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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo identificar e discutir os fatores e as relações entre eles 

que foram determinantes no processo de desenvolvimento da linguagem de um 

adolescente com deficiência auditiva progressiva com êxito na oralização. A análise do 

caso foi realizada tanto na perspectiva clínico-terapêutica da audição, linguagem e 

percurso escolar do sujeito da pesquisa (Ro), quanto a partir das vivências dele e de 

seus familiares. Com a finalidade de retratar o processo da forma mais completa e 

profunda possível, recorremos a dois tipos de coleta de dados: levantamento de 

prontuários e entrevistas com o paciente e seus familiares. A análise dos prontuários 

buscou esclarecer a trajetória fonoaudiológica e a história de Ro na perspectiva das 

terapeutas. Foram observados dados de avaliação audiológica, visando caracterizar a 

perda auditiva, dados de linguagem, histórico médico e escolar descritos nos relatórios 

anuais. Quanto às entrevistas, a técnica utilizada foi a semi-dirigida, sendo que a 

análise desse material buscou a história de Ro a partir do olhar da família e dele 

mesmo, enfatizando como cada momento do processo de tratamento foi vivido por eles. 

Assim, a partir dos dados colhidos nos prontuários e nas entrevistas, este estudo 

permitiu a explicitação das particularidades envolvidas em um caso de perda auditiva 

progressiva. A presença efetiva da família durante todo o percurso de vida do paciente 

e a parceria com os profissionais envolvidos no programa de intervenção parecem ter 

contribuído enormemente para o êxito no desenvolvimento da linguagem.  
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ABSTRACT 

 
The goal of the study was to identify and discuss variables, and the 

relationship among them, that played a significant role in the success in developing 

oral language of a hearing impaired teenager with progressive loss. The case was 

analyzed in two different perspectives: clinical and therapeutic considering language, 

audiological and school aspects and also the family perception of this process during 

the same period of time. Aiming at a thorough and profound description of the 

process, two different types of data were used: examination of the files and 

interviews with the patient and his family. The files were very useful to the 

understanding of Ro’s history as perceived by the clinicians, including audiological 

exams, medical history, language reports and school progress. The interviews were 

semi-structured allowing for each member of the family to discuss how each step of 

the process was perceived. The results allowed for the identification of aspects 

related to success in the case of a progressive loss.  The effective family involvement 

during the period that was analyzed and the partnership with the professionals of the 

intervention program seemed to have contributed enormously for the success in the 

development of oral language.    
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005), a saúde é vista, 

hoje, como o estado de bem-estar físico, mental e social e não mais meramente como a 

ausência de doença. Observamos, então, que o enfoque negativo da deficiência e da 

incapacidade foi sendo substituído, ao longo dos anos, por uma perspectiva positiva, a 

qual valoriza as funções que o sujeito pode desempenhar no exercício de suas 

atividades diárias e na participação da vida social. 

E é nesse contexto que podemos pensar o sujeito com deficiência auditiva e as 

contribuições da clínica fonoaudiológica para o seu bem-estar. A principal delas diz 

respeito à orientação dada aos familiares quanto à escolha da língua a ser adquirida 

pela criança surda e suas conseqüências educacionais e sociais. Neste estudo, 

consideramos que o desenvolvimento da linguagem oral pode, de fato, promover vários 

dos aspectos positivos apontadas pela OMS, tanto no que se refere à aprendizagem 

como às relações sócio-culturais e emocionais.  

A linguagem oral proporciona maior liberdade de escolhas nos relacionamentos 

sociais e profissionais, uma vez que a maioria das pessoas é ouvinte e se comunica por 

meio da fala (Bevilacqua e Formigoni, 2003).  

Assim, o trabalho fonoaudiológico realizado com crianças deficientes auditivas 

tem sido tomado por um aspecto de urgência: o diagnóstico o mais cedo possível e a 

intervenção imediata, já ao longo do processo diagnóstico, com a determinação dos 

limiares auditivos. O que se objetiva com isso é a prevenção do desenvolvimento de 

problemas secundários à surdez, dando ao sujeito a possibilidade de ouvir com a 

 2



utilização de Aparelho de Amplificação Sonora (AAS) ou implante coclear, facilitando o 

desenvolvimento da linguagem oral. 

A opção por essa linguagem, porém, abrange inúmeras questões e variáveis que 

nem sempre são abordadas na literatura fonoaudiológica. Além disso, muito pouco tem 

se discutido em termos de avaliação da efetividade dos programas de intervenção. 

O desejo de realizar esta pesquisa surgiu, então, de reflexões que venho 

fazendo ao longo de minha experiência com crianças surdas. Tenho tido a oportunidade 

de conviver com diversas realidades, que vão desde a impossibilidade de atendimento 

até à assiduidade em terapia fonoaudiológica ao longo de muitos anos. Quanto ao AAS, 

também há variações: encontramos crianças que o retiram apenas para tomar banho e 

dormir; outras que demoram a adquiri-lo e outras ainda que, mesmo possuindo um 

aparelho, não o utilizam.  

Mas o que queremos ressaltar aqui é uma outra questão: a heterogeneidade do 

desempenho com relação à comunicação oral. Assim, observamos algumas crianças 

em processo de reabilitação auditiva que, mesmo com um grau elevado de deficiência, 

desenvolvem a linguagem oral, enquanto outras, ainda que apresentem maior potencial 

auditivo, não o conseguem. Perguntamos então: Quais os fatores que estariam 

evolvidos, ou melhor, que determinariam a diversidade desses processos?  

Na literatura, são comumente apontados os seguintes fatores: tipo e grau de 

perda auditiva, intervenção precoce, uso efetivo de aparelhos de amplificação sonora 

com aproveitamento da audição residual, disponibilidade da família, expectativa dos 

pais, habilidade para aprender, intenção de comunicação verbal, entre outros (Northern 

e Downs, 1984; Pollak, 1985; Geers e Moog, 1987; Estabrooks, 1994; Moeller, 2000; 

Abuquerque, 2002; Novaes e Balieiro , 2004). 
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Porém, apesar desses estudos, de fato, contribuírem para a compreensão das 

variáveis envolvidas no desenvolvimento da linguagem oral de crianças com deficiência 

auditiva, a grande heterogeneidade que observamos entre indivíduos surdos e a 

interação entre esses fatores ao longo da infância tornam a questão bastante mais 

complexa e, portanto, demandam delineamentos particulares de pesquisa. 

Na perspectiva de Balieiro e Ficker (2001), além de implicações diversas 

relacionadas às características das perdas auditivas e de diferenças quanto a 

habilidades perceptivas, o percurso de uma criança surda está associado não só ao 

déficit auditivo, mas também à interação de fatores de natureza psíquica, social, 

ideológica e cultural.  

Novaes (1986) observou em estudo que o grau de satisfação entre terapeutas e 

mães provindas de nível econômico baixo diferia. Enquanto as mães mostravam-se 

satisfeitas quanto ao desenvolvimento de linguagem das crianças, as terapeutas 

estavam insatisfeitas, revelando um “contraste” entre o que é oferecido e a expectativa 

das famílias. 

De fato, percebemos que as expectativas, tanto da família quanto do terapeuta, 

têm estreita relação com a herança cultural de ambas as partes e é um dos fatores que 

vai embasar o movimento em busca do desenvolvimento da linguagem oral. Uma vez 

que a surdez não tem “cura”, o que significa ter êxito?  

Para uns, o êxito pode ser apenas o filho responder quando chamado; para 

outros, a aquisição de um aparelho de amplificação sonora já é considerada um 

sucesso e há também quem se satisfaça com a possibilidade de a criança surda falar 

ao telefone. Mas também encontramos familiares e mesmo terapeutas que almejam 

que o sujeito curse uma universidade e seja compreendido por todos por meio da fala. 
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Existe, de fato, um leque de possibilidades do que esperar de uma criança com 

deficiência auditiva em processo de intervenção. Será, então, que o diferencial quanto 

ao que pode ser chamado de êxito na oralização está na expectativa da família e do 

terapeuta? 

Expectativa é a espera fundada em probabilidade (HOUAISS). No início do 

processo terapêutico que visa à oralidade, a expectativa dos pais de que a criança 

desenvolva essa modalidade de linguagem é, pois, o fator de motivação para a 

utilização do AAS e para as transformações necessárias nas situações interacionais, 

que podem ficar prejudicadas quando a criança é usuária de aparelho.  

No entanto, uma vez que a habilidade oral de cada sujeito se movimenta de 

maneira singular, as variáveis e a interação entre elas vão sendo descobertas ao longo 

do processo terapêutico na busca do melhor aproveitamento da audição residual e, 

consequentemente, do desenvolvimento de linguagem oral.  

No que diz respeito ao presente estudo, discutimos justamente as questões 

relacionadas à intervenção clínica, incluindo relações desse processo com aspectos 

sociais, familiares e escolares. Para tanto, apresentamos aqui um estudo de caso 

retrospectivo de um adolescente com deficiência auditiva progressiva, esperando poder 

contribuir, assim, para uma maior compreensão da dinâmica dos fatores envolvidos 

neste processo.  
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Objetivo  

Diante da complexidade dos múltiplos fatores e contextos familiares relacionados 

a habilidades de linguagem oral, o objetivo deste estudo é, a partir da história de um 

caso de adolescente com deficiência auditiva progressiva com êxito na oralização, 

identificar e discutir os fatores e as relações entre eles que foram determinantes no 

processo de desenvolvimento da linguagem oral. A análise do caso será realizada tanto 

da perspectiva clínico-terapêutica do desenvolvimento de audição, linguagem e 

percurso escolar do sujeito, quanto a partir da vivência dele e de seus familiares ao 

longo do mesmo intervalo de tempo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A Organização Mundial de Saúde criou duas classificações internacionais que 

descrevem e comparam a saúde das populações: a Classificação Internacional de 

Doenças – CID (1983), que descreve o diagnóstico de doenças, distúrbios ou outras 

condições de saúde; e a Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades 

e Saúde – CIF (2001), que, baseando-se no modelo social de incapacidade, traz 

informações sobre o que uma pessoa que apresenta alterações de função e/ou da 

estrutura do corpo faz ou pode fazer, assim como sobre sua participação social. Desta 

forma, como já ressaltamos, o enfoque negativo da deficiência e da incapacidade foi 

substituído por uma perspectiva positiva. 

A versão mais atual da CIF (2001) sublinha que a condição funcional de uma 

pessoa com incapacidade num determinado domínio depende de um processo 

interativo entre a sua condição de saúde, as atividades e os fatores contextuais. De 

acordo com esse quadro de referência, torna-se claro que as tecnologias em geral são 

a interface-chave entre as pessoas com incapacidades e o meio ambiente. 

Na Tabela 1 são descritas as terminologias e os conceitos utilizados na CIF 

(Buchalla, 2003). 

A terminologia A & P - atividades e participação - descreve como o indivíduo 

exerce suas atividades diárias e se engaja na vida social, considerando as funções e 

estruturas do seu corpo. O conteúdo desses componentes é organizado desde simples 

tarefas e ações até áreas mais complexas da vida, sendo incluídos itens referentes à 

aprendizagem e aplicação do conhecimento; tarefas e demandas gerais; comunicação, 

mobilidade, cuidados pessoais, atividades e situações da vida doméstica; relações e 
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interações interpessoais; educação e trabalho; auto-suficiência econômica; e vida 

comunitária. 

As limitações de atividades dizem respeito às dificuldades que um sujeito com 

deficiência pode encontrar para executá-las, e as de participação social, aos problemas 

que enfrenta ao se envolver em situações da vida. 

A categoria dos fatores contextuais engloba os fatores pessoais 

(funções/estruturas do corpo) e os ambientais. 

Tabela 1: Terminologias e conceitos utilizados na CIF  
Componente Funções do Corpo 

Estruturas do Corpo 
Atividade Participação Fatores Ambientais 

Definição Funções do corpo são 
as funções fisiológicas 
dos sistemas do corpo 
(incluindo as funções 
Mentais). 
Estruturas do corpo são 
as partes anatômicas 
do corpo. 

Atividade é a execução 
de tarefas realizadas no 
dia a dia de um 
indivíduo. 

Participação é 
o envolvimento 
numa situação 
da vida social. 

Compreende os  
fatores externos 
do meio ambiente 
onde a pessoa 
vive. 

Aspecto 
Positivo 

Integridade 
Funcional e 
Estrutural 

Atividade Participação Facilitadores 

                                             FUNCIONALIDADE 

Aspecto 
Negativo 

Deficiência Limitação da 
Atividade 

Restrição da 
Participação 

Barreiras/ 
Obstáculos 

                                             INCAPACIDADE 

 

Os integrantes do Comitê de audição da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

(gestão 2004/2005) elaboraram um documento que relaciona a CIF à Audiologia, 

intitulado “O Fonoaudiólogo e a Prática da Audiologia”. Ele foi organizado em duas 

partes: na primeira, encontramos as diretrizes gerais da CIF, e na segunda, a área de 

abrangência em que o fonoaudiólogo especialista em Audiologia desenvolve suas 

ações. De acordo com o documento, o construto Atividade/Participação representa os 
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efeitos que a audição, o equilíbrio e as alterações a eles relacionados podem ter sobre 

a vida de um indivíduo. Esses efeitos podem incluir a habilidade para manter 

conversações, participação em esportes, acompanhar cultos religiosos, compreender 

um professor em sala de aula, subir e descer escadas, dentre outros. 

No que se refere aos fatores ambientais, na CIF estes são compostos pelo 

ambiente físico e social nos quais as pessoas vivem e organizam suas vidas. Sendo 

assim, ainda segundo o documento do comitê, são exemplos de fatores ambientais 

relacionados a Audiologia: propriedades acústicas de um determinado espaço e 

qualquer tipo de tecnologia auxiliar para a audição. Quanto aos fatores pessoais 

(funções/estruturas do corpo), referem-se às influências individuais relacionadas às 

funções e incapacidades (disability) do indivíduo que não fazem parte da condição de 

saúde.  Esses fatores podem incluir idade, gênero, classe social e profissão, mas não 

estão limitados aos mesmos.  

A funcionalidade e incapacidade são processos interativos e evolutivos. Cada 

componente da CIF pode ser expresso como uma continuidade da função, dependendo 

dela estar intacta ou totalmente comprometida. Sendo assim, os fatores contextuais 

(fatores ambientais e pessoais) podem interagir com qualquer um dos componentes de 

funcionalidade e incapacidade, atuando como facilitadores ou barreiras (Comitê da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2005).  

Mas os conceitos de saúde e doença estão sujeitos a constantes mudanças. De 

acordo com Bolander (1998), em um passado ainda recente, a doença era 

freqüentemente definida como “ausência de saúde” e a saúde, como “ausência de 

doença”. Concepções pouco esclarecedoras como essas levaram os investigadores e 
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os profissionais da saúde a pesquisar os componentes emocionais e sociais da saúde e 

da doença. 

Segundo Good e Good (1982) e Albuquerque (2002), não existem definições 

universais: a presença ou ausência de doença é um problema pessoal e social. É 

pessoal porque a capacidade individual para trabalhar, ser produtivo, amar e se divertir 

está relacionada com a saúde física e mental da pessoa. E social porque a doença 

pode afetar outras pessoas significativas, como, por exemplo, familiares e amigos. 

De qualquer forma, a história da saúde e da doença tem se constituído ao longo 

dos tempos sobre a perspectiva de diferentes autores. Ribeiro (1993) refere que podem 

ser considerados quatro grandes períodos no percurso histórico da humanidade para 

descrever a evolução dos conceitos de saúde e de doença: o primeiro, pré-cartesiano, 

até o século XVI; o segundo, científico ou de desenvolvimento do modelo biomédico, 

que se instalou com a implementação do pensamento científico e com a revolução 

industrial; o terceiro, referente à primeira revolução da saúde devido ao 

desenvolvimento da saúde pública, que começou a desenvolver-se no século XIX; e o 

quarto, referente à segunda revolução da saúde, iniciada desde a década de 70. 

A fim de que possamos compreender a transformação histórica desses 

conceitos, nos remetemos à literatura consultada, sendo que, para o objetivo desta 

pesquisa, vamos nos restringir às mudanças ocorridas desde a segunda revolução da 

saúde até os dias atuais.  

Os aspectos mais radicais da segunda revolução são: 

- centrar-se na saúde em vez de na doença; 

- preconizar o retorno a uma perspectiva ecológica. 
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Em termos gerais, podemos afirmar que o desenvolvimento do modelo 

biomédico se centrou na doença; a primeira revolução da saúde, na prevenção da 

doença e a segunda, na saúde (Albuquerque, 2002). 

De fato, a segunda revolução teve de se centrar em novos princípios, uma vez 

que as epidemias não tinham origem em organismos patogênicos, chamando atenção 

dos profissionais para a importância de alterar o estilo de vida da população. A 

modificação de alguns comportamentos, como deixar de fumar, controlar a alimentação, 

controlar o estresse, praticar exercícios, dormir bem, verificar a saúde periodicamente, 

poderia permitir a redução drástica da mortalidade. 

Segundo Ramos (1988), além da mudança da etiologia da mortalidade, outros 

fatores sociais também contribuíram para a nova concepção de saúde; são eles: 

alterações demográficas (envelhecimento da população, diversificação da família – 

mobilidade social e migrações); revolução tecnológica, aumentando as possibilidades 

de intervenção, exigindo mais e melhores profissionais e acarretando no aumento da 

assistência médica; aproximação dos serviços de saúde à comunidade.  

Esses conceitos foram divulgados no documento “Metas de Saúde para Todos”, 

com edição original de 1984 e tradução do Ministério da Saúde brasileiro em 1986. 

Dentre toda a filosofia em vigor após a segunda revolução da saúde, destacam-

se dois conceitos centrais: “promoção da saúde” e “estilo de vida”.  

O primeiro é multidisciplinar e tem dado origem à produção de inúmeras 

definições (Breslow, 1987; Goodstadt et al., 1987; Kaplan, 1984; Noack, 1987). O 

Working Group on Concepts and Principles of Heath Promotion (WGCPHP, 1987) 

salienta dois grandes objetivos principais para a promoção de saúde: 1) melhorar a 

saúde; 2) dominar (por parte do cidadão) o processo conducente à melhoria da saúde. 
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Esse grupo considera que isso significa devolver à população o poder em matéria de 

saúde, retirando-o das instituições, dos dirigentes, dos profissionais e da tecnologia. O 

objetivo primordial da promoção da saúde no futuro poderia ser o de facilitar a 

transferência de recursos importantes para a comunidade, tais como: conhecimentos, 

técnicas, poder e dinheiro.  

Já o conceito de estilo de vida foi definido por Lalonde (1974) como: “o agregado 

de decisões individuais que afetam a vida (do indivíduo) e sobre as quais tem algum 

controle”. A OMS o define como “conjunto de estruturas mediadoras que refletem uma 

totalidade de atividades, atitudes e valores sociais” (WHO, 1986, p.). 

Relacionando essas idéias ao tema em questão, perguntamos: O que significa 

promoção de saúde e qualidade de vida para alguém que nasce com uma perda 

auditiva? O que é desejado em casos como este?  

Se a própria definição dos conceitos de saúde e doença, participação e restrição 

de participação está vinculada ao contexto social, familiar, promoção de saúde, estilo 

de vida, expectativas, fica bastante claro que a definição do que seria “êxito” no 

desenvolvimento de linguagem oral de uma pessoa com deficiência auditiva passa a 

ser uma questão que dependerá de algumas variáveis para ser discutida.  

Nesse sentido, por termos escolhido para o presente trabalho o estudo de caso 

de um adolescente com deficiência auditiva progressiva, que evidencia movimentos 

com relação à oralidade, ao grau de deficiência auditiva, às expectativas da família, 

organizamos este capítulo em quatro partes, apresentadas a seguir: 

2.1. Fatores envolvidos no processo de oralização 

2.2. Questões audiológicas e dispositivos eletrônicos 

2.3. Programas de Intervenção 
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2.4. A família 

2.1. Fatores envolvidos do processo de oralização 

Em 1984, Northern e Downs já buscavam estabelecer fatores que pudessem 

predizer a capacidade da criança para desenvolver a linguagem oral. Por meio do 

Deafness Management Quocient (DMQ), era possível colocar algumas variáveis (limiar 

auditivo, competência para aprender a gramática, QI, suporte familiar e intenção de 

comunicação verbal) em uma fórmula e atribuir-lhes um valor. Assim, se a criança, por 

exemplo, obtivesse uma pontuação menor que o estipulado como mínimo, deveria ser 

encaminhada para um trabalho de “comunicação total” (língua de sinais e oralização). 

Porém, foi observado que mesmo aquelas que estavam adquirindo a linguagem oral 

com perdas severas e/ou profundas apresentavam uma pontuação inferior à necessária 

para o encaminhamento para reabilitação aural-oral. 

Em vista dessa ineficiência do DMQ em predizer a capacidade do 

desenvolvimento de linguagem oral, foi desenvolvido por Geers e Moog, em 1987, o 

Spoken Language Predictor (SPL), índex por meio do qual cinco fatores classificados 

como importantes para o desenvolvimento da linguagem oral eram selecionados: 

capacidade auditiva, suporte da família, habilidade na linguagem, inteligência não-

verbal e atitude para comunicação oral. A cada fator era atribuída uma pontuação e 

realizada uma categorização de acordo com o valor recebido. Se a criança se 

enquadrasse na categoria 1 (SPL = 0-55), deveria ser encaminhada para um trabalho 

com língua de sinais; caso estivesse na categoria 3 (SPL = 80-100), era considerada 

com um excelente potencial para o desenvolvimento de linguagem oral e seria 

encaminhada para um trabalho estritamente oral. As crianças que apresentavam 
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valores intermediários, categoria 2 (SPL = 60-75), representavam o grupo em que a 

decisão para o encaminhamento tornava-se difícil, sendo que  o nível de sucesso na 

aquisição da linguagem oral não foi investigado, tanto para aquelas das categorias 2 

como da 3.  

Até os dias atuais, estudos são realizados na busca do que é determinante para 

que o sujeito desenvolva a linguagem oral. Os pesquisadores continuam buscando 

determinantes para justificar o custo de implantação de programas de reabilitação e de 

equipamentos para o diagnóstico da deficiência de audição; porém, permanece a 

questão da particularidade de cada caso e, especialmente, daqueles que não 

confirmam a regra, e a família se mantém, então, estatisticamente como determinante 

para o progresso da criança, como podemos observar no estudo descrito a seguir. 

Moeller (2000) desenvolveu um estudo com o objetivo de fazer a relação entre a 

idade no início da intervenção e o desenvolvimento de linguagem avaliado aos cinco 

anos de idade em um grupo de crianças com deficiência auditiva neurossensorial. Os 

resultados mostraram que aquelas que iniciam o processo de intervenção antes dos 11 

meses de idade têm um desempenho significativamente melhor do que as que 

entraram tardiamente. A autora investigou também a relação do desempenho do 

desenvolvimento de linguagem oral com fatores como: envolvimento familiar, idade no 

início da intervenção, grau de perda auditiva e inteligência não verbal. Os resultados 

revelaram que apenas dois fatores foram estatisticamente significantes: envolvimento 

familiar e idade no início da intervenção, sendo o primeiro o que apresentou maior 

interferência no desenvolvimento de linguagem dos sujeitos analisados no estudo.  

Existem fatores que sabidamente interferem direta e indiretamente no processo 

de oralização. Tipo e grau de perda auditiva, intervenção precoce, uso efetivo do 
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aparelho de amplificação sonora individual com aproveitamento da audição residual, 

disponibilidade da família, condições socioeconômicas culturais, disponibilidade de 

serviços na comunidade, desenvolvimento individual (entendido como desenvolvimento 

afetivo e cognitivo) e expectativa são quesitos básicos envolvidos no desenvolvimento 

da função auditiva/verbal (Novaes, Balieiro, 2004). 

Na perspectiva de Balieiro, Ficker (2001), a pessoa surda não é parte de uma 

população homogênea. Além de implicações diversas relacionadas às características 

das perdas auditivas e de diferenças quanto a habilidades perceptuais, o percurso de 

uma criança surda está associado não só ao déficit auditivo, mas também à interação 

de fatores de natureza psíquica, social, ideológica e cultural.  

A essência de uma perda auditiva é seu efeito na comunicação e o impacto 

resultante no desenvolvimento e funcionamento psicossocial, cognitivo, da fala e da 

linguagem (Vernon, Andrews, 1990). 

Pelas características deste trabalho, pelos dados colhidos nas entrevistas e 

prontuário, a continuidade da revisão de literatura se deterá no aprofundamento de três 

fatores: programas de intervenção, a questão do grau de deficiência auditiva e o fator 

família. A relação deles com o desenvolvimento de linguagem do caso em questão, 

porém, não pretende ser de causa e efeito, uma vez que a cada momento os fatores se 

relacionam de maneira diferente. 
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2.2. Questões audiológicas e dispositivos eletrônicos 

2.2.1. Idade do diagnóstico 

A detecção tardia da surdez pode estar relacionada a vários aspectos: nível 

sócioeconômico e cultural dos pais, o que dificulta a chegada até um profissional 

especializado (médico ou fonoaudiólogo), sistema educacional e de saúde precários e 

falta de orientação ou orientação inadequada do profissional à família (Nakamura et al., 

2000).  

O Joint Committee on Infant Hearing (2000) recomenda a identificação e a 

intervenção precoce da deficiência auditiva - EHDI : early hearing detection and 

interventios -, integradas com sistemas de triagem auditiva neonatal universal e centros 

de intervenção na família. O objetivo da EHDI é aumentar as possibilidades de 

comunicação e desenvolvimento lingüístico de crianças com deficiência auditiva. 

A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) possibilita a identificação da deficiência 

auditiva antes da suspeita dos pais, sendo que o trabalho de intervenção pode 

acontecer antes dos seis meses de idade. No entanto, sabemos que nem sempre a 

detecção precoce é possível por uma série de fatores, políticos, socioeconômicos e 

emocionais, e também que existe uma diferença significativa entre o desenvolvimento 

da linguagem oral de crianças diagnosticadas precocemente e de crianças que tiveram 

o processo de intervenção tardio.  

Em um de seus estudos, Yoshinaga-Itano (1995) comprovou que a detecção de 

alterações auditivas e a intervenção iniciadas até os seis meses de idade garantem um 

desenvolvimento de linguagem e social comparável ao das crianças normais da mesma 
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faixa etária, ao passo que as crianças identificadas tardiamente não conseguem 

alcançar a mesma performance, mesmo com estimulação durante anos.  

Yoshinaga-Itano et al. (1998) desenvolveram um estudo comparativo das 

habilidades de linguagem de um grupo de crianças com deficiência auditiva que iniciou 

a intervenção aos seis meses de idade com um outro grupo que iniciou após os seis 

meses de idade. As crianças do primeiro grupo apresentaram melhor desempenho 

tanto em habilidades de linguagem quanto em habilidades cognitivas, sendo que 

quando tinham entre um e cinco anos de idade atingiram um desempenho de 

pontuações médias de linguagem dentro da faixa classificada como normal. Os 

achados, desde que as habilidades cognitivas estivessem preservadas, não 

dependeram do modo de comunicação escolhido, do grau da perda auditiva das 

crianças, do nível sócioeconômico, do gênero, nem de outras deficiências existentes. 

De acordo com Yoshinaga-Itano (2000), um dos principais objetivos da 

identificação precoce da deficiência auditiva é o suporte na comunicação da família com 

o sujeito com deficiência auditiva. Aqueles inseridos em programas de intervenção 

precocemente têm maior probabilidade de obter um desempenho acadêmico adequado 

e uma habilidade de comunicação efetiva. 

Davis et al. (1986) afirmaram que é no período da infância que o ser humano 

desenvolve seus conhecimentos e habilidades; para que isso ocorra, necessita receber 

grande quantidade de estímulos do ambiente em que vive. Segundo o autor, a audição 

é o principal meio pelo qual a linguagem verbal é adquirida e até mesmo perdas 

auditivas mínimas podem representar um risco ao desenvolvimento de linguagem e 

acarretar problemas de aprendizagem. 
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Segundo Campos et al. (2003), as crianças devem ser adaptadas com aparelhos 

de amplificação sonora o mais cedo possível, tão logo o diagnóstico da deficiência 

auditiva tenha sido efetuado, evitando efeitos de privação sensorial sobre o 

desenvolvimento global da linguagem. Os autores ressaltam ainda que não existe uma 

idade na qual os aparelhos possam ser adaptados - a criança deve ser considerada 

como candidata ao uso da amplificação independentemente da sua idade. 

2.2.2. Configuração da perda auditiva 

Santos e Russo (1998) relataram que pacientes com perda auditiva em 

freqüências altas geralmente apresentam dificuldade para ouvir determinados sons (“tic-

tac” do relógio, campainha do telefone, etc); ouvem, mas não entendem o que lhes 

falam; têm dificuldade para entender quando há mais de um falante; apresentam 

respostas auditivas inconsistentes na situação de vida diária e, quando crianças, 

apresentam dificuldades na vida escolar. Já os pacientes com perda auditiva nas 

freqüências baixas ou audiograma de configuração ascendente mostram problemas na 

identificação, comportamento confuso e retardo de linguagem, mas podem ser 

confundidos com ouvintes normais, pois reagem aos sons de alta freqüência de forma 

positiva. Nos casos em que a perda auditiva apresenta um traçado irregular, o 

comportamento auditivo observado é incomum. 

Segundo McFarland (2003), sujeitos que apresentam perdas auditivas 

moderadas, severas e profundas de origem coclear freqüentemente apresentam uma 

audição residual pior, em sua habilidade para discriminar freqüência, intensidade e 

pistas temporais, que são mais importantes para compreensão da fala, do que os que 

apresentam perdas leves.  
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De acordo com Naylor (1997), são cinco os déficits associados às perdas 

auditivas neurossensoriais: elevação do limiar de audibilidade; seletividade de 

freqüência reduzida; redução da resolução temporal; redução do processamento 

binaural e alteração na sensação da intensidade, que acarreta redução da área 

dinâmica da audição. 

McFarland (2000) ressalta que, mesmo com toda a tecnologia disponível, apenas 

a elevação do limiar é satisfatoriamente corrigida com a amplificação. 

As crianças surdas apresentam dificuldades de linguagem que ultrapassam as 

condições fisiológicas de seu sistema auditivo, embora seja inegável que essas 

dificuldades tenham sua origem justamente na captação parcial e distorcida dos sinais 

acústicos. A fala concretiza-se no sinal acústico, que, sendo processado em níveis 

auditivo e cognitivo, possibilitará a compreensão do enunciado de um falante. Apesar 

de existir, seguramente, uma forte relação entre os limiares audiométricos e as 

habilidades de percepção da fala, sabemos que a configuração do audiograma não é 

suficiente para prever as habilidades de percepção auditiva da fala (Sammeth et al., 

1996). 

As perdas hereditárias podem ser congênitas ou aparecerem tardiamente; 

podem ser condutivas, neurossensoriais ou mistas; de grau moderado a profundo; 

progressivas ou não progressivas; unilaterais ou bilaterais e simétricas e assimétricas 

em sua configuração; assim como sindrômicas e não sindrômicas. As síndromes 

genéticas que incluem a deficiência auditiva são comumente classificadas de acordo 

com os outros sistemas envolvidos, enquanto as não sindrômicas têm sido classificadas 

de acordo com as características audiológicas, idade do surgimento da surdez, 

presença ou ausência de progressão e modo de herança genética. O progresso na 

 19



localização e identificação dos genes responsáveis pela deficiência auditiva 

neurossensorial deve ajudar nas futuras classificações de genes envolvidos nas perdas. 

Vários autores atribuem 75% a 80% das perdas aos genes autossômicos recessivos e 

18% a 20% aos genes autossômicos dominantes (Cordes, Friedman, 2000). 

 A perda auditiva progressiva em crianças tem uma prevalência bastante variável 

(entre 4% a 30%), de acordo com a literatura. A etiologia mais freqüente da perda 

auditiva sensorioneural progressiva em crianças inclui casos de hereditariedade 

sindrômica e não sindrômica; casos infecciosos, metabólicos, tóxicos, autoimunes, 

causas traumáticas e etiologias vasculares são menos comuns. Contudo, a origem da 

deficiência auditiva algumas vezes é desconhecida. Berrettini et al. (1999) realizaram 

um estudo com 178 crianças com deficiência auditiva sensorioneural usando testes 

audiológicos, sendo que os casos de surdez genética foram excluídos do estudo. A 

progressão da deficiência auditiva foi encontrada em onze sujeitos, com a prevalência 

de 6.2%. A etiologia foi hereditária em cinco, infecção congênita em um e anomalia da 

orelha interna também em um; nas quatro crianças restantes a etiologia era 

desconhecida. O início da deterioração foi após quatro anos de idade em 73% dos 

pacientes. A evolução da progressão foi binaural em quase todos (10 dos 11) e 

assimétrica em vários deles, com a tendência de ser maior nas freqüências inicialmente 

menos afetadas.  

De acordo com Pupo (2000), alguns aspectos da natureza ainda são intrigantes. 

Um deles é a variabilidade dos limiares auditivos. No acompanhamento de crianças 

com deficiência auditiva, observa-se que os limiares de algumas nem sempre 

permanecem estáveis. Esses tipos de alterações podem ocorrer tanto em crianças em 

processo de aquisição de linguagem, como em jovens em atendimento fonoaudiológico 
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desde pequenos, com próteses auditivas bem adaptadas e bom aproveitamento da 

audição residual. 

A progressão da perda auditiva geralmente provoca medo e insegurança 

decorrentes tanto do aumento das dificuldades de comunicação, quanto das dúvidas 

geradas no novo processo diagnóstico (Pupo, 2000). 

2.2.3. Aparelhos de amplificação sonora (AAS) 

O aparelho de amplificação sonora é o recurso utilizado pela maioria dos 

indivíduos com deficiência auditiva, com a finalidade de aproveitar vestígios de audição, 

amplificando os sinais de fala, sons ambientais, sinais de perigo e alerta, bem como 

sons que melhoram a qualidade de vida do indivíduo (música, canto dos pássaros e 

outros), facilitando a aquisição da linguagem e o desenvolvimento psicossocial e 

intelectual (Campos et al., 2003). 

De acordo com a ASHA (1997), o protocolo do processo de seleção e adaptação 

dos aparelhos de amplificação sonora deve incluir as seguintes etapas: 1) avaliação do 

candidato ao uso da amplificação; 2) planejamento da intervenção e identificação das 

dificuldades e necessidades individuais; 3) seleção das características físicas e 

eletroacústicas dos aparelhos; 4) verificação do desempenho e aconselhamento do 

paciente quanto ao uso e manipulação do aparelho; e 6) validação, na qual é avaliado o 

impacto da intervenção na percepção da incapacidade e do handcap. 

A prótese auditiva convencional é eficaz no tratamento da perda auditiva de 

diversos graus, inclusive o severo. Porém, por ser um amplificador sonoro, a prótese 

auditiva necessita de uma reserva coclear suficiente para que possa haver uma boa 

percepção do som e da fala pelo paciente. Alguns indivíduos apresentam uma 
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disfunção auditiva tão importante que mesmo uma prótese auditiva potente não 

consegue ajudá-los. Pacientes que não alcançam uma discriminação maior que 40% 

em testes de reconhecimento de sentenças em apresentação aberta, com a melhor 

amplificação auditiva possível, são candidatos a uma segunda alternativa na 

reabilitação de sua deficiência auditiva: o Implante Coclear (Bento et al., 2004). 

2.2.4. Implante coclear (IC) 

O Implante Coclear (ouvido biônico) é um recurso de tecnologia sofisticada, 

sendo uma prótese que substitui o órgão de corti, estimulando diretamente as fibras 

nervosas e as células ganglionares do nervo auditivo. Os sons são captados por um 

microfone retroauricular que os transforma em sinais elétricos e os envia até os 

eletrodos posicionados cirurgicamente na cóclea e destes até o cérebro. Ao receber os 

sinais e interpretá-los, o cérebro possibilita ao indivíduo a sensação de audição e o 

reconhecimento dos sons da fala, fazendo com que a surdez seja compreendida e 

conceituada em outro contexto científico e tecnológico (Bevilacqua et al., 2003; Costa 

Filho et al., 1996). 

De acordo com o NIH (1995), os critérios para a realização do Implante Coclear 

são os seguintes: 1) perda auditiva neurossensorial de grau severo a profundo 

bilateralmente, com nenhum benefício com aparelhos de amplificação sonora e 

reconhecimento de sentenças menor ou igual a 40%, no caso de adultos que tenham 

adquirido a surdez; 2) idade mínima para a implantação de 12 meses, que é 

considerado o tempo mínimo necessário para que ocorra a identificação e a 

confirmação do diagnóstico de surdez profunda, sendo que após 24 meses os casos de 

perda auditiva também são avaliados; 3) pacientes com deficiência mental ou 
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problemas psiquiátricos não são considerados candidatos ao implante; 4) o resultado 

da estimulação do promontório é levado em consideração na seleção de adultos; 5) 

habilidade de comunicação e capacidade cognitiva podem afetar a habilidade de 

produção de fala com implante; 6) deve haver também a existência de recursos para a 

re(habilitação) na cidade de origem; 7) motivações tanto da família quanto do indivíduo 

implantado devem ser consideradas; 8) tanto a função do nervo auditivo quanto a do 

sistema auditivo central devem estar íntegras; 9) os exames de tomografia 

computadorizada de resolução (corte de 1mm) e a ressonância magnética são de 

extrema importância para identificar anormalidades que possam comprometer a cirurgia 

do implante. 

Nas crianças em que o desenvolvimento de linguagem deteriora mesmo com a 

utilização de um aparelho de amplificação sonora adequado deve ser feita a 

investigação da possível causa da piora. Para aquelas que tiveram o estímulo cortical 

pelo som anteriormente, mas a surdez progrediu para um grau profundo, a perda da 

plasticidade neuronal não recebe tanta importância e elas se tornam grandes 

candidatas ao implante coclear, representando um grupo que se mostra bastante 

satisfeito com a cirurgia (Cowan, 1997). 

Mangabeira-Albernaz (1995) apontam que os adolescentes apresentam um alto 

grau de rejeição quanto ao uso de unidades externas grandes, como também aos fios 

que as unem ao transmissor externo, e que freqüentemente abandonam o uso do 

Implante Coclear nessa faixa etária. 

A compreensão das dificuldades enfrentadas pelos adolescentes é importante na 

indicação dessa cirurgia – estão presentes expectativas, temores, ansiedades e 
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conflitos diante da possibilidade de ouvir melhor e das demandas de readaptação de 

sua auto-imagem e autoconceito (Murakami et al., 2001). 

No geral, o implantado rapidamente desenvolve as habilidades de comunicação 

oral. As perdas progressivas, em que o sujeito já apresenta as habilidades de fala e 

leitura, favorecem esse desempenho, assim como a inserção em uma escola que 

enfatize a comunicação oral em lugar da sinalizada. Porém, algumas variáveis ainda 

não são conhecidas sobre a performance após o implante (Sargent, 2005). 

Segundo Gray et al. (2003), crianças mais velhas (mais do que cinco anos) têm a 

prioridade reduzida para realização da cirurgia do implante coclear através de sistemas 

públicos de saúde, uma vez que “passaram” da idade optimal de desenvolvimento de 

linguagem. Porém, como existem crianças cuja origem da deficiência auditiva pode 

acontecer tardiamente ou progressivamente, eles resolveram realizar um estudo a fim 

de analisar o desempenho de 60 crianças implantadas, sendo metade com surdez pós-

meningite e a outra metade com deficiência auditiva de origem congênita, destas seis 

apresentavam deficiência auditiva progressiva. Foi concluído que crianças com 

deficiência auditiva progressiva devem ser preferencialmente implantadas quando o 

grau de surdez progredir para profundo. 

Nascimento et al. (2005) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de 

comparar o reconhecimento de fala no ruído com diferentes tipos de implantes 

cocleares e avaliar o grau de dificuldade dos usuários de IC em situações do dia-a-dia. 

A progressão da surdez influenciou significativamente nos índices de reconhecimento 

das sentenças CPA, já que em todas as situações de audição avaliadas, os sujeitos 

com surdez progressiva tiveram mais chances de acerto do que aqueles com surdez 

súbita. Isto pode ser justificado pelo fato de que a perda auditiva súbita, de grau 
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profundo, ocasiona uma mudança drástica nas habilidades auditivas, enquanto na 

perda auditiva progressiva, as habilidades auditivas mudam gradativamente, permitindo 

uma adaptação e existe um período de benefício com o aparelho auditivo. 

2.3. Programas de intervenção 

Um programa de reabilitação auditiva irá dar subsídios para que, do ponto de 

vista audiológico, todas as variáveis sejam cuidadas, ou seja, avaliação audiológica, 

seleção do aparelho de amplificação sonora mais adequado para as necessidades de 

cada sujeito, monitoramento periódico da audição, bem como ajustes e/ou trocas de 

aparelhos de amplificação (Ross, 1999). 

O sucesso ou o fracasso do trabalho com crianças surdas tem sido relacionado à 

forma como elas são expostas à linguagem. A questão central é encontrar abordagens 

que sejam eficazes para a superação dos problemas de comunicação decorrentes da 

deficiência auditiva (Bonini, 1995). 

A reabilitação auditiva possui diferentes linhas de trabalho, sendo as mais 

conhecidas as abordagens: 

1) Acupédica, descrita por Pollack (1985) e que se caracteriza por um enfoque 

uni-sensorial. Os princípios básicos dessa abordagem são: detecção precoce, 

adaptação binaural de aparelhos de amplificação sonora, uso da audição residual, 

desenvolvimento de padrões normais de linguagem, manutenção de um meio ambiente 

normal, sendo os pais os modelos de comunicação. Tanto o terapeuta quanto a criança 

têm seus conhecimentos de mundo e de linguagem constituídos. 

2) Auditiva-verbal, descrita por Estabrooks (1994). Trata-se de um conjunto 

lógico e crítico de princípios norteadores que exprimem os requisitos básicos 
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necessários para concretizar a expectativa de que a criança surda possa ser educada a 

usar, ainda que minimamente, sua capacidade de audição residual amplificada. O uso 

dessa capacidade permite que ela aprenda a escutar, a processar linguagem verbal e a 

falar. 

3) Aural-oral, descrita por Bevilacqua e Formigoni (1997). As autoras relatam que 

o objetivo do processo terapêutico é o de levar a criança a construir e usar a linguagem 

oral de forma eficiente, possibilitando sua interação com o meio social. Inicialmente, 

adapta-se um sistema de amplificação sonora ou IC, que possibilita à criança 

desenvolver habilidades perceptivas e incorporar o som e a audição ao seu 

desenvolvimento geral. Com isso, espera-se reduzir a severidade das conseqüências 

da deficiência auditiva e proporcionar uma habilitação mais simples e eficiente. 

4) Reabilitação aural, descrita por Balieiro e Ficker (1997). As autoras apontam 

que, por trás das propostas, há a idéia de oferecer à criança surda as melhores 

oportunidades para desenvolver suas habilidades linguísticas o mais completamente 

possível, de forma que ela possa vir a ser lingüisticamente competente, pelo menos na 

língua de sua família. 

O aproveitamento do potencial auditivo da criança fundamenta as abordagens 

que visam o desenvolvimento da linguagem oral. Neste sentido, a clínica deve pautar-

se no conhecimento sobre audição e surdez, numa perspectiva discursiva enquanto 

constitutiva do sujeito e do sentido, na abordagem dialógica, como constitutiva da 

relação terapeuta-paciente, levando em conta a subjetividade de ambos (Balieiro, 

2000). 

Bevilacqua e Formigoni (2003) afirmam que, durante todo o processo 

terapêutico, o fonoaudiólogo deve estar constantemente avaliando a evolução da 
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criança, bem como os progressos alcançados e o desenvolvimento das habilidades 

auditivas. Atividades de avaliação de fala, de linguagem, do funcionamento do AASI, do 

grau de deficiência auditiva e do relacionamento familiar devem ser constantemente 

realizadas. As autoras afirmam ainda que o objetivo da intervenção, a longo prazo, é o 

de favorecer que o sujeito torne-se um adulto que esteja apto a escolher seu próprio 

caminho de realização pessoal. Sem essa intervenção, as conseqüências da deficiência 

auditiva na criança serão sérias e extensas.  

Um sujeito com deficiência auditiva pode ter o desenvolvimento da linguagem e 

do aprendizado semelhante ao do ouvinte normal, desde que esteja inserido em um 

programa de reabilitação eficiente. A reabilitação inadequada, insuficiente ou tardia 

pode levar a déficits irreversíveis, como alterações nas habilidades comunicativas e 

cognitivas, implicações psicológicas, educativas, sociais e econômicas (Holm e Kunze, 

1969). 

Segundo Ficker (2004), crianças com perda de audição não vivem as mesmas 

experiências que a criança que ouve, uma vez que a deficiência auditiva limita o acesso 

aos significantes linguísticos, deixando-a excluída de muitas situações cotidianas. A 

experiência da autora, ao acompanhar a trajetória de crianças com deficiências 

auditivas, tem trazido, além de muitas perguntas, a certeza de que as propostas devem 

ser individualizadas, considerando condições particulares de cada uma e sua 

família/comunidade, e não devem ser limitadas/limitantes a priori, por uma condição que 

não pode ser conhecida de pronto. Nesse sentido, o diagnóstico nos primeiros meses 

de vida é essencial, desde que seguido de imediato atendimento terapêutico-

fonoaudiológico.  

 27



De acordo com Balieiro et al. (1985), um trabalho precoce e intensivo com 

audição, fala e linguagem pode fazer com que as crianças com deficiência auditiva 

adquiram níveis razoáveis de comunicação oral durante os anos pré-escolares. 

Calderon e Greenberg (1999) salientam que uma socialização com deprivação 

lingüística pode levar a um desencorajamento da independência e responsabilidade, à 

falta de aprendizagem incidental, a limitadas explicações sobre os sentimentos e 

papéis, tendo como conseqüência adolescentes mais imaturos, egocêntricos e com 

menor competência social em virtude dos anos de déficits lingüísticos e sociais.  

No Brasil, segundo Bevilacqua e Formigoni (2003), as opções de escolas para 

deficientes auditivos são: escola especial (somente para os deficientes auditivos), 

classe especial em escolas regulares (com professor especializado e sala composta 

com recursos para auxílio do deficiente auditivo, tais como sistema FM) e sala de 

recursos (com atenção para as necessidades específicas de um grupo de deficientes 

auditivos que estejam freqüentando o ensino regular) e escola regular, ou comum (na 

qual os alunos deficientes auditivos permanecem na classe com as crianças ouvintes). 

2.4. A família  

Desde o início da audiologia pediátrica até hoje, o motivo freqüentemente 

alegado para a identificação e o diagnóstico da deficiência auditiva o mais cedo 

possível é a necessidade do início da intervenção fonoaudiológica. No entanto, embora 

esta venha sendo bastante estudada nos últimos anos, ainda é preciso abordar 

aspectos que extrapolam aqueles relacionados à audição e linguagem. Trata-se das 

questões referentes à família (Novaes, Balieiro, 2004). 
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De fato, sabemos que a deficiência auditiva provoca muitas reações nos pais, 

que vão construindo a imagem de que seu filho é um ser diferente das outras crianças 

(Pollack, 1985). 

Luterman (1979) denomina de “lamentação” as reações dos pais diante do 

diagnóstico de surdez, e as classifica da seguinte forma: a primeira delas é o choque 

diante da notícia; a segunda, a identificação, quando eles se conscientizam da 

realidade; a terceira, a negação, quando tentam esconder a deficiência do filho; a 

quarta, a aceitação, quando começam a ter um sentimento positivo frente ao problema, 

sendo este fundamental para a última reação: adaptação ou ação construtiva, quando 

os pais reestruturam suas vidas e enxergam que há objetivos a serem alcançados. 

No que se refere à negação, podemos dizer que esta  é relativamente fácil, pois 

a surdez é invisível. Os pais podem então rejeitar o diagnóstico e procurar diferentes 

profissionais e opiniões, ou aceitá-lo, mas negar que a perda auditiva seja irreversível e, 

com isso, pouco colaborar no processo de reabilitação. Segundo Iervolino et al. (1996), 

há também a fase de barganha - os pais podem se comprometer e se dispor a 

cooperar, mas esperando e acreditando na cura. 

Tavares (2001) também estudou os efeitos do diagnóstico nos pais de crianças 

surdas. Segundo a autora, na fase de “suspeitas”, uma orientação adequada pode 

conferir um outro sentido ao diagnóstico - seus efeitos seriam menos devastadores, e a 

criança teria um futuro menos obscuro. 

De fato, a confirmação do diagnóstico gera um grande impacto na família, 

causando a ruptura de expectativas, alteração no relacionamento afetivo, social e de 

linguagem com relação à criança, sendo que a maneira como ele é transmitido 

influencia na aceitação da deficiência auditiva. O momento em que os pais adquirem 
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consciência do problema é cercado por sofrimento; além disso, a reação emocional 

vivenciada é similar à apresentada por indivíduos que perderam um ente querido 

(Holzheim et al., 1997). 

Por volta de 1970, o fonoaudiólogo era visto como o orientador dos pais e 

acreditava-se que, com as orientações, logo viria a aceitação do problema. Porém, 

nessa época, o cliente era a patologia auditiva e não a criança com sua família, como 

apontam Northern e Downs (1984). No entanto, tais autores advertem que os pais 

devem ter suporte emocional, devem ser ajudados a se reorganizar, a aceitar e a 

entender as implicações de ter um filho com deficiência auditiva. Isso poderia reduzir as 

ansiedades e os medos expressados na confirmação do diagnóstico de surdez. 

Durante muitos anos, então, como afirmam Holzheim et al. (1997), o 

envolvimento da família com o tratamento era mesmo restrito às orientações e reuniões 

eventuais. Foram os conhecimentos acumulados na literatura, nas áreas clínica e 

educacional que mostraram a importância de observar a criança no seu contexto de 

vida diária e de envolver os pais nas decisões; ou seja, para atender a criança com 

deficiência, é necessário que a família também tenha um suporte para tomar decisões. 

Também Balieiro (2000) lembra que o sujeito se constitui nas relações parentais, 

e, portanto, o profissional não pode se eximir de um trabalho junto à família. A autora 

enfatiza que não se trata de romper com os conhecimentos produzidos, mas de refletir 

criticamente sobre os mesmos, para significá-los à luz da experiência e do novo. 

Nesse sentido, Schlesinger e Meadow (1976) afirmam que é de extrema 

importância a formação de uma aliança entre pais e profissionais para ajudar os 

primeiros a superarem as barreiras emocionais e a falta de informação sobre a 

deficiência auditiva. 
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Segundo Lowe (1990), a percepção dos pais dos pequenos êxitos do filho será 

fonte de satisfação, motivando-os a dar continuidade aos empenhos. Porém, essa 

atitude não costuma estar presente no momento do diagnóstico, e os pais precisam de 

ajuda profissional para sentirem-se seguros e acreditarem em sua capacidade de 

ajudar o desenvolvimento da criança, superando os sentimentos de choque, culpa, etc., 

e aprendendo a lidar com a deficiência auditiva e o uso do AAS. 

No que se refere a possibilidade de os pais participarem mais ativamente da 

intervenção, Calderon (2000) desenvolveu um estudo com os seguintes objetivos: 

investigar os fatores que influenciaram no desempenho escolar de quatro crianças. 

Foram analisados os fatores: desenvolvimento de linguagem, habilidade para leitura e 

desenvolvimento sócio-emocional. Foram também incluídos os fatores: tipo de perda 

auditiva, desempenho das mães na comunicação com os filhos, nível educacional das 

mães e o uso da mãe dos serviços adicionais oferecidos pelo programa de intervenção. 

Nesse estudo, o desempenho materno na comunicação com o filho foi o fator que 

apresentou maior importância, nos quatro casos, na contribuição do desenvolvimento 

de linguagem e no desempenho escolar dos filhos. 

Estudo realizado por Mackay-Sorokape et al. (1988) investigou aspectos do 

modo de comunicação e do apoio maternal, através da exploração da receptividade ou 

habilidade de crianças surdas em idade escolar para o recebimento de mensagens de 

suas mães. Os resultados mostraram que o talento da criança em receber mensagens é 

influenciado não somente por suas habilidades receptivas, mas também pela habilidade 

materna em expressar as mensagens. Portanto, a escolha do tipo de comunicação 

utilizada no relacionamento mãe-criança é importante, uma vez que exercerá influência 
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no empobrecimento ou enriquecimento da comunicação da criança com os familiares, 

não só na idade pré-escolar, mas ao longo de todo o seu desenvolvimento. 

De acordo com Balieiro e Ficker (1997), os pais são figuras muito importantes no 

processo de reabilitação, uma vez que é por meio das primeiras significações que 

atribuem à linguagem da criança que esta passa a desenvolvê-la. As autoras 

fundamentam essa abordagem na perspectiva interacionista (Lemos, 1995), que enfoca 

a interação da criança com o outro, considerando o diálogo como unidade de análise do 

processo de aquisição de linguagem. 

De acordo com Fallon (1991) e com Hadadian (1995), os pais que têm a 

possibilidade de se envolver no processo de intervenção fonoaudiológica desenvolvem 

um grau de comunicação melhor com os filhos e contribuem mais para o progresso da 

linguagem do que aqueles que não participam nos programas de intervenção. 

Porém, Kashyap (1986) lembra que muitos pais necessitam de orientação para 

elaborar expectativas realistas com relação ao desempenho e às possibilidades de 

realizações de seus filhos e também para entender as diferenças no desenvolvimento 

cognitivo e lingüístico entre surdos e ouvintes. 

Os pais devem estar cientes de que as crianças têm características individuais e 

as respostas com relação ao desenvolvimento de linguagem oral com a utilização dos 

aparelhos podem diferir de uma para outra. Crianças que apresentam o mesmo quadro 

audiológico podem fornecer respostas diversas, que interferem na performance do 

desenvolvimento de linguagem, em função de fatores como: local da lesão auditiva; 

capacidade de concentração; época em que adquiriu a deficiência; o quanto foi exposta 

a situações de aprendizagem; grau de perda; estabilidade do limiar; atuação familiar; 
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maturidade; presença ou ausência de outros comprometimentos associados 

(Bevilacqua, Formigoni, 2003). 

De acordo com Batlouni (1993), ao reconhecermos a importância do papel dos 

pais nos programas de intervenção precoce, as variáveis relacionadas a eles e ao 

sistema familiar tornam-se igualmente importantes, senão mais que as características 

de desenvolvimento da criança e da perda auditiva. 

Concluímos com Luterman (1979) que a singularidade de cada família é 

suficiente para explicar por que as técnicas usadas para uma criança não são 

necessariamente adequadas para outra. Para atingir os objetivos da habilitação, os 

terapeutas devem então observar, ter acesso, compreender e aprender através da 

criança, dos pais e de suas interações com os diversos ambientes nos quais eles 

vivem. 
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3. MÉTODO 

Em vista da complexidade da proposta desta dissertação, qual seja, discutir 

fatores envolvidos no processo de oralização de um sujeito surdo, foi realizado um 

estudo de caso retrospectivo. 

De acordo com Yin (2000, p. 32), os estudos de caso caracterizam-se como 

investigações empíricas de “um fenômeno dentro do seu contexto da vida real, 

especificamente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. 

 Merriam (1998) os classifica da seguinte forma: descritivos, particularísticos e 

holísticos. Aqui, optamos pelo último, pois a intenção era possibilitar o entendimento do 

fenômeno estudado, aumentando a experiência do leitor, confirmando o que já era 

sabido ou (re) descobrindo significados sobre o objeto estudado. 

3.1. Sujeito 

De acordo com Minayo (2000), o critério de inclusão/exclusão dos sujeitos pode 

subordinar-se ao privilégio dado àqueles que detêm os atributos que o investigador 

pretende conhecer. 

Para a escolha do sujeito deste estudo, foi realizado um contato com 

fonoaudiólogos que trabalham em um centro de referência para o atendimento de 

deficientes auditivos em São Paulo, a DERDIC - Divisão de Educação e Reabilitação 

dos Distúrbios da Comunicação/ PUC – SP. Solicitamos, então, a indicação de sujeitos 

que se adequassem aos seguintes critérios: 

 - idade entre 13 e 19 anos; 
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 - presença de deficiência auditiva; 

 - cursando o ensino médio; 

 - fala inteligível para a pesquisadora; 

 - considerados pelos terapeutas como casos de êxito com relação ao 

desenvolvimento da linguagem oral. 

Desta forma, foi escolhido o sujeito Ro, que apresentava um quadro de 

deficiência auditiva progressiva e estava passando por um momento de decisão sobre a 

realização de IC. Além disso, as expectativas com relação à influência da audição 

residual estavam em evidência, e, assim, este demonstrou ser um caso interessante 

para ser entrevistado num estudo retrospectivo. 

A pesquisa foi realizada, então, a partir do estudo retrospectivo de um sujeito 

deficiente auditivo, de seus pais e dos terapeutas envolvidos no processo de 

reabilitação.  

De acordo com Morse e Field (1995), o pesquisador pode recorrer aos 

informantes secundários, que são indivíduos que irão confirmar ou refutar a informação 

fornecida pelo informante-chave, para aumentar o banco de dados, para contribuir no 

desenvolvimento da teoria em questão ou ainda para se procurar casos negativos.  

3.2. Procedimentos 

Para obedecer aos preceitos éticos da pesquisa com seres humanos, foram 

elaborados uma carta sobre os procedimentos da pesquisa e um termo de 

consentimento, contendo o objetivo do trabalho (anexos 1 e 2).  
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Com a finalidade de retratar a realidade de forma completa e profunda, 

recorremos a dois tipos de coleta de dados, levantados em diferentes momentos e com 

diversos tipos de informantes. 

1) Levantamento de prontuário 

Foi solicitada à comissão de ética da instituição a autorização para o acesso aos 

prontuários do caso escolhido, a fim de que os relatórios fossem lidos e interpretados. 

Os prontuários da instituição aqui em foco são compostos por relatórios anuais. 

As terapeutas de cada ano são solicitadas a produzir um relatório completo, 

descrevendo o processo terapêutico, assim como comentários sobre a família, visitas à 

escola, exames realizados e demais questões importantes que decorrerem no período. 

Os relatórios utilizados para o presente estudo correspondem ao período de dez 

anos de atendimento na DERDIC - do ano de 1994, quando Ro tinha quatro anos e 

iniciou o processo terapêutico, até o ano de 2004, quando estava com 14 anos de 

idade. 

2) Entrevistas 

A técnica utilizada foi a entrevista semi-dirigida, uma vez que ambos os 

integrantes da relação tiveram momentos para dar alguma direção, representando 

ganho para reunir os dados segundo os objetivos propostos (Turato, 2003). 

Como não houve preferência pelo local de realização das entrevistas, o 

entrevistador sugeriu que os encontros se realizassem na DERDIC.  

O próprio pesquisador realizou as entrevistas, sendo que elas foram gravadas 

para lhe dar maiores condições de prestar atenção ao entrevistado. Posteriormente, o 

conteúdo das entrevistas foi transcrito literalmente. 
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Foram realizadas seis entrevistas durante o período de oito meses, sendo que 

cada uma delas durou, em média, 60 minutos, tempo considerado suficiente para a 

coleta de dados.   

Os entrevistados foram: Ro, seu pai (Durval), sua mãe (Janete) e sua irmã 

(Rafaela). A primeira entrevista foi realizada com os pais, a fim de que fossem 

esclarecidos sobre o objetivo da pesquisa e pudessem decidir se estariam dispostos a 

participar. A cada entrevista era marcada uma próxima, de acordo com o tema que iria 

ser abordado. 

As outras entrevistas corresponderam a seguinte cronologia: Ro, Durval e 

Janete, apenas Durval, Ro novamente e Rafaela.  

3.3. Análise 

Foram realizados dois tipos de análise: a análise dos prontuários e a das 

entrevistas. 

A análise dos prontuários buscou esclarecer a trajetória fonoaudiológica e a 

história de Ro na perspectiva das terapeutas. Foram observados dados de avaliação 

audiológica, visando caracterizar a perda auditiva de Ro, dados de linguagem, histórico 

médico e escolar descritos nos relatórios anuais. 

Quanto às entrevistas, foram levantadas as temáticas mais abordadas, as quais 

foram relacionadas com o conteúdo dos prontuários.  São elas: evolução da perda de 

audição e sofrimento diante desse novo quadro; processo terapêutico fonoaudiológico e 

sua relação com os familiares e com a escola e os ajustes nas expectativas da família 

ao longo do processo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Organizar o capítulo de resultados em um estudo de caso é um desafio, já que 

sua forma tem grande contribuição na análise e discussão. Nessa medida, optamos por 

dividir este capítulo em dois momentos. No primeiro, realizamos a descrição dos 

prontuários na perspectiva clínico-terapêutica do desenvolvimento de audição, 

linguagem e do percurso escolar de Ro; no segundo, analisamos como os aspectos 

descritos foram vividos ao longo do mesmo intervalo de tempo. O período descrito nos 

relatórios e retomado nas entrevistas corresponde aos anos de 1994 até 2004, dos 

quatro aos 14 anos de idade de Ro.  

 No trecho em que apresentamos as transcrições literais das entrevistas os 

nomes foram abreviados: D (pai), J (mãe), R (irmã) e E (entrevistadora).  

4.1. Os relatórios: Ro sob o olhar clínico-terapêutico 

 
Segundo filho de Durval e Janete, Ro nasceu sem intercorrências e apresentou 

desenvolvimento motor normal. Porém, aos dois anos e meio, os pais começaram a 

observar que o menino falava pouco, comparado à filha mais velha do casal quando 

tinha a mesma idade. Então, procuraram o pediatra, que sugeriu que esperassem, 

prolongando assim o tempo da suspeita de algum problema até o diagnóstico. 

Nessa ocasião, Ro falava algumas palavras, e sua comunicação se baseava em 

linguagem oral e gestos. Para que pudesse compreender o que estava sendo dito, era 

necessário que estivesse bem próximo do interlocutor e olhando para este. 
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O diagnóstico de Ro foi finalmente realizado aos quatro anos de idade, quando 

os pais resolveram procurar um otorrinolaringologista.  

Em 1994, Ro foi encaminhado para a DERDIC, onde foram realizadas avaliação 

audiológica e otorrinilaringológica. Diagnosticada a deficiência auditiva neurossensorial 

bilateral moderada/severa, ele foi encaminhado para realizar os procedimentos de 

indicação de aparelhos auditivos e reabilitação auditiva na mesma instituição. 

1995 (cinco anos) – pré-escola na Escola 1 em período integral 

O processo de reabilitação de Ro teve início logo após o diagnóstico. Com a 

utilização dos aparelhos de amplificação sonora, a audibilidade dos sons da fala tornou-

se possível praticamente em todo seu espectro, favorecendo o desenvolvimento da 

linguagem oral.  

Foram adaptados aparelhos de tecnologia analógica para deficiência auditiva 

moderada e, já nos primeiros dias de uso, Ro passou a falar mais espontaneamente 

com as pessoas e a discriminar as palavras, mesmo em intensidade mais fraca. As 

pistas visuais, utilizadas anteriormente com freqüência, também já não lhe eram mais 

necessárias e Ro passou a raramente olhar para o interlocutor com o intuito de fazer 

leitura labial. 

Nesse ano, Ro estava matriculado em uma escola regular (Escola 1). Nas visitas 

realizadas pela terapeuta a essa instituição, a professora fez observações sobre o 

evidente desenvolvimento de linguagem de Ro, que já estava formando frases e 

conversando com os colegas, diferente de quando ainda não estava em terapia 

fonoaudiológica; porém, ela demonstrou insegurança com relação ao ano seguinte, 

uma vez que percebia que Ro não estava maduro para ingressar no “pré”, quando a 
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alfabetização, segundo ela, “exigiria maior atenção na realização de tarefas 

específicas”. 

Também nessa ocasião a terapeuta observou que as habilidades de Ro para 

discriminar e reconhecer palavras se aprimoravam a cada encontro, e os pais se 

mostravam satisfeitos com esse rápido desenvolvimento de linguagem do filho. 

1996 (6 anos) – pré II à tarde na Escola 2 e reforço três vezes por semana 

Nesse ano, os pais decidiram mudar Ro de escola, pois acreditavam que a 

anterior não o “estava estimulando o suficiente para seu pleno desenvolvimento”.  

Na nova escola (Escola 2), também para crianças ouvintes, além de freqüentar o 

pré II à tarde, Ro teve aulas complementares (reforço) três vezes por semana no 

período da manhã. 

A situação interacional durante o processo terapêutico vinha facilitando o 

desenvolvimento de linguagem de Ro, fazendo com que ele se apropriasse de novos 

vocábulos, novas estruturas, ao mesmo tempo em que a consciência do erro ia sendo 

trabalhada, proporcionando o aprimoramento na articulação e facilitando a 

compreensão do seu discurso oral. 

Nessa ocasião, porém, em conversa com a diretora da escola, a terapeuta soube 

que Ro não estava acompanhando os alunos da classe e seria necessário que 

realizasse novamente o pré II no ano seguinte, já que ele não apresentava condições 

pedagógicas para cursar a 1ª série. 
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1997 (7 anos) – pré II à tarde e reforço três vezes por semana 

Ro cursou novamente o pré II aos sete anos de idade e continuou com os 

reforços três vezes por semana.  

Nesse ano, a terapeuta entrou em contato com a escola em dois momentos. No 

primeiro, a diretora pareceu bastante interessada no desenvolvimento de Ro e fez 

perguntas sobre a audição dele. Por exemplo, ela não sabia se quando o menino 

insistentemente perguntava “o quê?” Era porque não estava mesmo entendendo o que 

havia sido dito ou se o fazia por falta de atenção. A terapeuta, então, esclareceu o que 

ocorria. No segundo momento, ainda mais envolvida com Ro, a diretora valorizou o seu 

desempenho na leitura e escrita. 

Os pais, porém, decidiram que o filho, no ano seguinte, mais uma vez mudaria 

de escola. Na busca por essa nova instituição, a família passou por um período de 

ansiedade, pois vivenciou situações de discriminação com relação à deficiência 

auditiva. 

Enquanto isso, a terapeuta observava que Ro continuava o seu aprimoramento 

com relação à linguagem oral; as trocas fonêmicas não ocorriam mais e a defasagem 

de vocabulário foi trabalhada com livros e situações de dramatização, nas quais Ro, 

além de ouvir, vivenciava experiências utilizando novas palavras e podendo ter uma 

compreensão maior do conteúdo trabalhado. 
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Início da progressão auditiva aos sete anos 

Também nesse ano Ro realizou nova audiometria, a qual indicou uma piora da 

audição, com o aumento dos limiares auditivos em todas as freqüências, levando ao 

questionamento de uma possível perda progressiva. 

Foram realizados vários encontros com os pais, com o intuito de orientá-los a 

respeito de dúvidas que foram surgindo sobre o quadro audiológico do filho. A terapeuta 

apontou como muito importante para o desenvolvimento de Ro em terapia a 

participação dos pais, uma vez que estavam sempre levando dados, perguntando e 

participando das atividades. 

1998 (8 anos) – 1ª série na Escola 3 (professora particular até o primeiro 
semestre) 

No início desse ano, Ro foi encaminhado para realização de estudo genético e 

de novos exames (PEATE, EOA, Tomografia), a fim de que fossem investigadas 

evidências orgânicas que justificassem a progressão da perda; mas não foi encontrado 

nenhum dado nesse sentido. Também foram realizadas audiometrias periódicas a cada 

três meses para controle da audição; porém, ao final do ano, voltaram a ser semestrais, 

uma vez que o quadro audiológico manteve-se estável. 

Ro cursou a 1ª série na Escola 3 e fez um acompanhamento em paralelo com 

uma professora particular duas vezes por semana. Antes do final do semestre, passou 

então a ter um desenvolvimento compatível com a classe, e não mais precisou 

frequentar o reforço. Os pais começaram a acompanhar as lições do filho, e, com isso, 

a terapeuta observou que houve um maior contato e trocas de experiência entre eles. 
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Nesse mesmo período, no final do primeiro semestre, Ro recebeu a doação de 

dois aparelhos de amplificação de tecnologia analógica para perdas auditivas de grau 

moderado a severo, os quais se adequaram melhor ao seu quadro auditivo.  

A terapeuta realizou, então, contatos com a escola, uma vez que Ro era o 

primeiro e único aluno com deficiência auditiva a freqüentar a instituição. Nessas 

ocasiões, a diretora freqüentemente relatava as dificuldades encontradas pelos 

professores quando Ro fazia lições “erradas”. Ele parecia mais preocupado em terminá-

las do que em resolvê-las corretamente. O receio era de, ao alertá-lo sobre isso, frustrá-

lo excessivamente e, assim, desestimular o seu desenvolvimento. 

Nesse ano, também foi observada a necessidade de trabalhar o aumento do 

vocabulário de Ro, a questão temporal e o desempenho na leitura e escrita, a partir de 

livros, filmes e jogos. De fato, Ro foi se interessando cada vez mais por essas situações 

e passou a se expressar melhor, aprimorando seu desenvolvimento de linguagem.  

1999 (9 anos) – 2ª série  

Aos nove anos, Ro começou a cursar inglês e entusiasmava-se ao falar no 

assunto durante as sessões. Porém, em um dado momento, sua irmã tornou-se sua 

professora de inglês, surgindo assim alguns desentendimentos entre os dois, uma vez 

que era difícil para Ro vê-la com a autoridade de um professor. Ele, então, desistiu do 

curso de inglês. 

Quanto ao desenvolvimento escolar de Ro, foi considerado compatível ao das 

outras crianças da classe e ele passou de ano sem exames finais. Ro já era capaz de 

ler qualquer texto, mas ainda com dificuldade para entender alguns significados e idéias 

principais. 
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2000 (10 anos) – 3ª série 

Nesse ano, foram realizados novos exames e não foi constatado o aumento da 

perda; ou seja, não houve progressão da deficiência auditiva.  

Após as férias de julho, Ro voltou à terapia com aparelhos diferentes, agora de 

tecnologia digital, mas ainda indicados para perdas moderadas a severas. A mãe 

esteve em uma empresa e, sem consultar os profissionais da DERDIC, decidiu 

rapidamente comprá-los. O alto custo desses aparelhos levou a família a solicitar 

redução no valor da mensalidade do tratamento do filho na instituição e, também, 

gratuidade no transporte coletivo. 

Na escola, as notas de Ro foram muito baixas nesse ano, e seus pais ficaram 

bastante ansiosos, uma vez que havia o risco de reprovação. Decidiram, então, que ele 

realizaria acompanhamento com professores particulares na própria escola, no final do 

ano. 

Nas terapias, continuou a ser trabalhada a linguagem escrita. Para tanto, eram 

utilizados revistas, gibis, livros ou qualquer outro material que fosse do interesse de Ro. 

Assim, embora o trabalho não fosse diretamente relacionado com as atividades 

escolares, contribuía para o desempenho acadêmico do paciente. 

2001 (11 anos) – 4ª série  

Nessa ocasião, Ro passou a ser atendido em dupla, uma vez que, de acordo 

com a avaliação da terapeuta, o enquadre individual não estava sendo produtivo. Antes 

de iniciar esse trabalho, tanto Ro como a outra paciente foram preparados e se 

conheceram por meio de bilhetes, nos quais trocavam informações sobre suas 
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características pessoais, questões familiares, etc. Após a dupla ser formada, esse tipo 

de troca continuou a ser efetivada, porém com outro enfoque. 

Nessa nova configuração, a linguagem escrita era bastante trabalhada. A grande 

dificuldade de Ro era registrar por escrito o que havia pensado sobre o material lido. 

Isso ocorria pela falta de repertório para compor um bom texto, além das muitas trocas 

ortográficas, da pontuação comprometida e da simplicidade no formato. Apesar das 

dificuldades, Ro foi demonstrando maior facilidade em lidar com os problemas 

escolares e aprimorou seu desempenho, passando, então, a ter a iniciativa de ler e criar 

textos  

Nesse ano, Ro passou a esconder os aparelhos com o cabelo, o que preocupou 

sua mãe, que relatou o fato para a terapeuta; esta, porém, afirmou que acreditava ser 

apenas uma fase. 

O paciente também começou, nesse ano, a ser acompanhado por uma 

pedagoga, que o auxiliava no estudo para as provas, nas lições de casa, nos trabalhos 

e reforçando o conteúdo das matérias. 

A terapeuta entrou em contato com essa profissional a fim de trocar informações 

a respeito de suas diferentes atuações. A pedagoga expôs, então, suas dúvidas a 

respeito das reais limitações de Ro decorrentes da deficiência auditiva e se dispôs a 

aperfeiçoar sua maneira de lidar com ele no dia a dia, com o objetivo de facilitar a 

compreensão do trabalho pedagógico. 

2002 (12 anos) – 5ª série: início da queda do IRF  

Durante o primeiro semestre desse ano, Ro voltou a ser atendido duas vezes por 

semana, sendo uma das sessões individual e a outra em dupla – a mesma do ano 
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anterior. Porém, devido ao baixo aproveitamento de ambos os pacientes, a 

configuração do grupo foi suspensa, e as duas sessões passaram a ser apenas 

individual. 

Ainda que continuasse com a professora particular diariamente, Ro apresentou 

muitas dificuldades na 5ª série, as quais iam desde interpretação de textos, elaboração 

de questões orais e escritas, expressão oral, compreensão do conteúdo das matérias, 

até questões de comportamento, como falta de atenção e concentração, brincadeiras e 

conversas paralelas durante as aulas. 

Também nos atendimentos, então apenas individuais, a terapeuta observou uma 

crescente dificuldade de Ro; mesmo em situações de conversação favoráveis 

(interlocutor de frente, ausência de ruído), a compreensão dele mostrava-se ineficaz. 

Diante disso, Ro realizou um exame de discriminação auditiva com AAS, sendo 

detectado que, de fato, estava apresentando maiores dificuldades nesse aspecto. O 

paciente ficou bastante angustiado diante dessa piora e confirmou que vinha mesmo 

encontrando dificuldades para entender o que as pessoas falavam.  

A possibilidade de um implante coclear começou então a ser discutida em terapia 

com Ro e com os pais. Porém, Durval e Janete posicionaram-se contra o procedimento, 

alegando que o filho não tinha idade para tomar uma decisão como essa, que 

certamente afetaria sobremaneira sua vida futura. Além disso, eles achavam que o 

aumento da dificuldade de compreensão se devia à falta de atenção de Ro, e alegaram 

que, em casa, isso não ocorria.  

A terapeuta observou que esse era um momento muito difícil para os pais, pois, 

pela primeira vez, eles se davam conta de que, em se tratando de uma perda auditiva 

progressiva, Ro poderia não mais ouvir. 
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Durante esse ano, os pacientes do setor de audiologia educacional da DERDIC 

participaram de uma pesquisa da instituição, na qual foram realizados vários exames, 

dentre eles, o estudo genético. Mais uma vez, o resultado de Ro não apontou para uma 

surdez de origem genética. Durante a devolutiva para a família, o médico responsável 

pela pesquisa sugeriu uma avaliação foniátrica para um possível esclarecimento sobre 

os problemas de aprendizagem apresentados pelo paciente.  

No final do segundo semestre, um dos aparelhos de Ro foi estragado pelo 

cachorro da família, e o paciente permaneceu apenas com um, o que dificultou ainda 

mais a compreensão. Foi iniciado, então, um processo de indicação de novos 

aparelhos. 

2003 (13 anos) – 6ª série 

No início desse ano, Ro recebeu a doação dos aparelhos de tecnologia digital, 

também para perdas moderadas a severas, semelhante ao que ele já estava utilizando. 

A adaptação ocorreu sem problemas. 

Aos 13 anos de idade, Ro apresentou-se entediado e desestimulado a continuar 

com os atendimentos na DERDIC. A terapeuta disse-lhe que compreensível que 

estivesse se sentindo assim, uma vez que realizava o trabalho desde os 4 anos de 

idade; porém, advertiu-lhe que ainda havia questões a serem trabalhadas, 

principalmente em relação à escrita. Diante disso, Ro afirmou que iria tentar se 

empenhar mais.  

Desde essa época, aparece no relatório que Janete passou a demonstrar 

insegurança com relação à entrada de Ro na adolescência, com receio de que pudesse  

existir algum tipo de rejeição por parte das meninas.  
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Com relação à escola, Ro continuava apresentando dificuldades de interpretação 

de texto, elaboração de questões escritas; além de falta de atenção e concentração. 

No segundo semestre, ele começou a também ser atendido em grupo com mais 

uma paciente do setor. Tratava-se de uma oficina de leitura e escrita coordenada por 

duas alunas do curso de Fonoaudiologia da PUC-SP. Com isso, o atendimento 

individual passou a ser realizado, apenas, uma vez por semana. 

Além disso, o paciente foi convidado a participar das “oficinas de teatro” - um 

atendimento em grupo proposto pelo projeto de iniciação científica Processo clínico-

terapêutico: a produção de sentidos a partir de um trabalho de leitura e escrita com o 

texto teatral. 

2004 (14 anos) – 7ª série 

Nessa ocasião, as atividades terapêuticas realizadas no atendimento individual 

estiveram vinculadas à oficina de teatro. Deste modo, o paciente teve a possibilidade de 

produzir histórias baseadas no enredo da peça teatral por ele dramatizada. 

A terapeuta observou, então, que o paciente voltou a se mostrar interessado e 

participativo nas sessões. Tal mudança de comportamento também foi percebida pelo 

grupo das oficinas de teatro: Ro estava mais comunicativo, brincava e conversava com 

os outros, demonstrando interesse. 

No segundo semestre, Janete solicitou um contato da terapeuta com a escola, 

pois estava percebendo que o rendimento escolar de Ro havia caído ainda mais. Foi 

realizada uma reunião com a terapeuta, a supervisora da série escolar, a diretora da 

instituição, a pedagoga com quem Ro fazia acompanhamento e os pais. Foram 

discutidas questões como: diminuição da carga horária do acompanhamento 
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pedagógico e da terapia e piora da perda auditiva. Foi decidido pelo grupo que Ro 

deveria voltar ao atendimento pedagógico diariamente, ao atendimento terapêutico 

duas vezes por semana e que entraria em processo de seleção de novos aparelhos de 

amplificação. 

Após as modificações nos atendimentos, de fato, o desenvolvimento de Ro 

voltou a melhorar. Quanto às terapias fonoaudiológicas, uma das sessões era 

destinada aos trabalhos de escrita, que já vinham sendo realizados, e outra, a 

estratégias de leitura e escrita que pudessem auxiliá-lo nas atividades escolares. 

Com relação ao aparelho, apesar de conhecida a sua baixa efetividade, não foi 

possível a seleção de um novo, uma vez que Ro se mostrou bastante resistente à 

mudança, o que a terapeuta interpretou como uma resistência a reconhecer a 

progressão de sua deficiência auditiva. Ela também voltou a discutir com os pais e com 

o paciente sobre a possibilidade da realização da cirurgia de implante coclear. 

Segue abaixo o gráfico com as progressões da deficiência auditiva de Ro desde 

quando ele tinha quatro anos de idade (1994), até 2003, aos 13 anos. 
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4.2. A vivência: o olhar dos pais, da irmã e do próprio paciente  

Reproduzir as experiências ao longo da trajetória de Ro nestes dez anos 

constituiu-se em um desafio ainda maior. As primeiras leituras e a análise das 

transcrições das entrevistas de Ro, Durval, Janete e Rafaela nos levaram a identificar 

três tópicos relacionados ao desenvolvimento de linguagem de Ro: evolução do quadro 

audiológico; a intervenção fonoaudiológica; e o papel da família. Ao iniciarmos a 

interpretação e a análise, as falas de Ro e sua família revelaram as temáticas que 

permearam seus discursos: o sofrimento da progressão da perda auditiva; o processo 

terapêutico fonoaudiológico e sua relação com a família e escola; e os ajustes nas 

expectativas familiares ao longo do processo. 

Iniciamos ressaltando que as crianças com deficiência auditiva de grau 

moderado, como foi caracterizada primeiramente a perda de Ro, em alguns momentos 

parecem ouvir normalmente. Isso ocorre porque os limiares auditivos estão apenas 

ligeiramente rebaixados, e se a intensidade do som for forte, elas podem escutar. 

Assim, como essas crianças são “quase ouvintes”, o diagnóstico é muitas vezes mais 

tardio. 

Na fala dos pais, ficou evidente como Ro se comportava auditivamente e sua 

dificuldade de compreender o que os outros diziam. Ele ouvia, mas não todas as vezes; 

ele falava com distorções, mas tinha apenas quatro anos de idade. A queixa foi feita ao 

médico pediatra, porém, segundo os pais, este profissional apenas lhes disse na 

ocasião que “algumas crianças funcionavam assim”. 

D (pai): Ele [Ro] respondia algumas coisas...Então a gente ficava, 
assim, na dúvida... Então a gente perguntava coisas pra ele responder e 
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ele não respondia. Até hoje ele é assim: “Ah, tô escutando, mas não vou 

atender”. Entendeu? Então, a gente tinha uma certa dúvida e a partir do 

momento que a gente teve o resultado... 

J (mãe): E aí eu comecei a reparar que, quando eu falava alto, ele 
repetia: “Ro, vamos sair, vamos lá!”. Aí ele falava: “Rooooooooooo!”. 

Então, ele repetia, mas aí era só quando falava alto. Mesmo que brigasse 

com ele, falando alto, ele falava que doía o ouvido. Mas isso, estas 

coisinhas assim, a gente só foi percebendo depois que a fono pediu o 

primeiro exame auditivo, aí a gente começou a ficar prestando bem mais 

atenção nas coisas.  

R (irmã): A gente sempre brigava bastante porque ele sempre queria 
ouvir a TV alta, ele vivia gritando, acabava que a gente brigava bastante 

por causa disso. A gente não sabia o que era, mas depois que a gente 

detectou, aí ficou normal, normal. Irmão é irmão e sempre continua 

brigando, mas eu e Ro, eu consegui compreender um pouco melhor ele e 

a nossa relação também. 

Podemos observar nesses relatos que a dúvida sobre uma possível deficiência 

de audição precedeu o diagnóstico, porém a falta do apoio de um profissional 

especializado que os ajudasse a investigar essa suspeita também dificultou a 

constatação do problema. 

J (mãe): A gente percebeu antes, só que só foi levar no profissional com 

quatro anos. Porque a gente perguntava pro pediatra: “Por que ele 

demora pra falar ou às vezes ele fala uma palavrinha ou outra palavrinha 

assim? E o médico falava que era normal, que tinha criança que tinha 
preguiça de falar e a gente foi acreditando nisso... Até chegar numa 

hora que não! Tem que levar num profissional e aí a gente fez, foi por 

iniciativa nossa. 
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Na literatura é preconizado o diagnóstico mais cedo possível da deficiência 

auditiva, uma vez que, assim, existe a probabilidade de o sujeito obter um desempenho 

acadêmico adequado e uma habilidade de comunicação efetiva, evitando efeitos de 

privação sensorial sobre o desenvolvimento global da linguagem (Davis et al., 1986; 

Yoshinaga-Itano, 2000; Joint Committee on Infant Hearing, 2000; Campos et al., 2003).  

Porém, a deficiência auditiva de Ro só foi diagnosticada aos quatro anos de 

idade, sendo caracterizada como neurossensorial de grau moderado. De acordo com 

McFarland (2003), sujeitos que apresentam perda auditiva moderada tendem a 

apresentar maior benefício do resíduo auditivo do que aqueles que apresentam perda 

severa. 

A indicação dos aparelhos que se adequavam melhor ao grau de deficiência 

auditiva de Ro foi realizada logo após o diagnóstico. E tão logo os aparelhos foram 

adaptados e o processo de reabilitação iniciado, os familiares observaram mudanças 

em seu comportamento auditivo.  

D (pai): Ele era muito nervoso, mas depois que começou a ouvir direito, 

ele começou a acalmar... 

J (mãe): O primeiro dia que ele colocou o aparelho, ele foi ligar o rádio do 

carro, mas ele ficou tão feliz, nossa, mas tão feliz e ficou calmo, calmo e 
feliz. (...) Eu me lembro dele na primeira semana, ele escovando os 

dentes, ele perguntava tudo pra mim: “Mãe, o que é isso?”. É azulejo. “O 

que é isso?”. É Espelho. Tudo, tudo ele apontava e ficava perguntando o 

que era. Então ele tava interessado. 

D (pai): E também o que ele tava ouvindo, né? Eu me lembro, ele ouvia 

umas coisas e ficava: “O que é isso?”. Lembro que uma vez ele até ia 

perguntando o barulho dos ventos, assim, das folhas, e perguntando: “O 
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que é isso, pai?”. É, tá batendo o vento, entendeu?São coisas que ele não 

percebia mesmo, mas ele... Quer dizer, passou assim uma fase de 

curiosidade grande. 

D (pai): Agora, bom... Desde esta época, ele não pára de falar, né? Você 

quer ouvir alguma coisa e ele fica: “blá blá blá blá”. É, quer que a gente 

explica o que tá acontecendo. 

Com a utilização do aparelho de amplificação, Ro passou a escutar e a falar 

mais, quase que de imediato, o que pode ter contribuído para o aumento da expectativa 

dos pais com relação ao desenvolvimento de linguagem oral, fazendo com que eles se 

envolvessem no processo terapêutico. 

De fato, Bevilacqua e Formigoni (1997) enfatizam a importância de um trabalho 

partilhado com a família, pois a atuação terapêutica se limita a alguns encontros 

durante a semana, e muito pouco da representação do mundo da criança acontece 

nesses momentos. A comunicação se estabelece e se desenvolve, principalmente, 

entre a criança e sua família, o que as autoras denominam como “a chave do sucesso”, 

pois quem pode passar a maior parte das informações para as crianças são os pais, 

num percurso que vai desde o nascimento até a adolescência, vida profissional e 

adulta. 

No caso de Ro, então, o envolvimento dos pais parece ter sido de grande 

importância para o início do processo de reabilitação. Eles puderam acompanhar passo 

a passo o desenvolvimento de linguagem do filho, desde o primeiro dia, quando ele 

ainda não sabia discriminar os sons que estava ouvindo, até o momento em que “falava 

sem parar” e queria saber tudo o que está acontecendo a sua volta - momento em que, 

efetivamente, tornou-se um interlocutor. 
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A intervenção fonoaudiológica é determinante para o desenvolvimento de 

linguagem oral da criança com deficiência auditiva. É importante, então, que exista a 

construção de uma parceria com a família, compartilhando-se os objetivos da proposta 

terapêutica e os objetivos e as expectativas dos pais. De acordo com Ficker (2004), ao 

longo do processo terapêutico, o maior conhecimento sobre a criança, de seu quadro 

audiológico, bem como sobre seu desenvolvimento sinaliza suas necessidades e 

permite definir as estratégias terapêuticas.  

O trabalho com a criança surda vem ganhando novos contornos na medida em 

que a expectativa e a meta de qualquer proposta terapêutica ou educacional é o 

desenvolvimento da linguagem e, conseqüentemente, o aprendizado de uma língua. O 

papel do profissional da saúde é criar condições para que isso aconteça, fazendo os 

encaminhamentos e recomendações necessárias (Novaes, Balieiro 2004).  

De acordo com Balieiro (2000), a clínica fonoaudiológica de hoje se fundamenta 

no conhecimento sobre audição e surdez numa perspectiva discursiva. A abordagem 

dialógica é constitutiva da relação terapeuta-paciente, levando em conta a subjetividade 

de ambos. 

Porém, como já foi ressaltado, a eficácia de um programa de intervenção está 

ligada não só às questões audiológicas do cliente, mas também à parceria realizada 

com os familiares; é fundamental, pois, levá-los a  participarem do desenvolvimento da 

linguagem do sujeito que está em processo de reabilitação. 

De acordo com Fallon (1991) e com Hadadian (1995), os pais que têm a 

possibilidade de se envolver no processo de intervenção fonoaudiológica do filho 

desenvolvem um grau de comunicação melhor com ele e contribuem mais para o 
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progresso no desenvolvimento de linguagem do que aqueles que não participam nos 

programas de intervenção. 

No caso de Ro, observamos no discurso de seus pais que a identificação do 

tratamento era com a instituição, com a equipe e não com os profissionais 

isoladamente. Variáveis como acolhimento do programa de intervenção e parceria da 

família com a equipe foram por eles identificadas como sendo determinantes no 

processo de desenvolvimento da linguagem oral do filho.  

J (mãe): Eu acho que tivemos aqui na DERDIC uma ajuda muito, muito, 

muito grande mesmo dos profissionais daqui. Desde o começo, o 

tratamento que eles dão pras crianças em geral. Não era só pra ele [Ro] 

que eu via. Era pra todas as crianças. O carinho que as crianças são 

tratadas (...). Pra ele ser o que ele tá agora, eu acho que foi muito 

importante o tratamento que foi dado aqui na DERDIC. 

D (pai): É, tem um envolvimento maior. 

J (mãe): Acho que todos os profissionais, assim... 

D (pai): É que também, ele... É que todo semestre, né? Cada ano mudava 

tudo... 

J (mãe): Mas no começo ficava com a mesma... Terapeuta dois anos 

seguidos... 

D (pai): Dois anos, depois começou a mudar tudo pra ele e depois outra, 

ele não tá tão envolvido com elas, com a fonoaudióloga, ele tá envolvido 

também com outras pessoas, com vocês, fazendo audiometrias, todo 

mundo. 

A clínica-escola apresenta a dinâmica de troca de terapeutas a cada ano, de 

acordo com a formação dos estudantes. Esse mecanismo tem implicações no processo 
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terapêutico, uma vez que o cliente é submetido à mudança, independentemente do seu 

desejo. E como observamos no discurso dos pais de Ro, este aspecto é apontado 

como queixa, porém o vínculo com a instituição é mais forte e supera as dificuldades 

encontradas nas mudanças de terapeuta. 

J (mãe): O Ro não tem dificuldade, assim, com a... Ele sempre foi, assim, 

muito tímido, né? Mas eu acho que aqui na DERDIC ajudou muito ele, 

porque quando vocês ficam puxando, puxando pra criança falar e 

estimulando, estimulando... Então ele não tem dificuldades com os 

amigos. 

Constantemente, os pais evidenciavam o quanto a intervenção fonoaudiológica 

foi determinante para o desenvolvimento de linguagem de Ro. A efetividade na parceria 

realizada entre os pais e a instituição deu ao paciente subsídios para que o 

investimento no seu pleno desenvolvimento de linguagem oral pudesse acontecer. 

J (mãe):... Mas aqui também eu via as brincadeiras que eram feitas com 

ele, de supermercado... Então tinha uns joguinhos lá de fazer compra, 

então, tudo isso ajudou. Aí, quando você vê numa situação real, fica mais 

fácil. Mas de vez em quando a gente desafia ele também: “Vai lá e se vira! 

Vai fazer, vai fazer, vai atrás”. 

 E sobre a necessidade de usar AAS, a mãe lembrou a forma natural como 

as terapeutas da instituição ajudaram Ro a encarar a questão: 

J (mãe): É como usar um óculos. Aqui as terapeutas sempre falaram pra 

ele: “é a mesma coisa de tá usando um óculos”. E aí ele foi realmente se 

acostumando. 

Moeller (2000) realiza uma análise estatística em publicação direcionada para 

médicos pediatras, na qual o desempenho no desenvolvimento de linguagem é 
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relacionado a fatores como: grau de perda, idade do início da intervenção, envolvimento 

familiar e inteligência não verbal. O resultado, caracterizado pela autora como 

“surpreendente”, revelou que o envolvimento com a família representou o índice de 

maior relevância dentre os outros fatores. 

De fato, diante do caso aqui apresentado, de êxito no desenvolvimento de 

linguagem oral, com quadro de deficiência auditiva progressiva, percebemos como a 

família se fez presente a todo momento nas várias facetas da vida de Ro: na escola, 

com seus amigos, protegendo-o, levando-o aos atendimentos.  

Assim, a família deu condições para que os objetivos da reabilitação auditiva 

pudessem ser delineados e atingidos. A utilização dos aparelhos e o comparecimento 

às terapias foram sempre observados com rigor; eram compromissos “sagrados”. 

J (mãe): E a gente também [ajudou]. Por que pra trazer pra cá, pra tá 

realmente acompanhando, vendo se ele tá tendo resultado, se o trabalho 

da DERDIC tá dando resultado e até comentando as dificuldades que ele 

tem fora, aqui dentro...Isso tudo. 

D (pai): Uma coisa que também talvez ajude é...Essa ajuda a gente 

sempre deu, nunca deixou ele sozinho, sempre a gente ficou em cima 
dele, corrigindo o que ele tava falando errado, tentando explicar o 
que ele não tava ouvindo, entendeu? Então, ele teve esse apoio... 

J (mãe): E fora também, que a gente nunca mediu sacrifício, sabe? 

trazer ele, seja de que jeito fosse, mas é sagrado. Vir aqui na DERDIC pra 

gente é sagrado. 

Segundo Lowe (1990), a percepção dos pais dos pequenos êxitos do filho será 

fonte de satisfação, motivando-os a dar continuidade aos empenhos. Porém, essa 

atitude não costuma estar presente no momento do diagnóstico, e os pais precisam de 
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ajuda profissional para se sentirem seguros e acreditarem em sua capacidade de ajudar 

o desenvolvimento da criança, superando os sentimentos de choque, culpa, etc., e 

aprendendo a lidar com a deficiência auditiva e o uso do AAS. 

Como foi descrito na apresentação dos relatórios, paulatinamente o grau de 

deficiência auditiva de Ro foi aumentando, o que pôde ser monitorado por meio de 

exames periódicos e observação de seu comportamento por parte dos terapeutas. Em 

uma das avaliações de rotina, quando Ro estava com sete anos de idade, foi detectado 

o aumento dos limiares auditivos, marcando o início da progressão da perda auditiva. 

Nesse momento, porém, os efeitos disso no comportamento do paciente ainda não 

eram visíveis, e ele foi se adaptando a essa nova condição sem grandes prejuízos.  

Essa progressão e o sofrimento que dela advém, aliados ao “êxito” no que diz 

respeito à fala, torna esse caso bastante significativo para o campo fonoaudiológico. 

De acordo com Pupo (2000), alguns aspectos de natureza audiológica ainda são 

intrigantes, apesar do avanço tecnológico e conhecimento acumulado. A autora afirma 

que, no acompanhamento de crianças deficientes auditivas, observa-se que a audição 

de algumas delas nem sempre permanece estável e, em alguns casos, pode se 

deteriorar ou flutuar. 

Em função disso, uma rotina de trabalho em que periodicamente os aparelhos 

são checados e a percepção auditiva do cliente é avaliada, dificilmente irá negligenciar 

modificações que precisam ser realizadas para garantir o prognóstico do 

desenvolvimento de linguagem da criança em atendimento.  

Também Bevilacqua e Formigoni (2000) ressaltam que, durante o processo 

terapêutico, a evolução da criança, os progressos alcançados e o desenvolvimento das 

habilidades auditivas devem ser constantemente observados, como também devem ser 
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realizadas atividades de avaliação de fala, linguagem, dos aparelhos de amplificação 

sonora, do grau de deficiência auditiva e do relacionamento familiar. 

A discussão em questão parte da premissa de um programa bem delineado, ou 

seja, a integração da equipe nos dois aspectos: no manejo audiológico e na terapia.  

Ro teve a oportunidade de, desde o diagnóstico da deficiência auditiva, ser 

atendido na mesma instituição, a qual prezou pelo cuidado das variáveis apontadas 

pela literatura como determinantes para um processo de reabilitação eficiente: 

avaliação audiológica, seleção do aparelho de amplificação sonora mais adequado para 

as necessidades do momento, monitoramento periódico da audição, bem como ajustes 

e/ou trocas de aparelhos de amplificação, avaliações de fala, linguagem e do 

relacionamento familiar, bem como os progressos alcançados e o desenvolvimento das 

habilidades auditivas (Ross, 1199; Bevilacqua e Formigoni, 2003; Ficker, 2004; Novaes 

e Balieiro, 2004). 

É interessante perceber que tanto nos relatórios dos terapeutas da instituição, 

quanto nas entrevistas, o processo de reconhecimento da piora da audição de Ro é 

referido como algo que aconteceu paulatinamente. O limiar de audibilidade aumentou 

um pouco a cada ano, mas as trocas de aparelhos por outros que melhor atendiam às 

alterações e a adaptação gradativa de Ro à nova situação fizeram com que a 

dificuldade fosse abrandada e, conseqüentemente, fosse adiado o verdadeiro 

diagnóstico de surdez. 

Uma vez detectada a progressão da perda auditiva, foram realizados 

encaminhamentos a fim de que fosse investigada sua possível causa. Nessa ocasião, 

Ro realizou exames eletrofisiológicos e estudo genético, o que causou desconforto e 

sofrimento aos pais. 
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J (mãe) [dirigindo-se ao pai]: Você não lembra o que ele [Ro] perguntou 

pra mim, que eu te falei? 

D (pai): Não... É...Pela compreensão dele, né? 

J (mãe): Ele falou assim: “O que vocês fizeram comigo que eu sou 

assim?”. 

D (pai): Hum. 

E (entrevistadora): Quando ele perguntou isso? 

D (pai): Quando ele era pequeno. 

J (mãe): Não, não, foi quando Dr. Spinelli tava fazendo os exames, a 

pesquisa com ele há mais ou menos dois anos... Então, nesta fase aí ele 

perguntou: “O que vocês fizeram comigo que eu sou assim?”. Então, quer 

dizer, eu penso que o tempo todo ele tava culpando a gente. Você não vê 

que de vez em quando ele despreza assim, agora nem tanto, né? Mas 

antes ele desprezava a gente... É como se a gente tivesse culpa. 

Pollack (1985) afirma que o nascimento de uma criança com deficiência provoca 

o aparecimento de sentimentos como negação, culpa, depressão, raiva e ansiedade 

nos pais, uma vez que eles sonham com uma criança perfeita. O clínico deve estar 

atento a isso, para que possa dar-lhes o tempo necessário para que os sentimentos 

possam ser vividos, ajudando-os a perceber um caminho para o tratamento do filho. 

No momento em que os efeitos da progressão da perda auditiva começaram a se 

tornar visíveis, os pais de Ro buscaram novas tecnologias de aparelhos auditivos e 

possíveis soluções. 

D (pai): A gente sabe os limites dele e ele também sabe quais são os 

limites. Então...aí no caso, a gente tentou sempre...é...não querer esperar 
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por que é obrigação esperar, mas tentar ajudar a superar os limites 
dele. 

D (pai): Se ele vai ter dificuldade, precisa ter um jeito de superar... Agora 

tem, eu acho que vai ter limites para ele, não é qualquer coisa que ele 

queira que ele vai superar. 

De fato, a progressão da perda auditiva geralmente provoca medo e insegurança 

decorrentes tanto do aumento das dificuldades de comunicação, quanto das dúvidas 

geradas no novo processo diagnóstico (Pupo, 2000). 

A angústia acarretada pelas mudanças no quadro audiológico de Ro estava 

bastante clara na família, e intensificava-se a cada audiometria, a cada perda, a cada 

novo diagnóstico. Também ficou evidente, na entrevista, a dificuldade em identificar e 

compreender os comportamentos de Ro, relacionados ou não a progressão da perda: 

J (mãe): Ele anda muito nervoso, muito. Ele era nervoso assim quando 
ele era pequenininho, quando começou, antes de ele começar. 
Exatamente. Ele era bem nervoso. Ele gritava, e ele tá ficando assim. Tem 

um tempinho que ele tá bem assim, irritado. 

Quando a evolução da deficiência auditiva acontece de forma gradual, muitas 

vezes o indivíduo não tem consciência de suas próprias dificuldades, uma vez que 

mecanismos de compensação são desenvolvidos. Assim, acredita que ouve bem, 

atribuindo as dificuldades a algo diferente e não necessariamente à diminuição da 

capacidade auditiva (Iervolino et al. 2003). 

J (mãe): Mas isso tá ficando pior agora, porque ele já foi muito melhor. O 

Ro já foi bem melhor. Tá ficando pior agora porque ele tá perdendo bem 

mais a audição (...). Ele foge dizendo o seguinte: “Ah, num quero falar”. 
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Você começa a perguntar as coisas pra ele: “Ah, tô com preguiça”. Ele fica 

assim. 

Quando a instalação da perda é súbita, embora o indivíduo perceba mais 

claramente suas dificuldades, os sentimentos predominantes são de rejeição e de 

inconformismo. Se necessitar de um aparelho de amplificação, pode usar sua 

normalidade auditiva anterior como parâmetro, rejeitando esse dispositivo e não 

aceitando a necessidade do uso de estratégias para melhorar a sua comunicação 

(Iervolino et al., 2003). 

Para compreender o processo de Ro, podemos então fazer a seguinte analogia: 

foi como se ele tivesse passado da condição de ouvinte para surdo. De fato, apesar da 

deficiência, no início ele conseguia se comunicar com eficiência utilizando os AASs; 

porém, foi perdendo essa condição no momento em que os efeitos da progressão se 

materializaram. Ro foi se dando conta, então, de que os aparelhos já não estavam 

suficientemente bons, sendo que o fato de escutar menos foi comprometendo seu 

desempenho nas diversas situações discursivas e, conseqüentemente, a interação com 

o outro.  

Um outro ponto interessante que foi observado nas entrevistas diz respeito ao 

fato de o pai não mencionar a surdez em seu discurso. Geralmente, Durval fez uso de 

expressões tais como: “de áudio ele é o único”, “a gente ficou sabendo da audição 

dele”, o que nos faz pensar em uma possível resistência para aceitar a deficiência 

auditiva do filho.  

De acordo com Luterman (1979), o processo de ajustamento da família à 

deficiência auditiva, que se inicia pelo “choque” e caminha até o “reconhecimento”, não 

obedece, necessariamente, a uma hierarquia e pode ser resgatado em momentos 
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decisivos da vida da criança, como a entrada na escola. A intensidade com que esse 

ajuste é experimentado também varia de acordo com a história de cada família. 

Segundo o que apresentamos na primeira parte deste capítulo, na descrição dos 

relatórios, desde o ano de 2002, quando Ro tinha 12 anos de idade, foi levantada a 

possibilidade da realização do implante coclear. Nesse momento, foi observada a 

queda no reconhecimento de fala, mesmo com os aparelhos adequados para o grau de 

deficiência auditiva do paciente. 

Porém, era de fato difícil para a família concordar com esse procedimento, uma 

vez que os AASs sempre se mostraram eficientes. Apenas após dois anos, quando foi 

realizada uma reunião para discutir possíveis soluções para o baixo desempenho 

escolar do paciente, estando presentes a terapeuta, a supervisora da série escolar, a 

diretora da instituição educacional, a pedagoga com quem Ro fazia o acompanhamento 

e os pais, estes puderam compreender que o filho não estava compreendendo por não 

estar escutando e que algumas mudanças precisariam então ser pensadas, como a 

realização do implante e o aumento da carga horária de reforço escolar. 

D (pai): Então a gente tá tentando ver, por que eles estavam achando que 

não era falta de compreensão, se ele escutava ou não compreendia. 

Então, na verdade, não é isso que tá acontecendo, ele simplesmente não 

tá escutando mesmo e por isso ele não compreende as coisas que é 

normal, e lá na escola. 

J (mãe): E aí chegaram a conclusão de que ele deveria usar o implante, 

colocar o implante a partir do ano que vem. Mudar o aparelho e depois já 

ir mexendo algumas coisas pra já ir fazer o implante e ele continuar o 

desenvolvimento. 
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De fato, o implante coclear vem sendo utilizado com sucesso nos casos de perda 

auditiva progressiva. Esse mecanismo possibilita que o sujeito continue o seu 

desenvolvimento e mantenha a linguagem oral, caso esta já tenha sido adquirida, como 

acontecia com Ro. 

Segundo Sargent (2005), quando o sujeito com perda progressiva já apresenta 

as habilidades de fala e leitura, isso favorece o desempenho após o IC. Também a 

inserção em uma escola que enfatize a comunicação oral em lugar da sinalizada é 

importante para os resultados optimais desse procedimento.  

 Também Gray et al. (2002) enfatizam que crianças que tiveram a progressão da 

deficiência da audição para o grau profundo devem ter estimulação cortical pelo som, 

devendo então apresentar um bom desempenho auditivo com implante.  

Algumas variáveis sobre o IC, porém, ainda não são conhecidas. 

J (mãe): Agora eu tô achando as coisas bem mais difíceis. Porque parece 
que ele pega, que ele faz as coisas meio por adivinhação, ele faz um 
fechamento. É que nem quando você começa a aprender inglês. Tudo 

bem, você não precisa saber tudo, mas você pega o principal. Ele me dá a 

impressão que é bem assim que ele faz. Às vezes ele não entende uma 

palavra e ele pergunta. 

D (pai): É, é uma coisa de compreensão dele. Tem coisas que ele não tá 

entendendo. O processo da gente é um processo normal e fácil de 

entender. No caso dele não. 

De qualquer forma, os pais e o próprio paciente precisavam de um tempo para 

compreender e aceitar a necessidade de novos procedimentos: 
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J (mãe): Vai acostumando, né? Vai amadurecendo. É que nem quando a 

fono falou a primeira vez [do implante coclear], eu fiquei toda brava. 

Na entrevista que realizamos com Ro, ele falou sobre o mecanismo que vinha 

utilizando quando não conseguia compreender o outro. Ele estava tentando se 

readaptar à nova realidade de não ouvir como antes. 

E: E você acha que tá entendendo bem as pessoas? 

Ro: Eu acho. 

E: E com o outro aparelho, quando você não estava entendendo o que as 

pessoas falavam, o que você fazia? 

Ro: Eu falava outra coisa. 

E: Você mudava o assunto? 

Ro: Sim 

E: E ficava sem entender? 

Ro: É. 

E: Ah, é? E se a pessoa percebesse que você não entendeu? 

Ro: Ah, eles percebem. 

E: Então você acha que eles percebem? E você fazia isso com quem? 

Ro: Eu já fiz com um monte de gente. Com meus amigos da escola, com a 

minha professora. 

E: A professora fala alguma coisa e você não entende, aí você muda o 

assunto? 

Ro: É. 
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E: Você não procura entender o que ela falou? 

Ro: Daí eu falo pra ela falar de novo. 

Observamos o quanto a perda da fluência, do domínio da língua para conseguir 

escutar bem, pelo menos no silêncio, dá a sensação de um prejuízo muito grande para 

Ro e seus pais. Talvez este seja o verdadeiro diagnóstico de surdez, no momento em 

que o seu efeito é maior que os mecanismos utilizados para “esquivar-se” dela.  

Diversos autores discorrem sobre as dificuldades de o adolescente aceitar o IC. 

De acordo com Murakami (2001), expectativas e fantasias “irrealistas” podem 

comprometer o envolvimento do paciente e dos familiares em todo o processo de 

adequação e habilitação posterior ao implante. 

Rafaela, irmã de Ro, relatou em entrevista o que entendeu sobre o IC e também 

o motivo que levava o irmão a não estar seguro quanto a sua realização: 

R (irmã): A minha mãe comentou uma vez que ele se sentia assim: “Poxa, 

vou ter que usar o implante”. Aí começou a perguntar pra minha mãe: 

“Vou ter que usar o negócio aqui do lado? Como é que vai ser? E meus 

amigos?” Não sei o quê, será que vão ficar numa boa? Não sei... Minha 

mãe explicou que ele vai ter que colocar o aparelho atrás da orelha, né? 

Ele teria que usar a bateria, um aparelho aqui na cintura. Então ele 
ficou preocupado com a estética dele... E eu falei pra minha mãe, 

depois de um tempo ele vai se acostumando, feito acostumou com o 

aparelho. Tudo bem que ele era pequenininho, não entendia tanto. 

A estética volta à tona neste momento, sendo uma preocupação para Ro e seus 

familiares. Talvez a realização da cirurgia do implante significasse para eles a 

materialização da surdez, o que parecia estar sendo mais significativo do que o 

verdadeiro benefício que o paciente pudesse vir a obter com esse procedimento. 
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Mas, como assinala Ribeiro (1993), é importante ouvir o paciente, de modo a 

atender suas expectativas, avaliando se são realistas ou não em relação ao possível 

resultado cirúrgico. 

Em um dado momento da entrevista, Durval discorreu sobre o implante: 

D (pai): Era importante ele conhecer mais gente que fez o implante e está 

na mesma situação dele. 

J (mãe): Sabe o que ele falou pra mim? ”Não dá pra esperar acabar tudo 

[perder toda a audição]?”.  

E: Ele tem medo que a cirurgia piore a sua audição? 

J (mãe): Eu acho que é mais estético. 

D (pai): É... Esteticamente. Isso é o modo de ele ver. É, no caso dele tá 

um pouco resistente. Aí a gente fica um pouco na dúvida se realmente 
não dá pra deixar até o final, como ele falou, mas pensando bem, é 

isso, a gente não vai ficar forçando se ele não quer. 

J (mãe): Pra ele ia ser muito bom, que tá numa fase que ele tem que 

aprender, aprender, aprender. Vai servir pra o crescimento dele. 

Podemos supor que a idéia de Ro, de esperar “acabar tudo” para, então, realizar 

a cirurgia, significa que ele estava vendo o IC como ponto de chegada do 

ensurdecimento. Antes ele tinha acesso à língua oral com a utilização dos aparelhos; 

no momento, estava perdendo essa condição, mas como isso ainda não havia ocorrido 

totalmente, Ro foi se acomodando a cada mudança, e imaginava que existia o risco de 

piorar ainda mais o seu quadro de surdez. 

O momento se apresentava com diversas mudanças e dúvidas em torno delas. 

Observamos no relato de Durval que ele estava inseguro quanto ao filho realizar a 
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cirurgia e até compartilhava da idéia de que deveriam esperar a progressão total da 

perda de audição. Ele também demonstrava estar preocupado com a vontade do filho, 

colocando-o na posição de quem poderia escolher. 

D (pai): Ele tá meio apreensivo com esta mudança, né? Tá meio chateado 

por achar que tá perdendo a audição. Ele sabe que tá perdendo e não 

quer aceitar um pouco esse tipo de coisa... Ele tá apreensivo. E até pelo 

Implante também, sabe? Ele não gosta de conversar. 

Até o momento do final da pesquisa, Ro ainda não havia realizado a cirurgia do 

implante coclear. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os procedimentos metodológicos deste estudo - descrição dos prontuários e 

análise das entrevistas de Ro e seus familiares - possibilitaram desvendar o quanto é 

fundamental que os programas de reabilitação auditiva contem com a participação 

efetiva das famílias dos pacientes. 

Além disso, a partir do estudo de caso aqui apresentado, que descreveu e 

discutiu o desenvolvimento de linguagem de um sujeito com perda auditiva progressiva, 

foi possível delinear algumas particularidades do processo terapêutico fonoaudiológico 

diante desse tipo de deficiência.  

De fato, nesses casos, diferentemente do que ocorre diante das perdas mais 

estáveis, a expectativa com relação à comunicação oral vai sendo atualizada conforme 

as habilidades auditivas ficam mais comprometidas.  

Como vimos, a literatura aponta diversas variáveis envolvidas no processo de 

desenvolvimento de linguagem do sujeito com deficiência auditiva. No caso de Ro, as 

variáveis perda de audição, envolvimento da família e sua parceria com o programa de 

intervenção foram bastante marcantes.  

A integração da equipe do programa de reabilitação, tanto no manejo 

audiológico, quanto na terapia, deu subsídios para que o controle da audição, realizado 

periodicamente, garantisse os ajustes e substituições dos AASs. Também os 

encaminhamentos para estudo etiológico e avaliação para cirurgia de implante coclear 

contribuíram para uma melhor definição de alternativas diante da piora dos limiares 

auditivos. 
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Podemos afirmar, então, que a intervenção fonoaudiológica foi determinante para 

o desenvolvimento de linguagem do paciente, tanto oral como escrita, à medida que 

existiu a construção de metas comuns entre o que era oferecido como proposta 

terapêutica e os objetivos e expectativas da família da criança. A parceria com os pais 

no processo de reabilitação garantiu grande parte das aquisições de Ro, especialmente 

em relação à oralidade. Também foi de extrema importância a participação da família 

nas diversas situações de vida do paciente - o incentivo e a luta constante, dia a dia, 

para o seu crescimento, a busca por novas soluções em vista da progressão da perda, 

o apoio afetivo e as expectativas de que ele ainda havia muito a alcançar.  

No que diz respeito ao vínculo com a instituição em que era realizado o 

tratamento, considerado pelos pais como fundamental no desenvolvimento de Ro, a 

única objeção, como vimos, dizia respeito à mudança de terapeutas, característica de 

uma clínica-escola. No entanto, esse aspecto não pareceu ter comprometido o trabalho.  

É importante considerar, ainda, como se deu o processo de indicação do 

implante coclear no momento em que o grau de perda tornava insuficiente a 

amplificação convencional. De fato, isso parece ter representado, tanto para Ro como 

para seus familiares, a consumação da perda da audição, que vinha, gradativamente, 

impossibilitando o acesso aos sons da fala. Essa representação, como vimos, vinha 

comprometendo o processo de decisão pela cirurgia e implicou em um trabalho de 

orientação e aconselhamento para toda a família. 

Finalizamos ressaltando que estudos de caso podem ser reveladores na 

explicitação do processo terapêutico vivido por crianças com deficiência auditiva nas 

primeiras etapas de suas vidas. A parceria com a família no processo terapêutico e a 

precisão do acompanhamento audiológico foram, no caso de Ro, aspectos 
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determinantes do desenvolvimento de linguagem e na inclusão escolar, o que 

proporcionou um percurso de êxito na oralidade e suporte nas diversas situações 

desencadeadas pela perda auditiva progressiva. 
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Anexo 1 

INFORMAÇÕES DO SUJEITO DA PESQUISA 
 

Este trabalho intitulado de “PERDA AUDITIVA PROGRESSIVA E O DESENVOLVIMENTO DE 

LINGUAGEM ORAL: UM ESTUDO DE CASO” tem como objetivo a partir da história de um caso de 

adolescente com deficiência auditiva progressiva com êxito na oralização, identificar e discutir os fatores 

e as relações entre eles que foram determinantes no processo de desenvolvimento da linguagem oral. A 

análise do caso será realizada tanto da perspectiva clínico-terapêutica do desenvolvimento de audição, 

linguagem e percurso escolar do sujeito, quanto a partir da vivência dele e seus familiares destas 

questões ao longo do mesmo intervalo de tempo. 

A fim de que o objetivo seja alcançado, recorreremos a dois tipos de coleta de dados: 

análise de prontuários e entrevistas. As entrevistas serão semi-dirigidas, uma vez que ambos os 

integrantes da relação terão momentos para dar alguma direção, representando ganho para 

reunir os dados segundo os objetivos propostos (Turato, 2003). A análise dos prontuários será 

realizada na busca da tragetória fonoaudiológica, a história do sujeito a partir da perspectiva 

das terapêutas. Serão observados dados de avaliação audiológica, visando caracterizar a perda 

auditiva, dados de linguagem, histórico médico e escolar descritos pela terapeuta nos relatórios 

anuais, do período de 1994 a 2004. 
Não existe nenhum risco conhecido envolvido na aplicação dos procedimentos que serão 

utilizados nesta pesquisa. 

As discussões e considerações obtidas serão apresentadas após o término deste 

estudo. 

Os dados colhidos são sigilosos e só serão utilizados na pesquisa mediante a 

autorização dos responsáveis que poderá retira-la a qualquer momento sem, contudo, perder o 

direito de ser atendido pela fonoaudióloga-orientadora. 

 
Consentimento Pós-Esclarecido 

 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 

me foi explicado, consisto em participar do presente protocolo de pesquisa. 

 
São Paulo,___de__________de_____ 
 
 
 
___________________________                               _______________________ 
Assinatura do responsável                                            Assinatura do pesquisado 

 
 



Anexo 2 

“TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO” 
 
 

Eu,____________________________________________________________________
_ portador (a) da cédula de identidade Nº_______________, CIC Nº___________________ 
residente à:_________________________________________________, na cidade 
de______________, Estado_______________. 
Telefone:________________________________________________________________. 
Responsável pelo (a) menor_________________________________________________ 
autorizo sua participação na pesquisa intitulada: “PERDA AUDITIVA PROGRESSIVA E O 
DESENVOLVIMENTO DE LINGUAGEM ORAL: UM ESTUDO DE CASO”, realizada pela 
fonoaudióloga mestranda Juliana Wolfenson Coutinho, nº do Conselho 12847-SP, sob 
orientação da Prof. Dra. Beatriz Novaes. 

AUTORIZO a pesquisadora e orientadora a divulgar os dados colhidos nas entrevistas e 
nos prontuários, quer anteriores ou posteriores a data deste documento de autorização. 

A pesquisa em questão tem como objetivo a partir da história de um caso de 
adolescente com deficiência auditiva progressiva com êxito na oralização, identificar e discutir 
os fatores e as relações entre eles que foram determinantes no processo de desenvolvimento 
da linguagem oral. A análise do caso será realizada tanto da perspectiva clínico-terapêutica do 
desenvolvimento de audição, linguagem e percurso escolar do sujeito, quanto a partir da 
vivência dele e seus familiares destas questões ao longo do mesmo intervalo de tempo. 

Fui orientado (a) de que todas as minhas autorizações serão devidamente cumpridas e 
respeitadas. 

Estou ciente também de que minha participação é voluntária e dela posso desistir a 
qualquer momento, sem explicar os motivos e sem comprometer meu processo terapêutico. 
 
 

São Paulo,___de__________de_____ 
 
 
 

___________________________________ 
 

Assinatura do responsável 
 

Nome do pesquisador responsável: Juliana Wolfenson Coutinho 
Endereço: Ald. Sarutaiá, 136, 62. 
Cidade: São Paulo – SP. CEP. 01403-010 
Telefone: (11) 3057-2347 


