Eu não me sinto bem 
com o aparelho Me sinto 
bem porque eu ouço, 
converso, tomo parte em 
todas as reuniões e tudo 
mais. Mas não me sinto 
bem. Eu sinto que não 
está muito certo. Eu não 
me sinto eu. Talvez não 
seja essa palavra a usar: 
“eu não me sinto eu”. 
Talvez seja um outro 
jeito de falar, não sei. 

 Eu não me sinto bem 
com o aparelho Me 
sinto bem porque eu 
ouço, converso, tomo 
parte em todas as 
reuniões e tudo mais. 
Mas não me sinto 
bem. Eu sinto que não 
está muito certo. Eu 
não me sinto eu. 
Talvez não seja essa 
palavra a usar: “eu 
não me sinto eu”. 
Talvez seja um outro 
jeito de falar, não sei. 

 

   Mas, quanto a isso. Tá 
ótimo. Dor, não sinto 
nada de dor nem nada. 
A única, como é que eu 
posso falar, é uma, é 
uma coisa que está a 
mais, que esta me 
ajudando oitenta por 
cento e não ta me 
ajudando 20 por cento. 
Seria o caso. É nesse 
ponto que eu to falando. 
Ou numa coisa diferente. 
Não ouço só a minha 
voz falando. Se eu ficar 
sem ele eu fico por conta 
do Bonifácio (rindo). Mas 
com ele tem essa 
coisinha aí, que não ta. 

   



Esses vinte por cento 
que não ta... Não faz 
parte do corpo. È isso. 

A senhora quer 
falar mais alguma 
coisa? 

      

      Eu? Que mais poderia 
lembrar. No momento 
assim, P, a gente... 
Não to me 
lembrando... 

Então tá bom. 
Obrigada. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 8   

Limiares das audiometrias tonal (por via aérea e via óssea) e vocal 
 
P ORELHA 250Hz* 500Hz 1KHz 2KHz 3KHz 4KHz 6KHz 8KHz LRF IRF** 

VA 35 40 40 40 40 45 55 55 40 88%* 
OD 

VO  40 40 40 40 40     

VA 25 20 35 40 55 55 65 55 30 88% 
P1 

OE 
VO  20 35 40 55 55     

VA 55 50 55 50 50 50 45 60 55 68% 
OD 

VO  50 55 50 50 50     

VA 50 60 55 60 50 50 65 65 55 68% 
P2 

OE 
VO  60 55 60 50 50     

VA 25 20 30 90 85 95 90 ↓ 30 76% 
OD 

VO  15 10 60 60 65     

VA 25 25 30 90 85 100 105 ↓ 30 84% 
P3 

OE 
VO  0 5 60 45 45     

VA 45 50 55 55 60 65 65 80 55 72% 
OD 

VO  50 55 55 60 65     

VA 40 45 55 55 60 65 65 70 50 72% 
P4 

OE 
VO  45 55 55 60 65     

VA 50 50 50 55 90 80 80 85 55 100%
OD 

VO  30 30 35 45 40     

VA 25 25 35 40 65 65 65 80 35 88% 
P5 

OE 
VO  25 35 40 65 65     

VA 10 10 20 35 35 50 55 45 20 92% 
OD 

VO  10 20 35 35 50     

VA 35 30 35 60 80 85 70 60 40 80% 
P6 

OE 
VO  30 35 60 ↓ ↓     

VA 25 30 60 70 70 75 65 75 50 68% 
OD 

VO  30 60 ↓ ↓ ↓     

VA 15 20 60 65 60 55 55 65 45 76% 
P7 

OE 
VO  20 60 65 60 55     

VA 40 40 35 60 60 65 70 60 55 88% 
OD 

VO  40 35 60 60 65     

VA 30 40 45 50 55 60 65 65 55 88% 
P8 

OE 
VO  40 45 50 55 60     

VA 35 40 50 50 50 55 70 80 50 88% P9 
OD 

VO  40 50 50 50 55     

 



  

VA 40 50 60 55 55 65 70 80 55 88%  
OE 

VO  50 60 55 55 65     
Legenda: 
P = participante 
OD = orelha direita 
OE = orelha esquerda 
VA = via aérea 
VO = via óssea 
Hz = Hertz 
KHz = KiloHertz 
LRF = limiar de reconhecimento de fala 
IRF = índice de reconhecimento de fala 
dB = deciBel 
↓ = ausência de resposta na intensidade máxima  
*Resultados expressos em dBNA (deciBel Nível de Audição) 
** Resultados do Índice de Reconhecimento de fala realizado com monossílabos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Anexo 9 

Audiometria em campo livre e índice de reconhecimento de fala com AAS 

PATICIPANTE ADAPTAÇÃO 500Hz* 1KHz 2KHz 3KHz 4KHz LRF IRF** 
P1 OD 30 20 25 20 35 25 96% 

OD 45 40 25 15 25 35 76% P2 OE 15 20 20 10 20 30 80% 
OD 25 20 30 40 60 25 100% P3 OE 25 25 30 35 60 25 100% 
OD 40 25 30 40 45 30 84% P4 OE 40 25 35 40 40 30 84% 

P5 OD 40 30 20 40 45 35 100% 
OD 15 15 15 25 35 20 96% P6 OE 15 15 30 40 40 20 96% 
OD 30 35 35 35 40 30 96% P7 OE 35 35 40 35 45 35 100% 
OD 30 25 25 30 40 30 96% P8 OE 30 20 30 30 40 30 96% 

P9 OE 35 30 25 20 30 30 92% 
Legenda: 
P = participante 
OD = orelha direita 
OE = orelha esquerda 
Hz = Hertz 
KHz = KiloHertz 
LRF = limiar de reconhecimento de fala 
IRF = índice de reconhecimento de fala 
* Resultados expressos em dBNA (deciBel Nível de Audição) 
** Resultados do Índice de reconhecimento de fala realizados com monossílabos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


