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RESUMO 

 

O presente estudo bibliográfico pretende mostrar que a velhice, definida pela fala externa ao 

sujeito, tem sido representada por meio de identidades estigmatizadas, incapacitantes e 

patologizadas, restringindo e impedindo a escuta das singularidades e diversidades humanas 

em suas plurais formas de envelhecer. A velhice tem sido escutada pelas partes, através de um 

enfoque apenas biológico. Serão trazidas vozes de velhos, também de velhos surdos, a 

maioria obtida ao pé de macas de acupuntura, que contam um pouco do sofrimento causado 

pela falta de escuta, restringindo sua saúde, sua totalidade e integridade. Também traremos 

suas dores, a pior delas parece ter sido a perda - ou a ausência - da voz. Autores como 

Balandier, Sennett, Bauman, Morin, Augé, Sacks, Granet, Biase, Yamamura, entre outros, 

contribuirão para as reflexões sobre a forma pela qual a velhice vem sendo definida. Com eles 

apresentamos o contemporâneo, a aceleração do tempo e da informação, produtividade. 

Abordaremos a homogeneização, a ordem, mas convidamos ao movimento e oferecemos uma 

oportunidade, dentro da desordem fértil e criativa, para a escrita de novas histórias. Este 

movimento, ou desordem, grita para que escutemos outras formas de vida, além daquelas já 

conhecidas, fixadas, como também “normais”. Partindo de escutas particulares faremos uma 

viagem pelo universal. O que escutas clínicas individualizadas (“partes”) traduzem do tempo 

contemporâneo (“todo”)? A doença social da exclusão é um mal instalado, causado pela 

homogeneização, pela padronização, pela normatização, pela ordem imposta que restringe 

lugares, exclui as diferenças, patologiza o desconhecido. A vida saudável da sociedade não 

parece estar na linearidade, que não se mostra mais possível. Este não é um estudo 

diagnóstico, pois não serão trazidos dados estatísticos, apenas um diálogo desacelerado sobre 

um tema: velhices que não costumam encontrar escuta. As velhices serão apresentadas pelo 

pseudônimo Adhara, que significa base, sustentação, também uma estrela cujo brilho 

corresponde ao reflexo do brilho de outra estrela. Independentemente de qual seja a estrela 

brilhante e a refletida, o brilho do encontro das relações humanizadas deve ser destacado. Um 

tempo para ampliar a percepção do outro para além das suas partes, partindo-se do 

pressuposto que a exclusão não é uma condição exclusiva da população idosa, nem surda. Aí 

está toda a alteridade que, pela falta de sensibilidade e acolhimento não foi ouvida. Na 

experiência do diálogo é que se constroem os tecidos sociais. Entretanto, para chegar ao 

diálogo é necessário que haja outro olhar em relação à velhice, ao velho, ao velho com 

deficiência, um novo tecido social precisa ser criado.  

Palavras-chave: Velhices; Surdez; Contemporaneidade; Voz; Gerontologia. 



Spadafora,S.(2012). Senescence in a deaf contemporary age. Master’s Degree Thesis in 

Gerontology. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. São Paulo, 2012. 

 

 

ABSTRACT 

 

The following bibliographic study intends to demonstrate how elderliness, defined by the 

external converse of the subject, has been represented through stigmatized, incapacitating and 

pathologized identities, disabling and obstructing the act of listening to and perceiving human 

singularities and diversities in its various forms of growing old. Elderlies have been heard by 

parties, solely through a biological approach.  Elderly voices will be taken into account as 

well as that of the elderly deaf. The majority of the input was obtained during acupuncture 

sessions, and these relate the suffering that the lack of being listened to has caused, inhibiting 

their health, entirety, and integrity. We will also address their pain, the most outstanding of 

these being the loss of, or the absence of voice. Authors such as Balandier, Sennett, Bauman, 

Morin, Augé, Sacks, Granet, Biase, Yamamura, among others, will contribute to the reflection 

on the matter in which the elderly have been defined. Alongside these we present the 

contemporary, the acceleration of time and information, as well as productivity. We approach 

homogenization, order, at the same time soliciting activity, offering an opportunity amidst this 

fertile and creative disorder for the development of new perspectives.  This activity, or 

disorder, highlights the need to tune into new life forms beyond the known, stated, or 

considered “normal”. From within these private audiences we will take an all-inclusive trip. 

How do these individual (“parts”) clinical hearings interpret the contemporary (“whole”)? The 

social sickness of exclusion is a deep rooted evil caused by homogenization, standardization, 

and normalization, caused by the imposed order that restricts locations, excludes differences, 

and pathologizes the unknown. The healthy life of society does not seem to be in linearity, 

which does not appear to remain attainable. This is not a diagnostic review, since it does not 

include statistic data; it is only a paced dialog concerning a topic, that is, old people who are 

rarely listened to. The elderly are presented by the pseudonym Adhara, which means base, 

support, as well as a star whose brightness reflects that of another star. Independent of which 

star shines and which one reflects, the brightness that is found in human relations is what 

should be highlighted. One must take time to broaden their understanding of the other, beyond 

its own scope, assuming that exclusion is not an exclusive condition for the elderly or the 

deaf. Within this lies the alterity that has not been heard, for a lack of acceptance and 

sensibility.  Society’s fabric is woven through the practice of dialoging. However, in order to 

reach this dialog a new view must be adopted, concerning elderliness, the elder, and the 

disabled elder. A new social fabric must be created. 

Key Words: Elderly; Contemporary; Voice; Gerontology; 
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Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que a minha passagem pelo mundo não é 

predeterminada, preestabelecida. Que o meu “destino” não é um dado mas algo que precisa 

ser feito e de cuja responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a História 

em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidades e 

não de determinismo.  

(FREIRE, 2010, p.53) 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicio esta pesquisa baseada em minha trajetória pessoal e profissional, que justificará 

o meu encontro e encantamento com a gerontologia social e as humanidades. Sou formada em 

Biomedicina, com especializações em Análises Clínicas e Acupuntura.  

Começo pelo tempo imerso nas análises clínicas, da visão biológica do humano 

mostrado em partes, em inúmeros exames laboratoriais que buscavam diagnósticos, traduções 

do estado de saúde ou doença. Foram muitos tubos de ensaio, amostras de sangue e outros 

fluidos corpóreos em pacientes “sem nome”, “códigos de barras”, nos quais se mensuravam, 

por exemplo, frações bioquímicas como glicose, colesterol, triglicérides, ácido úrico, entre 

outras, determinando condições patológicas, ou não, segundo resultados e padrões de 

normalidade predeterminados. Os exames eram digitalizados e entregues ao paciente sem 

precisar mostrar seu rosto. Resultados, ou “sentenças”, que costumam afetar de forma 

importante a vida das pessoas, pois o estado biológico fora das “normalidades” normalmente 

desintegra, fala pelo todo que compõe o humano, determinando o futuro, restringindo 

possibilidades, limitando a vida.  

Lembro-me do dia em que um “código de barras” me fez pensar naquele que estaria 

fora do tubo de ensaio, do outro lado das paredes assépticas. A história aconteceu em um 

plantão noturno de um hospital no qual estagiava, quando vi chegar amostras de sangue 

vindas do pronto-socorro. O profissional da saúde, que deveria realizar as análises, 

permaneceu sentado à espera de outras amostras para então ligar o aparelho de centrífuga, 

aprendido como economicamente correto. Por trás da espera, um sofrimento pode ter sido 

prolongado, e mesmo uma vida ameaçada. Trabalhei em grandes laboratórios e tive a 

oportunidade de constatar o grande avanço tecnológico na área dos exames clínicos 

bioquímicos. Quanto maior a tecnologia menor a interferência humana, menor a probabilidade 

de erros, maior exatidão, mas um distanciamento, a partir de então, também das partes. 

Automaticamente, sangues e mais sangues chegavam e partiam com normalidades, 

anormalidades, saúde e doença. Alguns anos sentindo a falta do contato humano.   

Cheguei, então, à acupuntura. Apesar de enquadrada nas ciências biológicas, é 

terapêutica integrativa, essencialmente humana.  Compartilho com Biase (1995), quando diz 

que a acupuntura, parte da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), interpreta os casos clínicos 

baseada em um pensamento filosófico holístico, no qual os fenômenos são compreendidos 
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como partes de um padrão dinâmico de eventos interconectados. Sinais e sintomas são 

colocados juntos,  sendo visualizado todo o quadro clínico. É medicina centrada na pessoa e 

não na doença. As doenças físicas, emocionais e mentais são concebidas como diferentes 

aspectos, intimamente relacionados, de um mesmo todo, e não doenças de natureza diferente.  

O ideal de saúde chinês se caracteriza pelo sentimento de harmonia e bem-estar. O 

homem é percebido como microcosmo que interage com o universo e participa dos 

acontecimentos cósmicos, como assinala Yamamura.  

 

A MTC concentra-se na observação dos fenômenos da Natureza, no estudo e 

compreensão dos princípios que regem a harmonia nela existente. Na 

concepção chinesa, o Universo e o Ser Humano estão submetidos às mesmas 

influências, sendo partes integrantes do Universo como um todo. Desse modo, 

observando-se os fenômenos que ocorrem na Natureza, pode-se por analogia 

estendê-los à fisiologia do corpo humano, pois nele se reproduzem os mesmos 

fenômenos naturais. (2003, p.XLIII) 

 

De acordo com Yamamura, na visão global natureza/ser humano, as ciências são 

coerentes e concordantes entre si, e os ramos do conhecimento humano partem ou confluem 

para o saber básico, estruturado pelos princípios do saber chinês. A concepção chinesa, a 

respeito do Universo, está apoiada em três pilares básicos: Teoria do Yin e do Yang, Teoria 

dos Cinco Movimentos e Teoria dos Zang Fu (Anexo).  

O enfoque das terapêuticas chinesas, entre elas a acupuntura, é manter o equilíbrio da 

energia interna, encontrar o equilíbrio dentro das possibilidades de cada indivíduo, dentro de 

sua vida e de sua condição de normalidade e possibilidades. É preciso criar o espaço em 

conjunto com o paciente. 

Conhecer esse enfoque foi um momento de minha vida de grandes desconstruções, ou 

melhor, construção de um olhar mais ampliado, além da visão biológica fragmentada que 

trazia na bagagem. Conhecer o humano em sua totalidade despertou meus sentidos.   

Com a acupuntura percebi que as partes não respondem por si sós. Para a Medicina 

Tradicional Chinesa, saúde/doença é produção individual, inserida e afetada pelo meio e 

forma que se vive. Órgãos, sentimentos e pensamentos são interligados e influenciados pelo 

ambiente externo. Por isso, buscar a saúde envolve muito mais do que usar medicamento, 

tratar da doença, pois implica busca do entendimento do que forma todo o sujeito. Tem-se que 
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percebê-lo em sua fala, em seu cheiro, em seu olhar, pele, nas relações e interação com o 

mundo, família, cultura, ambiente e sociedade. Envolve escuta. 

A concepção chinesa de vida em movimento fez grande diferença e me angustiou ao 

mostrar o idoso patologizado, impedido de se mostrar Yin, tentando encontrar um padrão 

contemporâneo normativo Yang e o envelhecimento ativo como única forma de ser saudável. 

Padronização e homogeneização da velhice. A normatização da vida e da saúde, a aceleração, 

a atividade, tiraram o rosto do velho, roubaram sua individualidade, impediram que se 

mostrasse em sua singularidade, suprimindo voz, lugar, espaço e tempo de escuta. Na doença 

do rígido Yang, a perda do movimento, da flexibilidade, no contemporâneo acelerado, afirma 

que falta escuta nos consultórios médicos para os diversos, os velhos, mas a ausência é apenas 

parte do reflexo do todo socioambiental, que está além das partes, e que o saber chinês aqui 

nos apresenta quando não desintegra o homem do meio no qual está inserido. Faltam Yin, 

passividade, descanso, silêncio, escuta, acolhimento, nutrição. A natureza está seca, sem 

árvores, sem água, há aquecimento global, frutos verdes e sem sabor, enfim, pressa, calor, 

atividade, movimento. A vida como fragmentos, partes, descontínua, sem espaço para nos 

construirmos como sujeitos em relação, inacabados, incompletos. Incompletude. 

Para Ilya Prigogine, citado por Balandier (1997), o ser vivo e o ser social têm em 

comum o fato de serem sistemas complexos e abertos, na relação de troca com o mundo 

exterior. A abertura trata do inacabamento no qual a vida se insere, a saúde como processo 

singularizado, a vida como elaboração permeável e interativa humana. 

Freire reforça a ideia da incompletude:  

 

Gosto de ser gente porque, como tal, percebo afinal que a construção da minha 

presença no mundo, que não se faz no isolamento, isenta da influência de 

forças sociais, que não se compreende fora da tensão entre o que herdo 

geneticamente e o que herdo social, cultural e historicamente, tem muito a ver 

comigo mesmo. (1996, p.53) 

 

O reconhecimento das diferenças, complementaridade, ciclos e dinâmica da vida 

compõe o aprendizado da medicina chinesa. Seus princípios regem e explicam fenômenos 

diversos, até opostos, que se conectam e interdependem; assim como a natureza se 

transforma, o homem se transforma na dinâmica da vida, nas relações humanas e naturais que 
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se impõem pela história e pelo tempo, ocasionando equilíbrio ou desequilíbrio, fazendo 

história. 

Nessa linha de pensamento, a “doença” reflete o desequilíbrio energético a partir de 

estímulo excessivo ou prolongado, que impede a capacidade do movimento, que fixa e 

cristaliza. Como se pudéssemos viver acordados, desejando apenas o verão, impedindo o pôr 

do sol. Este conceito será importante para pensar sobre as padronizações e normatizações 

impostas pela vida contemporânea, como o impedimento para uma existência heterogênea e 

plural, situações doentias que nos impedem de envelhecer, que nos congelam “jovens” e 

“ativos”. Em trabalhos anteriores, havia assinalado:  

 

A doença é a perda da capacidade de pulsar, querer permanecer jovem ou 

padronizar a existência humana com normalidades estatísticas, é perder a 

capacidade de girar no ciclo da vida. (SPADAFORA, 2011, p.8) 

 

Compartilho com Granet (1997), que considera a noção chinesa do corpo sistema 

indivisível de componentes intercalados, muito mais próxima da abordagem sistêmica do que 

do modelo cartesiano clássico. Para a medicina chinesa, a doença não é considerada agente 

intruso, mas o resultado de um conjunto de causas que culminam em desarmonia e 

desequilíbrio, e será, em determinados momentos, inevitável ao processo vital. 

Se o homem, e sua saúde, são afetados pelo meio no qual estão inseridos, o que se diz 

e se impõe à velhice influencia de forma negativa o sujeito velho, produzindo doença social, 

promovendo a exclusão dos circuitos vivos da sociedade.  

A saúde perfeita não é o objetivo essencial; o papel principal dos médicos chineses 

sempre foi o de evitar o desequilíbrio de seus pacientes. As diferentes técnicas terapêuticas 

chinesas visam estimular o organismo a tal modo que ele siga a sua própria tendência natural 

para voltar ao estado de equilíbrio. A acupuntura é apenas uma das técnicas terapêuticas que 

compõem um conjunto de saberes e procedimentos culturalmente constituídos, e dos quais 

não pode ser dissociada. 

Jaques Lavier, citado por Faubert e Crepon (1990), assinala a saúde como processo 

individualizado, estado não padronizado nem homogeneizado. Para o autor: 
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Estar com boa saúde não é, contrariamente ao que de início se poderia pensar, 

ter funções normais, no sentido de que esta normalidade resulta de uma 

estimativa estatística baseada no número mais ou menos grande de indivíduos 

todos semelhantes, o que é pura e simplesmente impossível. Realmente somos, 

pelo contrário, todos fundamentalmente diferentes uns dos outros, e se algumas 

características, de ordem estritamente quantitativa, nos são comuns, inúmeros 

fatores qualitativos nos diferenciam, o que permite compreender que a 

normalidade não deve, absolutamente, ser procurada no conjunto dos outros 

indivíduos, mas, ao contrário, na própria pessoa. (FAUBERT e CREPON, 

1990, p.68) 

 

A acupuntura abre espaço de escuta e acolhimento para o “doente” mostrar-se em sua 

saúde, em sua totalidade. O grande diferencial das terapias complementares, ou integrativas, 

pode ser, muitas vezes, recolher os “pedaços”, humanizar o sujeito.   

As dores, que costumam mostrar nos atendimentos, traduzem história, criam 

narrativas. O paciente, ao falar e reconstituir o histórico da doença, torna-se parte integrante e 

consciente de seu processo de “cura”. A escuta de uma pessoa idosa pode traduzir essa 

consciência, como ouvi certa vez de uma delas: “As dores continuam, mas percebo o que as 

desencadeia” (L.O., 60). 

Chauí lembra que, desde Hipócrates, há destaque à escuta ao paciente: 

  

A vida é breve, a arte é longa, a ocasião é fugidia, a experiência é traidora e o 

julgamento é difícil. O médico precisa estar sempre atento não só para fazer o 

que convém, mas também para conseguir a cooperação do paciente. (2009, 

p.139)   

 

A importância do acolhimento dialogado para o reconhecimento das necessidades do 

“outro” é lembrada por Teixeira (2005). Ele menciona as técnicas de conversa cujos 

fundamentos são o reconhecimento do outro como legítimo outro; o reconhecimento de cada 

um como insuficiente; o reconhecimento de que o sentido de uma situação é fabricado pelo 

conjunto dos saberes presentes. Para o autor, “conversar” não é homogeneizar os sentidos 

fazendo desaparecer as divergências, mas permitindo emergir o sentido no ponto de 

convergência das diversidades. 

O acolhimento é dispositivo dentro da Política Nacional de Humanização (PNH/2004), 

estímulo e incentivo do Ministério da Saúde para valorizar todos os atores e sujeitos que 
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participam na produção da saúde. O acolhimento pretende dar atenção a todos que procuram 

os serviços de saúde, ouvindo necessidades e assumindo no serviço uma postura capaz de 

acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas junto aos usuários. A PNH propõe que o 

acolhimento esteja presente em todos os momentos do processo de atenção e gestão, atingindo 

aqueles que participam na produção da saúde, voltando seu olhar atencioso aos usuários e 

trabalhadores da saúde. Segundo a PNH, o acolhimento não é espaço ou local específico, não 

pressupõe hora ou profissional determinado. Ação que pressupõe a mudança da relação 

profissional/usuário e sua rede social, implica o compartilhamento de saberes, necessidades, 

possibilidades e angústias constantemente renovados.  

Para a efetivação do acolhimento da pessoa idosa, diz a PNH que os profissionais de 

saúde devem compreender as especificidades dessa população e a legislação brasileira 

vigente. Devem estar preparados para lidar com as questões do processo de envelhecimento, 

particularmente no que concerne à dimensão subjetiva da pessoa idosa; romper com a 

fragmentação do processo de trabalho e interação precária nas equipes multiprofissionais. É 

preciso reconhecer a complementaridade interdisciplinar e a integração entre a rede básica e o 

sistema de referências; facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de complexidade da 

atenção; investir na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde da 

pessoa idosa. Na prática, segundo a escuta dos velhos, isso ainda não acontece. 

Ainda em relação ao valor do acolhimento, apresentando a obra “Acolhimento: o 

pensar, o fazer, o viver”, Eduardo Sobrinho e Rose Marie Inojosa referem, 

 

Nessa singeleza reside o segredo de produzir saúde. Para fazer um gesto, dizer 

uma palavra, basta um. O fato pode ser produzido por uma tecnologia. Mas 

vale como o outro recebe o gesto, como responde ou corresponde à palavra, 

como o fato mobiliza a sua sensibilidade e a sua ação. O saber se atualiza na 

interação entre as pessoas. Antes ou independente dessa interação ele é apenas 

virtualidade. Por esse motivo não é possível fazer saúde para o outro, tratar, 

curar o outro, mudar seus hábitos, integrá-lo. Saúde é uma coprodução – se 

trata, se cura e se aprende a cuidar com o outro. Cuidar de si próprio, do 

próximo, da comunidade, da cidade. (2002, p.1) 

 

Os autores reforçam a importância do processo do acolhimento dialogado citando Lya 

Luft. A escritora ressalta, 
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Mais do que o gesto, interessa como ele foi percebido. Mais do que a palavra, 

nos influencia como ela foi ouvida. Mais do que o fato, vale onde, como e 

quando ele nos tocou. (2002, p.1) 

 

Após alguns anos atuando, ensinando e aprendendo acupuntura, constato que grande 

parte dos atendimentos destina-se aos velhos. As doenças e as dores crônicas costumam levá-

los ao atendimento. Desacreditados pelo arsenal médico-terapêutico, quando há pouco a se 

fazer para “curar” a doença, os velhos chegam aos tratamentos de abordagem integrativa, que 

enfocam a manutenção da saúde e a prevenção das doenças como princípio, como assinala a 

medicina chinesa. A acupuntura pode ser espaço de escuta e acolhimento para a pessoa idosa. 

Torna-se um grande desafio aliviar suas dores, não só físicas; conscientizá-los de que seu 

corpo não mais será o corpo jovem que está em seu imaginário; que terapias e “mágicas” 

antienvelhecimento não existem, mas isso não significa “perdas”, mas “transformações”. Um 

corpo com diabetes, hipertensão, artrose, ou novas configurações biológicas, não impede que 

a vida seja vivida com integridade. Teremos a tarefa de fazê-lo lembrar do que existe além das 

doenças instaladas, para que não despreze a vida escondida na doença.  

No espaço terapêutico oferecido pela acupuntura, foi possível tratar e conhecer 

pessoas surdas. Após trabalho de finalização de curso na área das terapêuticas chinesas, a vida 

me levou para o encontro com crianças e jovens surdos. Nesse trabalho, para ampliar a 

“escuta”, conheci a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). A LIBRAS é língua utilizada por 

pessoas surdas, reconhecida oficialmente pelo governo brasileiro pela Lei 10.436/2002. 

Língua de modalidade gestual-visual que utiliza, como canal ou meio de comunicação, 

movimentos gestuais e expressões faciais percebidos pela visão. Assim, com algum 

conhecimento em LIBRAS, chegaram muitos outros surdos... velhos surdos. O surdo 

experiencia maior isolamento, pois a falta de comunicação cria mais barreiras e amplia a falta 

de escuta. O velho surdo escancara a dificuldade em incluir a diversidade humana por parte da 

sociedade contemporânea.   

Depois das “partes” das análises clínicas e do “todo” da medicina tradicional chinesa, 

veio a gerontologia. A gerontologia fala da velhice como construção, criação, do “si mesmo”, 

do “vir a ser”, e não do “outro”, como a doença não é “outra”, oposta à saúde, externa ou 

desconectada do sujeito. São transformações pelas quais se passa desde quando se nasce; o 

envelhecimento já está aí. Novas configurações humanas, biológicas, sociais, emocionais, 

familiares se apresentarão no tempo, continuamente. A velhice é elaborada e inscrita a partir 
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de contextos históricos, culturais, socioambientais, familiares, singulares. Não é possível 

responder de forma simplista e homogênea às complexas questões que envolvem o 

envelhecimento humano. Apesar da busca individual por estabilidade, ordem, potência e 

segurança, às vezes idealizados em um corpo eternamente jovem, migraremos, pois não se 

pode ser o mesmo para sempre. Carmen Lent (2001) descreve a velhice como a migração para 

a “terra de ninguém”, desenraizamento no qual não se pode ser quem é, não se pode ser outra 

pessoa e não se pode deixar de ser. Passagem para o desconhecido, sem deixar de ser sujeito, 

sem deixar de criar-se. Balandier dirá que “o pensamento negador do tempo é pior, porque 

reduz o homem ao estado de coisa ou de simples elemento submetido à relação de ordem” 

(1997, p.87).  

Estes pensamentos são a minha linha de partida para elaborar o estudo, que mostra 

como a velhice, definida pela fala externa ao sujeito, é representada por meio de identidades 

estigmatizadas, incapacitantes e patologizadas, restringindo e impedindo a escuta das 

singularidades e diversidades humanas em suas plurais formas de envelhecer. A velhice é 

escutada pelas partes, por meio de um enfoque apenas biológico.  

Serão apresentadas vozes de velhos, a maioria obtida ao pé de macas de acupuntura 

durante alguns anos. Vozes que contam um pouco do sofrimento causado pela falta de escuta, 

restringindo a saúde, totalidade e integridade. E as dores, a pior delas parece a perda - ou a 

ausência - da voz. 

Autores como Balandier, Sennett, Bauman, Morin, Augé, Sacks, Granet, Biase, 

Yamamura, entre outros, contribuirão para as reflexões sobre a forma pela qual a velhice é 

definida. Com eles apresentamos o contemporâneo, a aceleração do tempo e da informação, a 

produtividade. Abordaremos a homogeneização, a ordem, mas convidamos ao movimento e 

oferecemos uma oportunidade, dentro da desordem fértil e criativa, para a escrita de novas 

histórias. Se não se pode ser o que foi e o futuro é incerto, fazer ou “refazer” o presente. O 

movimento, ou desordem, grita para que escutemos outras formas de vida, além das já 

conhecidas, fixadas como “normais”. Partindo de escutas particulares faremos uma viagem 

pelo universal. O que escutas clínicas individualizadas (“partes”) traduzem do tempo 

contemporâneo (“todo”)? 

Não é um estudo diagnóstico, pois não serão elencados dados estatísticos sobre os 

percentuais da população idosa ou com deficiência. Apenas um diálogo desacelerado sobre 

velhices que não costumam encontrar escuta. Um tempo para ampliar a percepção do outro 
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além das suas partes, partindo-se do pressuposto que a exclusão não é condição exclusiva da 

população idosa, nem surda. Aí está toda a alteridade que, pela falta de sensibilidade e 

acolhimento não foi ouvida, inclusive a infância. 

 O presente estudo baseia-se em observação participante ao longo de alguns anos de 

atendimentos clínicos terapêuticos em acupuntura, como o trabalho de Elias (2000) em 

Winston Parva. No estudo de Elias, Winston Parva foi um laboratório no qual os 

pesquisadores fizeram análise sociológica das relações desiguais de poder. Os pesquisadores 

foram surpreendidos ao ver, com frequência, as figurações e regularidades que desvendavam, 

no micro de Winston Parva, hipóteses que serviriam de guia até mesmo para levantamentos 

macrossociológicos, indicando que os problemas em pequena escala do desenvolvimento de 

uma comunidade e os problemas em larga escala do desenvolvimento de um país são 

condições inseparáveis.  

Apresento, assim como o estudo citado, o contemporâneo como laboratório para se 

fazer análise gerontológica dos lugares destinados aos velhos, das representações e 

identidades a eles impostas. Pessoas idosas e/ou surdas unidas pela falta de espaços de escuta, 

excluídas dos circuitos vivos da sociedade, unidas pelas condições que as classificam como 

“outsiders” dos padrões de normalidade. Aquilo escutado no microbiológico das macas de 

acupuntura serviria de guia para levantamentos macrogerontológicos e sociais 

contemporâneos.  

Segundo Elias (2000), há a tendência a discutir o problema da estigmatização social 

como se ele fosse simples questão de pessoas que demonstram, individualmente, desapreço 

acentuado por outras como indivíduos. Isso equivale a discernir apenas no plano individual 

algo que não pode ser entendido sem que se perceba, ao mesmo tempo, no nível do grupo. 

Destaca-se um grupo como diferente e inferior a outro. Um grupo só pode estigmatizar outro 

com eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo 

estigmatizado é excluído. Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é penetrar 

em sua autoimagem, enfraquecendo-a. 

Qual a lógica contemporânea na qual o velho está imerso? Por que como grupo tem 

sido estigmatizado negativamente e excluído? Por que ele não encontra espaços para mostrar-

se em sua singularidade? Perguntas que tentaremos responder ao longo deste trabalho, com a 

escuta de velhices apresentadas pelo pseudônimo Adhara, que significa base, sustentação, mas 

também estrela cujo brilho corresponde ao reflexo do brilho de outra estrela. 
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Independentemente de qual seja a estrela ativa ou passiva, a estrela brilhante e a refletida, o 

brilho do encontro das relações humanizadas deve ser visto, destacado e focado. A partir 

desse encontro, estruturou-se este trabalho nas seguintes partes: fala, escuta, surdez e diálogo. 

Os termos velhos, idosos, pessoas idosas, usados para definir as pessoas com idade de 60 anos 

ou mais, no Brasil, deverão ser entendidos como sinônimos neste estudo, pois foram 

respeitadas as diferentes nominações, para defini-los, pelos autores eleitos para dialogar.  

O primeiro capítulo, “a fala”, aborda, a partir de contextualizações teóricas, a 

contemporaneidade e o que ela tem dito e feito pela velhice, incluindo a velhice de pessoas 

com deficiência auditiva ou surdas. Será abordada a “identidade estereotipada de velho” e a 

velhice que se impõe. 

 No segundo capítulo, “a escuta”, há encontros e vozes de velhas Adharas, um convite 

para a reflexão de que aquilo que acontece individualmente em atendimentos clínicos ou 

terapêuticos em saúde (“particular”, “partes”), traduziria o contexto contemporâneo 

(“universal”, “todo”) pelo qual estamos sendo afetados, influenciando mais do que a saúde, 

mas ensurdecendo a sociedade. A perda da voz e da escuta, relatada por velhices surdas, 

encontra paralelo em velhices sem deficiência, convidando para a percepção de que 

identidades estigmatizadas, diversas a modelos “normativos” de beleza e de saúde, tiraria a 

voz.   

 O terceiro capítulo, “a surdez”, faz analogia entre surdez e velhice. A surdez e a 

velhice mostram-se apenas como “partes” da complexidade que constitui o humano. Autores 

deste capítulo proporão outro olhar para a questão, contribuindo para a escuta do velho e/ou 

do surdo como sujeitos além dos modelos de perdas e incapacidades, além do percebido pelo 

modelo biológico, sujeitos culturais, temporais, contemporâneos, complexos, diversos.     

Como considerações, “no diálogo, a despatologização da velhice”, novos tecidos 

sociais precisam ser criados para incluir a diversidade humana. Entretanto, para chegar ao 

diálogo, para colocar o velho em relação, é necessário outro olhar para a velhice, a escuta ao 

sujeito é essencial.  

Assim como as ciências biológicas buscam erradicar todo foco de doença, gostaria de 

contribuir para a diminuição dos focos de exclusão. A doença social da exclusão é mal 

instalado, causada pela homogeneização, padronização, normatização, pela ordem imposta, 

que restringe lugares, exclui as diferenças, patologiza o desconhecido. A vida saudável da 
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sociedade não parece estar na linearidade, que não se mostra mais possível. Outras tantas 

diversificações humanas surgirão; desordens expressas em desejos individuais, desvios, que 

implodem no coletivo, criando e transformando a vida em contínuo movimento.   
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Capítulo 1  

A FALA: o que se diz do velho e da velhice? 

 

 

 

Figura1. A exclusão do “rosto” (C.12a) 
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I. A identidade estereotipada de Velho na visão biológica da velhice 

A ilustração usada para iniciar este capítulo foi desenhada por uma criança surda no 

ano de 2005. Na época ela tinha 12 anos de idade. Nunca se soube quem era aquele sujeito 

sem rosto ali representado. A criança apenas se comunicava pela Língua Brasileira de Sinais, 

até então, desconhecida pelos pesquisadores. A figura é utilizada aqui para traduzir e 

representar o conceito de “identidade” utilizado por Bauman (2005) e compartilhado neste 

trabalho. Para o autor, a identidade excluiria o “rosto”, homogeneizaria. Portanto, nos moldes 

contemporâneos, a velhice seria assim representada. Emerge a ameaça da perda do rosto. 

Bauman (2005) apresenta a identidade como lugar de pertencimento. Esses locais não 

precisam ser sólidos como a rocha, não são garantidos por toda a vida, mas bastante 

negociáveis e revogáveis. As decisões que o indivíduo toma, caminhos que percorre, maneira 

como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso –, são fatores cruciais para o 

pertencimento e para a construção da identidade.  

Segundo o autor, a identidade também representaria problemas. No mundo repartido 

em fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais são fatiadas 

numa sucessão de episódios fragilmente conectados, poucos são capazes de evitar a passagem 

por mais de uma comunidade de ideias e princípios: ser homem/mulher, a nacionalidade, 

profissão, jovem, velho, entre outras, gerariam sobrecarga de identidades a uma só pessoa. 

Para Bauman, as “identidades” flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, outras 

infladas e lançadas pelas pessoas à nossa volta. 

Bauman cita Lars Dencik que, a partir da experiência escandinava, assinala, 

   

As afiliações sociais – mais ou menos herdadas – que são tradicionalmente 

atribuídas aos indivíduos como definição de identidade: raça, gênero, país ou 

local de nascimento, família e classe social agora estão... se tornando menos 

importantes, diluídas... Ao mesmo tempo, há a ânsia e as tentativas de 

encontrar ou criar novos grupos com os quais se vivencie o pertencimento e 

que possam facilitar a construção da identidade. Segue-se a isso um crescente 

sentimento de insegurança. (2005, p.30) 

  

Sentimento que, nas palavras de Andy Hargreaves, professor de educação e 

observador singularmente perspicaz da cena cultural contemporânea, e citado por Bauman, 

significa: 
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Em aeroportos e outros espaços públicos, pessoas com telefones celulares 

equipados com fones de ouvido ficam andando para lá e para cá, falando 

sozinhas e em voz alta, como esquizofrênicos paranoicos, cegas ao ambiente ao 

seu redor. A introspecção é uma atitude em extinção. Defrontadas com 

momentos de solidão em seus carros, na rua ou nos caixas de supermercados, 

mais e mais pessoas deixam de se entregar a seus pensamentos para, em vez 

disso, verificarem as mensagens deixadas no celular em busca de algum fiapo 

de evidência de que alguém, em algum lugar, possa desejá-las ou precisar 

delas. (p.31) 

 

O ensaio por identidade vem do desejo de segurança, embora pareça estimulante no 

curto prazo, cheio de promessas e premonições vagas de experiência ainda não vivenciada. 

Por outro lado, posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades também não é 

perspectiva atraente. A identificação é fator poderoso na estratificação. Num dos polos da 

hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e desarticulam suas identidades 

mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente 

amplo, de abrangência planetária. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o 

acesso à escolha da identidade, que não têm direito de manifestar as suas preferências e que, 

no final, se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros – identidades de 

que eles próprios se ressentem, mas não têm permissão de abandonar nem das quais 

conseguem se livrar. Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam.  

A maioria de nós paira desconfortavelmente entre esses dois polos, sem jamais ter 

certeza do tempo de duração de nossa liberdade de escolher o que desejamos e rejeitar o que 

nos desagrada, ou se seremos capazes de manter a posição que atualmente desfrutamos pelo 

tempo que julgamos satisfatório e desejável. Para algumas pessoas, para os velhos, por 

exemplo, é negado o direito de reivindicar outra identidade, mais inclusiva, além da atribuída 

e imposta. Pessoas que perdem a individualidade, o “rosto”, assim como no desenho que 

ilustra o título desta parte do estudo. Excluídas do espaço social em que as identidades são 

buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, confirmadas ou refutadas, espaços das pessoas 

ditas “normais”, “perfeitas”.   

A identidade de velho, aprisionada no modelo biológico de saúde e perfeição, exclui a 

velhice em toda a diversidade e complexidade que a compõe, tira o “rosto”, homogeneiza, 

estigmatiza e aprisiona. O sujeito fica impedido de mostrar-se em suas potencialidades e 

possibilidades, perde a voz e a escuta. A visão biológica, em relação à velhice na 
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contemporaneidade, impõe-se sobre o sujeito a partir do enfoque homogeneizado de corpos 

físicos enfraquecidos, disfuncionais e frágeis.    

Mercadante (1997) afirma que a velhice, definida apenas como processo biológico, 

processo natural que acontece aos seres vivos, restringe e define de forma parcial e simplista o 

processo do envelhecimento. Na literatura médica geriátrica, a velhice é fenômeno biológico 

apontado como gerador de declínio irreversível, físico e mental, em consequência da 

passagem do tempo. Porém, situações pessoais, socioambientais, culturais, são diferentemente 

vividas nas várias sociedades e mesmo dentro de cada uma, refletindo de formas distintas em 

cada corpo biológico. Escutar a velhice sem a complexidade que a envolve, apenas pelas 

características físico-biológicas, é dar a ela uma visão muito restrita. Edgar Morin, autor com 

o qual compartilhamos pontos de vista, é chamado para dizer: 

 

Aprendemos muito bem a separar. Separamos um objeto de seu ambiente, 

isolamos um objeto em relação ao observador que observa. Nosso pensamento 

é disjuntivo e, além disso, redutor: buscamos a explicação de um todo através 

da constituição de suas partes. Queremos eliminar o problema da 

complexidade. Este é um obstáculo profundo, pois obedece à fixação de uma 

forma de pensamento que se impõe em nossa mente desde a infância, que se 

desenvolve na escola, na universidade, e se incrusta na especialização: e o 

mundo dos experts e dos especialistas maneja cada vez mais nossas sociedades. 

(1996, p.275) 

 

O autor afirma que o pensamento redutor, disjuntivo e parcial não analisa de forma 

ampla a velhice que se mostra como fenômeno multifacetado com fatores biológicos 

atravessados por situações socioculturais e históricas diversas. Precisamente o que 

Mercadante (1997), em sua tese de doutorado, intitulada “A Construção da Identidade e da 

Subjetividade do Idoso”, trabalhou: a diversidade indica a existência de uma pluralidade de 

formas de viver a vida pelos assim denominados velhos, revelando a heterogeneidade da 

velhice, evidenciando-a como situação complexa. A velhice localiza-se em uma história e 

insere-se em um sistema de relações sociais, compondo de forma variável a velhice biológica, 

mas sempre interpretada por uma cultura, no caso a cultura da normalidade.  

A perspectiva da complexidade, apontada por Morin, leva-nos à compreensão da 

totalidade não somente como a soma das partes, mas mais do que isso. Ele argumenta: “A 

ideia que destrói toda tentativa reducionista de explicação é que o todo tem uma quantidade 
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de propriedades e qualidades que não têm as partes quando estão separadas” (1996, p.280). 

Em outras palavras: 

 

O todo, portanto, é mais do que a soma das partes. Mas, ao mesmo tempo, é 

menor que a soma das partes, porque a organização de um todo impõe 

construções e inibições às partes que o formam, que já não tem tal liberdade. 

(1996, p.280) 

 

 Essa complexidade também compõe a visão chinesa. As partes compõem o todo, 

emoções, pensamentos, estruturas orgânicas, órgãos, enfim, tudo isso compõe o sujeito, mas 

ele está em relação. O ambiente, as interações humanas e sociais, as situações relacionais, 

escrevem sua biografia e esta é individual, inscrita no todo, mas não visualizada nem nele, 

nem em suas partes. São memórias que nos tornam singulares, falam das escolhas, dos 

caminhos que percorremos. 

A complexidade, que constitui o todo, fala do velho não homogeneizado, da 

singularidade de cada existência. Colocar a velhice como fase da vida restrita a declínios e 

perdas, enfocar apenas a sua parte biológica, é restringir o todo, reduzir e desumanizar o 

sujeito, identificando-o sem rosto, como o modelo citado por Bauman (2005), estigmatizando-

o, homogeneizando-o. O velho é ser histórico, social, cultural, que inscreveu e inscreve sua 

biografia singularizada em seu corpo biológico. Ser velho é totalidade e não fragmento. A 

velhice é individual. Tem “rosto”. 

Octávio Ianni, em seu texto “Imagem e Semelhança”, afirma: 

 

É necessário fazer um largo giro, até descobrir a perspectiva do outro. Quem 

inventa a etnia, raça, grupo ou pessoa, subordinado, discriminado, subalterno, 

alienado, é o outro (...). A condição singular de cada um, em sua diferença, 

diversidade, alteridade, originalidade, constitui-se na trama das relações sociais 

de dependência recíproca, reciprocidade, cumplicidade, cooperação, divisão 

social do trabalho, alienação, fetichismo, antagonismo. (1987, p.10) 

 

A existência do outro, da alteridade, é essencial para a expressão de uma identidade 

pessoal ou social, o “eu” contrastando com o “outro”. As qualidades atribuídas aos velhos, 

que definem de fora o seu perfil identitário, são estigmatizadoras, pejorativas e, em relação às 
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qualidades dos jovens (atividade, produtividade, beleza, força, memória etc.), representam 

produção ideológica da sociedade. Os velhos conhecem e partilham dessa ideologia que 

define o velho em geral, mas não o velho em particular. Eles não se sentem incluídos no 

grande modelo ideológico; novamente, “velho é o outro”, “velho é para o outro” 

(MERCADANTE, 1997). 

A visão de um corpo imperfeito, enfraquecido e em declínio, não avalia apenas o 

corpo, sugere ampliar-se para a personalidade, papel social, econômico e cultural do idoso. A 

ideia do tempo passa a ser fundamental e limitadora para investimentos presentes e projeções 

futuras. Para Mercadante, a noção do tempo que passa e declina o corpo e o espírito do velho, 

sim, porque o declínio do corpo se amplia para o espírito, cria identidades genéricas de 

velhice, as quais são incorporadas pelas pessoas idosas, tornando-as preconceituosas em 

relação a elas mesmas. 

 

II. A identidade estereotipada de velho no modelo médico da deficiência 

O modelo médico/biológico imporá a identidade de deficiência para o velho porque as 

transformações corporais que acontecem no corpo do velho serão identificadas como 

limitações pessoais, impossibilidades, restringindo a velhice em nãolugares, fora dos circuitos 

vivos da sociedade. Segundo esse modelo, a deficiência é questão individual, uma ou mais 

lesões que incapacitam o sujeito a viver como todos os outros. Com o envelhecimento 

populacional, o principal grupo de pessoas com deficiência, alterações como limitações na 

funcionalidade corporal, concentra-se entre os idosos.  

Para o modelo social, a deficiência é discussão extensa sobre políticas de bem-estar e 

de justiça social, em que a explicação médica para a desigualdade não é mais considerada 

suficiente. A deficiência seria o resultado da opressão e da discriminação sofridas pelas 

pessoas em função de uma sociedade que se organiza de maneira que não permite incluí-las 

na vida cotidiana, desajustada para incorporar a diversidade. Para o modelo social, sistemas 

sociais excludentes, como a falta de acessibilidade, levam pessoas com lesão (alteração 

corporal) à experiência da exclusão. 

O modelo médico identifica a pessoa deficiente como alguém com  inadequação para a 

sociedade por causa da identificação de limitações pessoais, alterações corporais lidas como 

incapacidades, condições fora da “normalidade” corporal padronizada e normatizada como 
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saudável; o modelo social identifica a deficiência na inadequação da sociedade para incluir 

todos, sem exceção. Pessoas doentes podem não ser consideradas deficientes dentro do 

modelo médico porque sua redução de capacidades é apenas temporária e não define uma 

identidade. Se a deficiência é situação irreversível, torna-se perfeitamente possível redefinir o 

conceito de normalidade de modo a ajustá-lo à condição permanente das pessoas. 

A lógica do modelo social não reconhece essa distinção porque entende que os ajustes 

requeridos da sociedade para que ela contemple a diversidade da deficiência independem de 

quanto tempo uma condição corporal se manterá. A consequência da definição do modelo 

social é que pesquisas e políticas públicas não podem se concentrar apenas nos aspectos 

corporais do indivíduo para identificar a deficiência. Oliver, citado por Medeiros e Diniz, 

assinala: 

Todos os deficientes experimentam a deficiência como uma restrição social, 

não importando se essas restrições ocorrem em consequência de ambientes 

inacessíveis, de noções questionáveis de inteligência e competência social, se 

da inabilidade da população em geral de utilizar a linguagem de sinais, se pela 

falta de material em braile ou se pelas atitudes públicas hostis das pessoas que 

não têm lesões visíveis. (MEDEIROS e DINIZ, 2011, p.111) 

 

No caso das pessoas idosas, ambientes hostis fariam com que lesões visíveis, 

acumulações de limitações leves na funcionalidade corporal, como diminuições da acuidade 

visual e auditiva, entre outras, tornem-se causas de grandes deficiências entre idosos, 

aumentando a probabilidade dos riscos de quedas, restringindo lugares, isolando, excluindo. 

Em 2001, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revisou o catálogo internacional de 

classificação da deficiência para adequar-se a essa perspectiva, e passou a considerar que toda 

e qualquer dificuldade ou limitação corporal, permanente ou temporária, é passível de ser 

classificada como deficiência. A Classificação Internacional de Funcionamento, Deficiência e 

Saúde propõe um sistema de avaliação da deficiência que relaciona funcionamentos com 

contextos sociais, mostrando que é possível uma pessoa ter lesões sem ser deficiente.   

Dentro do modelo social, reconhecer que grande parte da população experimenta a 

deficiência no dia a dia implica dizer que a incapacidade da sociedade de se ajustar à 

diversidade resulta na exclusão de muitas pessoas da vida social cotidiana. 

Vários idosos são excluídos de parte importante da vida social, em proporção 

significativamente maior do que a que seria atribuída às suas eventuais limitações. Portanto, 
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experimentam não apenas a deficiência, como a discriminação baseada em preconceitos 

relativos às capacidades corporais. Pouco ou nada se tem feito para que as limitações não se 

tornem causas de deficiências (MEDEIROS e DINIZ, 2011, p.113). 

Para Schirmacker (2005), tenta-se corrigir o comportamento dos idosos como se 

estivessem fugindo da norma, reagem ao idoso como se tivesse “tendência para a 

incapacitação”. Como a capacidade de visão e audição tende a diminuir com o 

envelhecimento, supomos, enganosamente, que o mesmo acontece com nosso raciocínio. 

Agrava ainda mais a condição o fato de os idosos não serem bem-vistos. Se não modificarmos 

totalmente a atitude discriminatória, nós, os idosos do futuro, teremos de falar uma linguagem 

carente de tradução. Exatamente nós, que seremos os primeiros idosos numa sociedade de 

comunicação e informação. Ainda nos estudos de Schirmacker, sobre as conversas entre 

enfermeiros e pacientes mais idosos, psicólogos afirmam que não podem ser diferenciadas de 

conversas entre adultos e crianças de dois anos.  

 

“O jovem falante, por exemplo, ao perceber que um idoso tem certa dificuldade 

de audição, falará com ele não só em tom mais alto, mas, possivelmente, se 

esforçará para falar com clareza e até modificará sua entonação”. O orador 

mais velho tem assim a impressão de que não é levado a sério, altera sua 

locução e prejudica sua autoestima. O que acontecerá quando todos nós, que 

seremos a maioria na sociedade do futuro, pouco a pouco passarmos a ter 

problemas auditivos e visuais? Segundo todas as pesquisas, esse desgaste já é 

interpretado pelos jovens, em conversas entre si, como sinal de fraqueza 

intelectual. (2005, p.142) 

 

Segundo Schimacker (2005), é preciso sermos ouvidos, e as pessoas mais idosas 

enriquecem enormemente a sociedade, desde que se comuniquem. A incapacitação da 

linguagem no idoso leva à incapacitação de si mesmo.  

O escândalo da incapacitação de si próprio, da perda da voz e do “rosto”, começa com 

as alterações da aparência física. Rugas, cabelos grisalhos, movimentos mais lentos, são sinais 

de como a linguagem deve ser lida e interpretada. A indústria de cosméticos e da mídia se 

ocupa constantemente com a modernização desse sistema de sinais, incutidos até mesmo nas 

crianças. Mas não apenas os jovens discriminam os idosos. Ninguém é mais crítico aos idosos 

do que eles mesmos, e se isolam nos próprios preconceitos. O que se diz do velho, a 

identidade estereotipada de velho, a restrição da velhice a um olhar de enfoque apenas 



29 
 

biológico levam à negação da velhice por parte das pessoas idosas, sinais corporais do 

envelhecimento tendem a ser “escondidos” para fugir da identificação de ser velho; velho é o 

“outro”, como concluiu Mercadante (1997) em sua tese de doutorado, e Messy (1999, p.32) 

na obra “A pessoa idosa não existe”.   

As pessoas idosas surdas, restringidas na comunicação, presentes neste estudo, 

experienciam dupla condição de exclusão, geradas pelo despreparo da sociedade em acolher a 

diversidade imposta pela velhice e surdez, condições entendidas como deficiências pessoais.  

Ampliar o olhar e a escuta para além do modelo médico da deficiência contribuiria 

para a despatologização da velhice. A velhice não é sinônimo de deficiência. O velho sofre 

alterações orgânicas nessa fase da vida, o que chamamos na gerontologia de senescência. As 

novas configurações, que não se restringem apenas à esfera biológica, pois o velho é um ser 

complexo, não são sinônimos de patologias. O velho não é um ser patológico. Melhorar as 

condições sociais para a inclusão da pluralidade humana significa acolher e incluir a 

diversidade, permitir o sujeito em todas as fases da sua vida. Alterações biopsicossociais 

fazem parte da vida e acontecem em qualquer fase.      

Na sociedade contemporânea, na qual se cobra grande autonomia, intensas atividade, 

produtividade, jovialidade e eficiência, cabe rever o conceito de autonomia a partir da citação 

de Sennett (2004): 

A autonomia não é simplesmente uma ação, ela requer também um 

relacionamento em que uma parte aceite que não pode entender alguma coisa 

sobre a outra. A aceitação de que não se pode compreender certas coisas sobre 

o outro confere ao relacionamento permanência e igualdade. A autonomia 

pressupõe a um só tempo conexão e estranheza, intimidade e impessoalidade. 

(2004, p.143-149). 

 

O que não se entende do velho será aprendido apenas por meio da sua escuta, no 

diálogo com ele que se mostraria além das perdas e incapacidades tão enfatizadas nessa fase 

da vida. Sennett, citando Winnicott, assinala:  

   

A autonomia é a capacidade de tratar os outros de uma forma diferente de si 

mesmo; é a capacidade de compreender que a distinção confere autonomia aos 

outros e a si mesmo. Experimentar a autonomia de outra pessoa pode ser tão 

fundamental quanto os dedos do bebê correndo pela pele da mãe, sentindo que 

ela é diferente. Para Winnicott, essa percepção da diferença tem papel positivo 
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na formação de um laço social. A autonomia seria uma força de caráter baseada 

nas percepções de terceiros; isto é, ela estabelece um relacionamento entre as 

pessoas, em vez de uma diferença segregante - a criança que desenvolve 

autonomia pode ver e se envolver com o mundo exterior. (2004, p.143-149)   

  

Cabe lembrar que a velhice não deve ser lida contrastando com a juventude, senão 

recairemos no julgamento que ser velho é doença e ser jovem é saúde, pois este é o modelo 

padronizado e normativo da sociedade contemporânea. Então, voltamos ao que a Medicina 

Tradicional Chinesa entende como complementaridade. Não existe um modelo natural ou 

humano padronizado de saúde ou doença, eficiência ou deficiência. Há interdependência em 

tudo, como o dia e a noite, o calor e o frio. As diferenças não são patologias, incapacidades, 

apenas pedem outra organização individual e social, outro olhar e outra escuta. Autonomia é 

respeitar as diferenças, reconhecer distintas formas de existência como essenciais e reais. 

Incluir o velho, a pessoa com deficiência, as múltiplas formas da pluralidade humana.  

   

III. A identidade estereotipada de velho na sociedade contemporânea 

A contemporaneidade constituiu um novo tempo, novo espaço e novo indivíduo. 

Tempo de excessos, aceleração, espaços virtuais, locais de passagem, não lugares, de contatos 

apressados, impessoais e flutuantes, como são as estações de trem, metrô, rodoviárias e, por 

que não, escolas, instituições, hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS). A nova 

configuração, envolvendo as relações socioambientais, segundo Sennett (2009), fragiliza ou 

impede a construção de vínculos e amplia a solidão e o isolamento. Estar aberto ao risco, 

flexibilizar, não estar ligado a nada, virtualidade, são exigências do mundo líquido e da 

sociedade flexível, citados por Sennett (2009), Augé (2010) e Bauman (2005).  

Sennett assinala que o período de vida produtiva comprimiu para menos da metade da 

vida biológica. Os trabalhadores mais velhos deixam o cenário muito antes de estarem física 

ou mentalmente incapacitados. A ênfase na juventude é consequência da compressão da vida 

de trabalho. No século XIX, a preferência pela juventude era questão de mão de obra barata. 

Na contemporaneidade, soma-se o preconceito em relação aos trabalhadores mais velhos por 

identificá-los com esquemas mentais inflexíveis, aversão ao risco, falta de energia física para 

enfrentar as exigências da vida no local de trabalho flexível, além de gasto social. Para os 
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idosos aptidões são erodidas para dentro, pois não encontram espaços para serem mostradas. 

O preconceito social reforça o medo interior de perder a potência (2009, p.109). 

No texto “Enfrentar as Incertezas”, Edgar Morin (2000) aborda a velocidade e a 

aceleração do século XX como construtoras de um futuro incerto. Segundo o autor, a história 

avança por desvios em relação à normalidade, nos quais surgem crises que impõem outras 

normalidades. Nessa linha de raciocínio, toda evolução é fruto de desvio bem-sucedido. Não 

há evolução que não seja desorganizadora/reorganizadora em seu processo de transformação 

ou de metamorfose. Não se trata de evolução linear, mas um complexo de ordem, desordem e 

organização, que obedece a determinismos e acasos. Diz o autor que a humanidade prossegue 

em aventura incerta, desconhecida, e que os efeitos de uma ação, em longo prazo, são 

imprevisíveis. De acordo com Morin, os indivíduos portadores de diferenças são um desvio 

potencial.  

Foi o que aconteceu com a velhice. O aumento da expectativa de vida e a diminuição 

da natalidade resultaram no aumento de pessoas cada vez mais longevas. Dados demográficos 

do último Censo (2010) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 

o país envelheceu, ou seja, um desvio bem-sucedido impondo nova normalidade: “ser velho”. 

Entretanto, essa população ainda não transita livremente pelos circuitos vivos da sociedade. 

Muitos dos que conseguem transitar não se identificam com esta “normalidade” por causa do 

estereótipo carregado pela identidade de ser velho.  

 Como escutar o velho e sua velhice, dentro do seu contexto histórico e 

socioambiental? A fala da velhice, pelo outro, se mostrará como fator de doença para essa 

população cada vez mais crescente e ainda excluída? Como os “rostos” dos velhos contam 

sobre seus lugares na sociedade contemporânea? Apesar das condições externas adversas, a 

escuta da velhice iluminaria os caminhos da longevidade ao contar sobre experiências nessa 

fase da vida? São perguntas que se pretende responder no capítulo a seguir.  
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Capítulo 2 

A ESCUTA: Velhices 

 

Ilustração de Hechelmann (2010), na obra “O teatro de sombras de Ofélia” 
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 Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de 

escutatória. Todo mundo quer aprender a falar... Ninguém quer aprender a 

ouvir. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso também que 

haja silêncio dentro da alma. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação 

mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais 

bonitos... Pensamentos que ele julgava essenciais são-me estranhos. É preciso 

tempo para entender o que o outro falou. Não basta o silêncio de fora. É preciso 

silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio 

dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. 

Fernando Pessoa conhecia a experiência... E, se referia a algo que se ouve nos 

interstícios das palavras... no lugar onde não há palavras. A música acontece no 

silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar - quem faz 

mergulho sabe - a boca fica fechada, somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres 

dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não 

havia... que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto: a beleza que se 

ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá 

também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam 

num contraponto. (ALVES, 2003, p.65) 

 

 Como assinalam Rubem Alves e tantos outros autores neste estudo, o contemporâneo 

acelerado, líquido, fluido Yang, tem dado pouca atenção à escuta e ao acolhimento. Agitação 

cega que não oferece espaços ao diálogo, à receptividade. O contemporâneo das 

individualidades, das incertezas. Na cultura tradicional chinesa, a saúde é o reflexo do ritmo 

harmônico entre a ação (Yang) e a inércia (Yin), entre falas (Yang) e escutas (Yin), entre o 

agir ativo (Yang) e o acolher passivo (Yin). Opostamente à cultura chinesa, criamos um 

modelo padronizado para estabelecer os “normais”, os “saudáveis”, os “in”, os “belos”, os 

“produtivos”. Aos outros, estigmatizados, retiramos o rosto, aquilo que os individualiza, 

singulariza, como a ilustração do capítulo 1. Os velhos, contrastando com os jovens, ficaram 

“de fora”, “out”. 

 Propomos aqui desacelerar para incluir e escutar os velhos por meio dos seus relatos. 

Neste capítulo, intitulado “Escuta”, há vozes de velhos, além de olhares e percepções das 

velhices apresentadas, na maior parte das vezes em macas de acupuntura, sistematização das 

várias facetas da não escuta ouvidas ao longo do meu trabalho. Nesse cenário da observação 

participante, a velhice mostra-se plural, aparece com frequência todo o estigma do “ser velho” 

na sociedade contemporânea, mas ecoam vozes que contam sobre aspectos positivos 

vivenciados nessa fase da vida, incluindo possibilidades e ganhos.  

Alguns relatos são de idosos surdos. Não se trata de pessoas com deficiência auditiva, 

alteração frequente na fase da vida, mas sujeitos que nunca ouviram ou que perderam a 

audição em seus primeiros anos de vida, por isso o uso do termo “surdo” e não “deficiente 
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auditivo”. A falta da audição justificaria a presença de idosos mostrados em terceira pessoa, 

ditos por terceiros, pois a pessoa surda utiliza outro tipo de “fala” para se comunicar – a 

Língua de Sinais –, linguagem desconhecida pela maioria das pessoas. Mas ao encontrar 

paralelo da perda da voz em velhices “ouvintes”, pensamos no  surdo como sujeito típico que 

escancara biologicamente o que é experienciado no silêncio dos sentimentos de tantas outras 

velhices, idosos surdos como “partes” do “todo” do ser velho.  

Os relatos apresentados aqui visam maior compreensão sobre o que são para nós as 

“velhices sem escuta”. Sujeitos que sintetizam a falta de escuta, a surdez contemporânea, a 

visão reducionista da velhice. Escolhemos o pseudônimo Adhara, comum a todos, por 

significar base, sustentação, e ainda estrela cujo brilho corresponde ao reflexo do brilho de 

outra estrela. Independentemente de qual seja a estrela ativa ou passiva, a estrela brilhante e a 

refletida, a estrela Yang ou a estrela Yin, o brilho do encontro das relações humanizadas deve 

ser visto, destacado e focado.  

A surdez real, vivida por muitas Adharas relatadas, apenas serve como metáfora, 

“parte” da surdez social sofrida por “toda” a velhice na contemporaneidade. Velhice reduzida 

pela visão biológica normatizadora de saúde a partir do modelo “ser jovem”, restringindo 

espaços sociais, isolando os velhos, levando-os aos aposentos, excluindo, padronizando. 

Enfim, homogeneizando e patologizando a velhice.  

A seguir, as Adharas estigmatizadas, que perderam o “rosto” e a voz.   
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I. Adharas em Terceira Pessoa 

 

 

 

Era um dia como outro 

qualquer... Na agenda da acupuntura, 

uma nova família marca horário: uma 

família de Adharas surdas. Uma família 

surda não é muito comum em países como 

o Brasil, onde não prevalece a surdez 

genética como nos países desenvolvidos. 

Em países em desenvolvimento é mais 

recorrente a surdez gerada por causas 

ambientais – doenças contraídas pela mãe 

durante a gestação, pela criança nos 

primeiros anos de vida, questões 

envolvendo o momento do parto, entre 

outras. Um dos membros da família traz 

nas mãos um amontoado de exames 

médicos... Seriam necessários muitos 

especialistas para responder a todas as 

suas inquietações. Como saber se está 

tudo dentro da normalidade? Saúde ou doença? Essas eram as inquietações trazidas por esta 

Adhara surda em sua sessão de acupuntura; buscava um espaço onde pudesse estar em 

primeira pessoa. Adhara tinha tantas perguntas... 

Ali, durante este atendimento, também senti uma grande sensação de desconforto ao 

perceber que era preciso algo além daquilo que eu tinha em meu arsenal terapêutico. 

Agulhas, pontos de acupuntura, atlas anatômico, cor da pele, olhar, caminhar, postura, 

temperatura, respiração, pulso, dores... eram muitas as possibilidades que sinalizariam para 

o começo do trabalho. Mas toda aquela angústia, “palavras” caladas, queria sair.   

Como realizar uma comunicação mais efetiva? Éramos estrangeiros, ela em meu 

mundo e, eu no mundo dela. Também não estava preparada para acolhê-la da forma que 

merecia, não sabia Língua de Sinais. Nossa interação era “rasa”, “superficial”. 

O médico havia circundado, em um de seus exames, um dos seus resultados 

bioquímicos: “ácido úrico”, pois a “parte” estava fora dos padrões de normalidade. Então, 

o profissional de saúde faz a pergunta por escrito em terceira pessoa: “O que ele come?” A 

voz de Adhara havia sido retirada. 

Imagino que essa resposta tenha sido dada por uma terceira pessoa.  

Então, Adhara mostra-se assustada, teme por seu estado clínico, não entende o 

significado dessa alteração, e não consegue se fazer entender. Entende sua “doença”, mas 

nada dialoga sobre o restabelecimento de sua “saúde”. Quem sabe um medicamento? Acho 

que seria a única possibilidade, já que a educação para a saúde envolve o outro numa 

construção conjunta de compartilhamento de gostos, hábitos e saberes.    

O que deveria fazer? Quais alimentos deveria evitar? 
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No caso descrito fica claro que a doença é a resposta aos hábitos de vida do paciente. 

Um exame bioquímico alterado, segundo a visão chinesa, representa disfunção no 

metabolismo. Deve-se conhecer a rotina do paciente, como se alimenta, questionar sobre a 

prática de atividade física, o histórico das doenças anteriores e as doenças familiares, 

excreções, dores, sentimentos. É preciso dialogar com o paciente e buscar seu equilíbrio, 

construir com ele novos hábitos, estabelecer vínculo, relação de confiança, mas este não teve 

voz. A ação retardaria o surgimento de doenças mais físicas, orgânicas, como o 

comprometimento das articulações. Tratar da doença não significa tratar o doente. 

O atendimento a pessoas surdas exige especificidades. O uso da Língua de Sinais torna 

a comunicação mais efetiva, amplia o diálogo. A surdez, por si só, justificaria toda a angústia 

revelada por essa Adhara. Tratava-se de caso pontual?  

A escuta em terceira pessoa, comum aos pacientes idosos acompanhados nas consultas 

de rotina por familiares ou cuidadores, igualmente apareceu na clínica de Wilson Jacob Filho 

(2008): uma velhice “ouvinte”, mas não “falante”, conforme a síntese do atendimento: 

 

“Boa tarde, Sr. Horácio. Como tem passado?” “Nada bem”, respondeu 

rapidamente a esposa. “Vamos ver se o papai tem jeito”, comentou a filha. Mal 

sentaram, puseram-se ambas a enumerar as diferenças do seu estado atual (...). 

Sr. Horácio, em vários momentos tentou uma interpelação, mas isso não foi 

percebido pelas relatoras. Desistiu. Abaixou os olhos e se tornou um mero 

ouvinte. Levou um susto quando eu me dirigi a ele perguntando: “O que o sr. 

acha de tudo isso, meu caro?” “Quem, eu?”. Respondeu como se tivesse sido 

escolhido em uma multidão. Ao meu aceno, timidamente se manifestou: “Nem 

tudo o que disseram ocorre bem dessa maneira”. Sentindo-se mais seguro, 

começou a apresentar outras percepções sobre os mesmos fatos (...)” 

 

Seguindo o movimento enfatizado pela medicina chinesa, que é olhar as “partes”, 

olhar o “todo”, olhar o órgão e encontrar o sujeito, o sujeito no meio em que está inserido, o 

meio no qual está inserido - contexto socioambiental – e o seu tempo histórico... Assim, a 

falta de escuta para o velho surdo, justificada pela surdez, apresenta-se repetida na clínica, 

agora com um velho “normal”. Então, a questão seria a inabilidade para escutar a velhice? 

Seria o espaço clínico, o único espaço de exclusão vivido pelos velhos? Estariam em terceira 

pessoa apenas nas consultas de saúde? 
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Saindo dos consultórios (das partes para o todo), a falta de escuta para o velho também 

é narrada em estudo com duração de dois anos, publicado na França: “La parole des vieux”. A 

respeito, Brandão (2000) assinala que o estudo serviria para pensarmos em mudanças no 

atendimento, valorizando a “palavra dos velhos”. Esse trabalho de pesquisa constata que a 

maioria dos trabalhos em Gerontologia fala dos problemas do idoso de uma perspectiva 

externa a ele, e não se ouve a sua voz. Os idosos são vistos como um “objeto de estudo”, e as 

palavras do indivíduo aparecem codificadas (às vezes deturpadas) nos resultados. Ainda de 

acordo com o estudo francês: 

 

A utilização da palavra codificada aponta para uma abordagem científica do 

envelhecimento. Tenta-se estabelecer, pela observação e experimentação, leis 

que permitam descrever o envelhecimento por meio de normas padronizadas. 

A influência do modelo biológico sobre o conhecimento científico tende para a 

construção de um saber externo/exteriorizado sobre a velhice. (Argoud e 

Puijalon, 1999, citadas por Brandão 2000, p.126)  

 

O estudo, realizado na França, buscou conhecer como se exprime o idoso na vida 

cotidiana, como seus interlocutores os escutam e valorizam. O postulado das autoras 

francesas, Argoud e Puijalon, citadas por Brandão (2000), é de que “a velhice deve ser 

compreendida ao mesmo tempo que explicada”.  

 

Se o envelhecimento é uma realidade para cada indivíduo, ela deve ser dita na 

primeira pessoa e vista na perspectiva e no movimento da história individual e 

singular de cada um. Ouvindo o idoso, o olhar que teremos sobre ele e o 

envelhecimento jamais será o mesmo. (idem) 

 

As autoras concluem que a abordagem ideal para reconhecer desejos, necessidades e 

expectativas individuais é colocar o idoso no centro das preocupações teóricas e práticas 

atreladas à noção de um “projeto de vida”. Hoje, mais do que nunca, os indivíduos, de modo 

geral, querem ser reconhecidos como únicos e singulares. A crise de sentido, comum na 

sociedade contemporânea, adquiriria sentido, considerando a construção subjetiva e original e 

que depende do que foi vivido e das motivações individuais. 

Pela palavra se compreende melhor esse sentido único, mas que também leva em 

consideração, em alguns casos, a impossibilidade de seu uso. Problemas levantados no estudo 
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francês estariam presentes na consideração da palavra como expressão livre do desejo do 

indivíduo que envelhece:  

• A palavra seria contraditória e desordenada e a chave para desvendá-la está 

com o próprio sujeito. 

• A palavra está situada no registro do afeto, muitas vezes mais forte do que a 

razão ordenada. 

• A palavra seria banal em alguns casos, se levarmos em consideração 

dificuldades fisiológicas reais nas pessoas idosas. 

• A palavra implica escuta individual. E como escutar dentro de uma 

coletividade? 

Ainda, a palavra, no caso de diversas pessoas surdas, acontece por meio de gestos, da 

Língua de Sinais. 

O estudo sobre o valor da palavra procura responder a uma preocupação sobre a 

evolução das práticas dos profissionais da área do envelhecimento. A palavra dos velhos 

serviria como instrumento de reflexão sobre suas práticas e possíveis mudanças.  

Na maior parte dos estudos gerontológicos nos quais aparece a palavra do idoso, ela 

vem codificada e retrabalhada para atender aos objetivos da pesquisa e na tentativa de chegar 

a uma “normalização” que coloca sempre a necessidade de uma abordagem comum aos 

problemas do envelhecimento. Essa abordagem se aproxima mais de uma visão apenas 

científica e/ou biológica do envelhecimento. 

Se o discurso gerontológico sobre o envelhecimento aborda um saber exterior ao 

velho, ao se considerar a palavra do mesmo, como modo de conhecimento, saímos de um 

paradigma no qual o profissional da saúde, especialmente, é considerado o único portador de 

soluções, para outro no qual haja inter-relação. 

Existe preocupação em relação ao “porta-voz” do idoso, principalmente em casos de 

falhas na comunicação. Mesmo por vezes incompreensível, a palavra do velho deve ser levada 

em consideração numa relação na qual é sempre mais vulnerável. 

No primeiro capítulo mostramos, no estudo de Schirmacker (2005), que nossa 

capacidade de audição tende a diminuir com a idade, e visão e fala igualmente sofreriam 



39 
 

alterações. O estigma da velhice como fase de incapacidades e perdas amplia erroneamente as 

alterações para o raciocínio, fazendo com que a fala da pessoa idosa seja ignorada. A 

incapacitação da linguagem levaria à incapacitação de si próprio. A aparência física seria o 

início desse silêncio.  

Ainda o silêncio deve ser respeitado; às vezes, fala mais do que a palavra, mostrando 

desacordo ou resistência. Respeitar, saber escutar e fazer falar o silêncio fazem parte da 

valorização da palavra. O silêncio não é o contrário da palavra, nem seu “resto”, mas seu 

corolário, indispensável companheiro.    

Esses relatos, da Adhara surda, da Adhara ouvinte, das Adharas francesas, sugerem 

que as pessoas idosas foram silenciadas apesar do muito a dizer, desejam escuta, querem 

apresentar-se em singulares biografias, desejam estar na primeira pessoa.  
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II. Adharas fora do protocolo 

 

 

Era uma manhã de segunda-

feira, um dia de trabalho na 

Associação São Joaquim de Apoio à 

Maturidade, uma instituição sem fins 

lucrativos, localizada na cidade de 

Carapicuíba, em São Paulo. A 

instituição oferece atividades 

multiprofissionais e interdisciplinares 

que pretendem valorizar, por meio da 

convivência criativa, a história e o 

desenvolvimento de cada ser humano. 

Uma das atividades oferecidas pela 

instituição é a acupuntura; são sessões 

de uma hora de duração que 

acontecem, semanalmente, nas 

segundas-feiras. A agenda de 

acupuntura estava preenchida, mas 

surge uma Adhara, desesperada, 

pedindo ajuda. Não podíamos deixá-la 

sair, fechar outra porta poderia ser 

insuportável a ela naquele momento. 

Este caso nos faz pensar na fragilidade 

da vida, em perdas das capacidades e 

potências, tão enfatizadas na velhice, 

presentes na juventude, ou em qualquer 

outra fase da vida. Também nos pede 

para que façamos um esforço em escutar dores que vão muito além do estado físico alterado, 

fala do acolhimento trazido no início deste trabalho... 

Trazida pela dor, Adhara, desesperada, escreve uma carta sobre seu estado clínico. 

Aos 40 anos, sofre uma lesão na coluna após um esforço físico ocorrido no trabalho. O fato a 

levou a permanecer afastada de suas atividades, uma pessoa ainda jovem, com a 

independência e a autonomia prejudicadas. Ao procurar o serviço de saúde, Adhara foi 

medicada. Porém, os medicamentos foram ineficazes. 

Com ou sem dor, a vida corre... Era preciso se conformar e voltar ao trabalho para 

garantir o sustento do mês.  

As dores aumentaram... Adhara procura novo especialista.  

Finalmente, um remédio caro! Esse deve ser “bom”, pensou Adhara. Na verdade, 

também não foi. Era preciso retirar-se do trabalho. 

Não podendo permanecer assim por muito tempo, Adhara busca trabalho em uma 

casa de família. Parece que a patroa conhecia um remédio que ajudou uma conhecida... que 

tinha um quadro clínico “parecido”. Quem sabe, a “Dra. Patroa” não poderia ajudar? 

Adhara confessa que, nessas alturas, sofrendo há 19 anos, tomaria “qualquer” coisa! 

Adhara chega, em desespero e quase sem forças, pedindo acolhimento, mostrando-se 

em sua velhice biopsicossocial. 
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Uma história parecida com tantas histórias de Adharas. Mas essa é subjetivamente a 

história de Adhara... Mulher trabalhadora, ativamente produtiva. Superava a cada dia os 

limites na luta por um futuro melhor. Talvez tivesse uma velhice mais tranquila e com 

algumas reservas acumuladas pelo longo tempo de trabalho. 

Aos 40 anos, por causa do problema de coluna, ainda jovem, teve a independência e a 

autonomia prejudicadas. Sem respostas para suas dores, que apenas aumentavam, foram-se 19 

anos... enfim a velhice. Adhara sentia-se intoxicada com as dores antigas, algumas novas, 

provocadas pela tensão dessa convivência.  

Em um dos atendimentos, Adhara mostrou-se além da sua biologia; em sua velhice 

social, tinha difícil convivência com o vizinho. A velhice emocional também não era 

saudável. Sua vida parecia não fazer sentido.  

Essa Adhara, como as demais Adharas, chega buscando escuta para sua “dor” e 

acolhimento.     

Para não ficarmos restritos a essa escuta singular, a essa pequena “parte”, chamamos 

Ricardo Ayres para dialogar com a Adhara; ele, médico, deparou-se com uma, e narra o 

encontro: 

 

Saí do consultório e caminhei pelo corredor lateral até a sala de espera, cartão 

de identificação à mão, para chamar a próxima paciente. Já era final de uma 

exaustiva manhã de atendimento no Setor de Atenção à Saúde do Adulto da 

unidade básica (...). Assim que chamei, D. Violeta veio, uma vez mais, 

reclamando da longa espera, do desconforto, do atraso de vida que era esperar 

tanto tempo. Eu, que usualmente nesse momento, sempre repetido, buscava 

compreender a situação da paciente, acolher sua impaciência e responder com 

uma planejada serenidade, por alguma razão nesse dia meu sentimento foi 

outro (...). Ao invés da calculada e técnica paciência habitual, fui invadido por 

uma produtiva inquietude, um inconformismo cheio de energia construtora (...). 

Hoje farei com D. Violeta um contato inteiramente diferente. Sim, porque me 

espantava como podíamos ter repetido tantas vezes aquela mesma cena de 

encontro (encontro?), com os mesmos desdobramentos, sem nunca conseguir 

dar um passo além. Inclusive do ponto de vista terapêutico, pois era a mesma 

hipertensa descompensada, aquela que, não importa quais drogas, dietas ou 

exercícios prescrevesse, surgia diante de mim a intervalos regulares (...). A 

diferença hoje era a súbita perda do meu habitual controle; lamentável por um 

lado, mas, por outro lado, condição para que uma relação inédita se 

estabelecesse (...). „Hoje eu quero que a senhora fale um pouco de si mesma, da 

sua vida, das coisas de que gosta, ou de que não gosta... enfim, do que estiver 

com vontade de falar‟. Minha aturdida interlocutora me olhou de um modo 

como jamais me havia olhado. Foi vencendo aos poucos o espanto, tateando o 
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terreno, talvez para se certificar de que não entendera mal, talvez para, também 

ela, encontrar outra possibilidade de ser diante de mim (...). Não me recordo 

mais se ela ainda voltou a reclamar alguma vez de demoras, atrasos etc. Sei que 

uma consulta nunca mais foi igual à outra, e eram de fato „encontros‟, o que 

acontecia a cada vinda sua ao serviço (...) uma delicada e bem-sucedida relação 

de cuidado aconteceu. Receitas, dietas e exercícios continuaram presentes; eu e 

ela é que éramos a novidade ali”. (2004, p.17) 

 

No caso de dona Violeta percebemos que o acolhimento dialogado e a escuta ampliada 

do sujeito, apresentados por Teixeira (2005), não são práticas comuns no sistema de saúde. 

Profissionais da saúde surpresos e perplexos ao não encontrarem, no arsenal médico-

terapêutico, respostas às questões individualizadas de seus pacientes. O estudo considera a 

necessidade de se desviar dos modelos protocolados e padronizados nos atendimentos em 

saúde. Os relatos de nossos sujeitos mostram a insuficiência dessa relação cristalizada e 

hierarquizada de saber unilateral. Permite-se, então, a criação, em conjunto com a paciente, de 

um jeito novo de cuidar que implica encontro mais humanizado, no qual o saber do paciente e 

do profissional da saúde é respeitado e dialogado. Entre falas e escutas, um encontro 

terapêutico ocorreu para ambos. 

Ayres (2004), levando em conta a experiência relatada, conclui que as práticas de 

saúde contemporâneas passam por uma crise histórica. Isso porque, contrastando com os 

avanços tecnológicos e científicos, existem sérias limitações para responder efetivamente às 

complexas necessidades de saúde de indivíduos e populações. 

Teixeira (2005) responde em sua pesquisa que os “problemas da vida” vêm sendo 

traduzidos como demandas de saúde por não encontrarem espaço para expressar outras dores. 

O autor revela a importância do acolhimento dialogado para o reconhecimento das 

necessidades do “outro”, entendido como técnicas de conversa cujos fundamentos são o 

reconhecimento do outro como legítimo outro; o reconhecimento de cada um como 

insuficiente; o reconhecimento de que o sentido de uma situação é fabricado pelo conjunto 

dos saberes presentes. Ainda segundo o autor, “conversar” não é homogeneizar os sentidos, 

fazendo desaparecer as divergências, mas fazer emergir o sentido no ponto de convergência 

das diversidades. 

Na busca por respostas “objetivas”, desumaniza-se o sujeito. É preciso enxergar e 

escutar o “outro” como legítimo “outro”, conhecedor de si mesmo, com sua história, seu 

tempo, suas memórias, desejos, valores, cultura, diferente de nós, porém; não patológico, 

apenas “outro”.  
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Tratar somente da dor biológica não restabelece o sentimento de poder pessoal e 

autoestima tão necessários para essa fase da vida. Encontrar possibilidades adormecidas e 

enfraquecidas pelas comorbidades físicas - apesar da cronicidade das doenças - seria o 

diferencial de uma escuta mais holística e integrativa como a da Medicina Tradicional 

Chinesa/Acupuntura. Os casos aqui apresentados traduzem dores inseridas em sujeitos 

singulares, desencadeadas por condições externas ao corpo biológico e apresentadas em 

contextos socioambientais doentes. 

Nem sempre se encontra infraestrutura (técnica e humana) nas regiões periféricas e 

centrais para atender ao sujeito integral; porém, é possível dar voz ao velho, ampliar a escuta 

profissional. O acolhimento seria o ponto de partida e chegada para a ressignificação da vida. 

  

Por maior que seja o número de conhecimentos, técnicas e insumos, elas não 

são por si suficientes para produzir saúde, bem-estar, equilíbrio entre os 

aspectos físicos, psíquicos e sociais de uma pessoa. Uma pessoa não é uma 

doença, não é uma angústia existencial, não é uma exclusão. Não pode ser 

reconhecida como aquela patologia interessante, como o idoso depressivo do 

leito C, como o menino abandonado. É alguém que tem nome, mesmo quando 

parece diferente. (2002, p.1) 

  

Assim como na obra “Acolhimento” (2002), Izquierdo (2002) convida à flexibilização 

na organização do tempo dos atendimentos, reconhecendo as prioridades dos sujeitos. 

Priorizar o tempo é dar voz à dor do idoso, dar “rosto”, identificar a natureza de sua doença. A 

resposta a essa escuta estaria além da medicação. Estaria na multidisciplinaridade do cuidar 

da complexidade da velhice. 

 A flexibilização foi imprescindível nos casos da Adhara e de dona Violeta; as 

respostas às dores subjetivas dessas pessoas, ambas idosas, não foram encontradas no arsenal 

médico-terapêutico disponível aos profissionais da saúde. 
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III. Adharas excluídas 

 

 

Em uma reunião de surdos, acontecida em São Paulo no ano de 2010, encontro uma 

Adhara surda em um canto. Tento me aproximar, percebo que ela não aprendeu a ler e não 

escreve, sua comunicação em sinais não é muito fluente também, não estudou em escolas 

especiais nem em escolas inclusivas. 

Angustiada, ao percebê-la com vontade de interagir, tento dirigir algumas palavras, 

frases simples que fazem parte da vida cotidiana, uso a fala e a Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). Entendo seu nome e sua idade, não entendo seu estado civil, até que sua esposa, 

também surda, se aproxima. 

Olho para Adhara e rendo-me à não confortável situação de nos contentarmos em nos 

comunicar pela troca de olhares, contemplações.  

Uma pessoa envelhecida que guarda em silêncio a sua biografia, as suas memórias, 

seu passado. 

Aprendeu a vida a partir das suas próprias observações, traduziu cenas, sensações.  

Que sabores essa vida sentiu? Que interpretações e sentidos elaborou? 

Em silêncio, afasto-me. 

 

 

Sobre essa “escuta”, convido Sacks (2010) para dialogar sobre a sensação da cena, 

quando relata inquietações ao ler e criticar os livros de Harlan Lane sobre a condição desses 

surdos. Dizia Sacks, 

 

Em especial, obcecaram-me as descrições de pessoas surdas isoladas que não 

haviam conseguido aprender nenhuma língua: suas evidentes incapacidades 

intelectuais e, tão grave quanto isso, os reveses no desenvolvimento emocional 

e social que podiam vitimá-las na ausência de uma língua ou comunicação 

autêntica. O que é necessário, eu me perguntava, para nos tornarmos seres 

humanos completos? O que denominamos nossa humanidade dependerá 

parcialmente da linguagem? O que acontece conosco se não aprendermos 

língua alguma? A linguagem desenvolve-se de um modo espontâneo e natural 

ou requer contato com outros seres humanos? (2010, p.41) 

 

 

 Para responder, Sacks mostra a voz de Jean Massieu, um surdo sem língua por longo 

tempo,  

 

Eu via bois, cavalos, burros, porcos, cães, gatos, verduras, casas, campos, 

vinhas e, depois de ver todas essas coisas, recordava-me bem delas. [...] Antes 

de minha educação eu não sabia contar; meus dedos ensinaram-me. Eu não 

conhecia os números; contava nos dedos e, quando a contagem ultrapassava 

dez, fazia marcas num pedaço de pau. (2010, p.47) 
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 Conheci também, em outro momento, um grupo de Adharas idosas que almejava a 

construção de um espaço exclusivo para envelhecerem juntas. Eram surdos e deficientes 

auditivos que buscavam um lugar. Almejavam um espaço autossegregado, essa era a 

idealização do grupo. Por que buscam isolamento em um “espaço de exclusão”? 

 

 

Para compreendermos o que são as histórias de exclusão, convidamos o sociólogo 

Robert Castel (1997) para dialogar conosco. No texto “As armadilhas da exclusão”, apresenta 

a exclusão como algo que se impõe para definir as modalidades de miséria do mundo. Para 

ele, o uso impreciso da palavra exclusão é sintomático, oculta e traduz, ao mesmo tempo, o 

estado atual da questão social. 

Compartilhamos com Castel quando afirma que a primeira razão para se desconfiar da 

exclusão é a heterogeneidade de seus usos, pois designa um número imenso de situações 

diferentes, encobrindo especificidades. Ou seja, a exclusão não é noção analítica. Falar em 

termos de exclusão é rotular com qualificação puramente negativa que designa a falta, sem 

dizer no que ela consiste nem de onde provém. O discurso da exclusão, repetindo as 

ausências, o que não se tem (no caso das Adharas e dos velhos = a voz) oculta a necessidade 

de analisar positivamente no que consiste a ausência. Ou seja, os traços constitutivos 

essenciais das situações de “exclusão” não se encontram nas situações em si mesmas. Falar de 

exclusão, diz Castel, conduz a automatizar situações-limite que só têm sentido quando 

colocadas num processo. A exclusão se dá efetivamente pelo estado de todos os que se 

encontram fora dos circuitos vivos das trocas sociais. Esses “estados” não têm sentido em si 

mesmos, mas são o resultado de trajetórias diferentes, nas quais nossas Adharas se encontram.  

Castel chama a atenção para o fato de se focalizar a atenção sobre a exclusão, a qual 

apresenta o risco de funcionar como armadilha. Segundo o autor, economiza-se a necessidade 

de se interrogar sobre as dinâmicas sociais globais responsáveis pelos desequilíbrios atuais. 

Descreve-se da melhor forma estados de despossuir, mas criam-se impasses sobre os 

processos que os geram. Sem dúvida, continuam havendo os in e os out, mas não estão em 

universos separados. Não se fala numa sociedade de situações fora do social. O que está em 

questão é reconstruir o continuum de posições que ligam os in e os out, e compreender a 

lógica a partir da qual os in produzem os out.  

Tecendo paralelo com a velhice, percebemos que ser velho e/ou surdo ou deficiente 

auditivo é fazer parte do grupo “out”, pois estão no grupo “in” as pessoas ativas, jovens, 
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“normais”, produtivas. No contraste entre idosos e jovens, pessoas com deficiência/surdas e 

pessoas “normais”, voltamos com a pergunta feita por Elias sobre o modo pelo qual os 

membros de um grupo mantêm entre si a crença de que são não apenas mais poderosos, mas 

seres humanos melhores do que os do outro grupo. A pergunta, embora importante e 

necessária, está desfocada, pois se centralizada na exclusão e não na sociedade, como estamos 

centrados na patologia e não no sujeito.  

Segundo Elias (2000), há a tendência a discutir a estigmatização social como se ela 

fosse simples questão de pessoas que demonstram, individualmente, desapreço acentuado por 

outras, como indivíduos. Isso equivale a discernir apenas no plano individual algo que não 

pode ser entendido sem que se o perceba, ao mesmo tempo, no nível do grupo. Destaca-se um 

grupo como diferente e inferior a outro. Um grupo só pode estigmatizar outro com eficácia 

quando está bem instalado em posições de poder das quais o grupo estigmatizado é excluído. 

Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo penetra em sua autoimagem, 

enfraquecendo-o. Em qual lógica contemporânea o velho está imerso? Por que tem sido 

estigmatizado negativamente, excluído, como grupo?   

O pensamento da exclusão e a luta contra a “exclusão” correspondem, assim, 

finalmente, a um tipo clássico de focalização da ação social: delimitar zonas de intervenção 

que dariam lugar às atividades de reparação. Toda a tradição da ajuda social se desdobra 

caracterizando “populações-alvo” a partir de déficit preciso. Castel assinala que assim foram 

cristalizadas categorias cada vez mais numerosas de populações advindas de um regime 

especial: inválidos, deficientes, idosos “economicamente frágeis”, crianças em dificuldade, 

famílias monoparentais etc. A referência aos “excluídos” representaria a abertura de nova 

categoria, mais ampla e mais indeterminada, sem dúvida, mas advinda de intervenção 

especializada.  

Citado por Castel, a intervenção especializada é o sentido do termo na obra de René 

Lenoir (1974), que começou a popularizar a noção de exclusão. Os excluídos (e Lenoir 

estabelece mais de seis milhões) são todos aqueles – deficientes físicos e mentais, velhos 

inválidos, “desadaptados sociais” – que manifestam incapacidade de viver “como todo 

mundo”, a partir de um padrão normativo e homogêneo instituído. A despeito de sua 

extensão, a categoria continua então a se caracterizar a partir de deficiência pessoal.  

A visão biológica em relação à velhice na contemporaneidade se impõe sobre o sujeito 

a partir do enfoque homogeneizado de corpos físicos enfraquecidos, disfuncionais e frágeis. 
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Mercadante (1997) frisa que a velhice definida apenas como processo biológico, processo 

natural que acontece a todos os seres vivos, restringe e define de forma parcial e simplista o 

processo do envelhecimento.  

O modelo médico/biológico imporá a identidade de deficiência para o velho porque as 

transformações corporais que acontecem no corpo serão identificadas como limitações 

pessoais, impossibilidades, restringindo a velhice em não lugares, fora dos circuitos vivos da 

sociedade. Segundo esse modelo, a deficiência é questão individual, uma ou mais lesões que 

incapacitam o sujeito a viver como os demais. Dessa forma, com o envelhecimento 

populacional, o principal grupo de pessoas com deficiência, alterações como limitações na 

funcionalidade corporal, concentra-se entre os idosos. As pessoas idosas, nascidas surdas, 

vivenciarão a exclusão desde que nascem, escancarando a deficiência social na inclusão da 

diversidade humana e, duplamente, ao envelhecerem. 

Categorizando e isolando-se populações com “problemas”, criam-se os meios de uma 

tomada de responsabilidade específica e cuidadosamente centralizada. Para Castel, o termo 

“exclusão” se torna legítimo nas sociedades de exclusão: supressão completa da comunidade 

(condenação à morte); nos espaços fechados e isolados da comunidade, no seio da mesma 

comunidade (guetos, asilos); em status especial que permita coexistir na comunidade, mas 

com a privação de certos direitos e da participação em certas atividades sociais (subcidadãos). 

Apesar do espaço idealizado pelo grupo, pelo olhar externo aos sujeitos, parecer 

espaço destinado a “excluídos”, pois estaria fechado e isolado da comunidade “ouvinte”, não 

foi o que escutamos nas justificativas das Adharas que buscavam um lugar para si. O espaço 

autossegregado, ou “espaço de exclusão”, conforme Castel, permitiria que a identidade 

“surda” fosse mostrada, com “rosto” - além da identidade estigmatizada da deficiência, 

incapacitante e homogeneizadora - em sua singularidade. Os depoimentos das Adharas 

ouvidos durante seu acolhimento traduzem de forma positiva a opção pelo “asilamento” como 

possibilidade de inclusão, pertencimento, ampliação da escuta e da comunicação, além da 

diminuição do isolamento social. Justificam, assim, as reivindicações: 

 

É muito importante para os idosos o asilo, tem muitos surdos idosos 

abandonados pela família. (M.P., 60) 
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Para poder passar tudo que aprendi aos deficientes auditivos idosos. Para ter 

comunicação, amizade, entretenimento. Para ter um grupo da mesma idade 

para fazer viagem, passeio. (Z.S., 61)    

 

Na necessidade de uma casa de repouso para deficientes auditivos, o problema 

de idosos surdos que não entendem a comunicação com idosos ouvintes. (R.F., 

76) 

 

Vontade de ajudar a pessoa idosa pela dificuldade que passou quando precisou 

de cuidados especiais com a mãe doente (encontrar profissionais, 

enfermeiras...). Acho que para o surdo será ainda mais difícil. (M.M., 65)     

 

Para dar mais facilidades e oportunidades ao idoso surdo para que possa viver a 

vida com mais igualdade. (M.W., 67) 

 

Por causa da comunicação. (M.C., 60) 

 

Para estar mais próxima dos amigos. (O.F.,80) 

 

Para outros surdos com mais dificuldades, que necessitam de ajuda financeira. 

(G.F., 62) 

 

  

Uma das Adharas ainda denuncia o abandono e isolamento sofrido pelos velhos surdos 

pela falta de comunicação adequada em Instituições de Longa Permanência (ILP). Com uma 

foto de formatura em mãos, mostra as amigas surdas, algumas falecidas, uma delas 

reencontrada em situação de isolamento e abandono em uma ILP, aparentemente em estado 

depressivo ou demencial. Por meio da LIBRAS, a única acessível à senhora surda, Adhara 

estabeleceria comunicação, trazendo memórias do tempo em que era possível estar “em 

relação”. O fato reafirma o desejo pelo envelhecer em grupo, sentem-se mais fortalecidos 

junto àqueles “iguais” que se entendem e se comunicam, dialogam. Sabem do desafio em 

encontrar profissionais capacitados para atendê-los em sinais, mas conhecem seus direitos.  

Sobre o anseio de Adhara, a antropóloga Guita Debert, no evento “Idosos no Brasil: 

Estado da Arte e Desafios”, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados (IEA) da 

Universidade de São Paulo (USP), em 2011, sugere que seja repensada a oposição entre 

integração e segregação. Segundo ela, os trabalhos sobre envelhecimento, nacionais e 

internacionais, não confirmam a ideia de que a integração com sociedade multigeracional 

garanta o tempo todo o bem-estar à pessoa idosa. 

Na ocasião, em declaração à imprensa, Debert disse ao repórter Fábio Castro,  
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Muitas vezes, nos ambientes onde todos são idosos, a velhice deixa de ser uma 

marca identitária e a satisfação passa a ser maior. Há uma busca de 

independência e de estar entre os iguais, de forma similar aos adolescentes. É 

importante não ter uma visão binária de segregação e integração. (CASTRO, 

2011) 

   

A antropóloga destacou a importância de dar voz aos idosos, enfatizando a valorização 

da pluralidade de vozes. Segundo ela, “não se pode ouvir representantes, mas os 

protagonistas, em toda a sua diversidade. É preciso que haja vozes dissonantes”, afirmou 

Debert. Pensamento que compartilhamos e que orienta este trabalho. 

A velhice no asilo carrega a concepção dramática de solidão e desprezo aos quais os 

velhos são relegados em nossa sociedade. Porém, a entrada no asilo, segundo as falas de 

alguns residentes na obra “A reinvenção da velhice”, de Guita G. Debert (1999), é entendida 

como alternativa capaz de possibilitar sua independência e o resgate de uma multiplicidade de 

papéis sociais, de uma vida social intensa ameaçada ou em franco declínio fora do asilo. Para 

os sujeitos velhos, o projeto de entrar no asilo abre a possibilidade de manter a independência 

funcional, ameaçada ante as deficiências físicas próprias da idade; não ser um estorvo para os 

filhos; e participar de uma vida social ativa. Na apreciação positiva do asilo está envolvida, 

além das vantagens das instalações, a afirmação de que é um lugar em que o indivíduo teria 

controle sobre sua vida e ao mesmo tempo não ficaria só.  

A esse respeito convidamos Pessanha (1992), que no texto “As delícias do jardim”, no 

qual cita Epicuro, lembra que as restrições não impedem as possibilidades de viver com 

plenitude: 

Se as condições históricas, objetivas, impossibilitam que a liberdade seja 

conquistada no plano social e político, resta, todavia, todo o mundo interior, 

subjetivo, a ser libertado das ilusões e crendices que atormentam e escravizam 

a alma. E, se a felicidade não pode mais advir da participação num projeto 

coletivo de procura do bem e da justiça, isso não impede que se busque a 

felicidade pessoal, íntima. (1992, p.67) 

 

Esse grupo de Adharas acredita na possibilidade de encontrar “escuta” naquele espaço, 

visto de fora como espaço de exclusão, mas sentido pelo grupo como lugar de pertencimento 

e de estar em relação. 
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IV. Adharas inativas 

 

Conheci esta Adhara no intervalo entre uma sessão de acupuntura e outra, 

circulando pela Associação São Joaquim de Apoio à Maturidade. Primeiro conheci sua 

doença, enfizema pulmonar, além do histórico de alcoolismo, mas estas eram apenas 

identidades estigmatizadoras que marcavam sua biografia, apenas “partes” do seu “todo” 

humano. Além disso, tinha muito a dizer... Em uma de nossas conversas de corredor, contou-

me sobre a doença social contraída após a saída do mercado de trabalho. Sentiu que todo 

seu potencial criativo não tinha mais espaço para aparecer, suas habilidades e 

potencialidades estavam implodidas. Para dar vazão a esse potencial criativo, chega à 

instituição.  Quando indagado sobre o significado do trabalho, responde: 

 

 

Buscando encontrar sentido para sua vida, esta Adhara se insere no grupo de geração 

de renda da Associação São Joaquim no intuito de reumanizar-se. Ainda ficam muitas 

perguntas: Teriam lhe faltado capacitação, tempo, ritmo? Perdeu a capacidade de produzir?  

Então, Adhara conta sua vida profissional,  
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Para a Adhara, que não tem boa aposentadoria, os jovens não são contraponto, não 

contrastam. Faltam oportunidades para todos os que não se encaixam nos padrões normativos 

socialmente instituídos. Não perdeu lugar para a juventude, mas para a aceleração 

contemporânea, para a necessidade constante de aquisição de novas informações e 

habilidades. Essa Adhara ficou no “lugar” e, aí, teria perdido sua dignidade.  

  

Traçando paralelo entre a narrativa e o dito por Sennett (2009) em relação à 

compressão da vida de trabalho e ao preconceito existente quanto aos trabalhadores mais 

velhos, as aptidões são erodidas para dentro, pois não encontram espaços para serem 

mostradas. O preconceito social reforça o medo interior de perder a potência. 

  



52 
 

 

V. Adharas que serão velhas 

 

Serão velhas... Já não encontram muitos espaços para brilhar! 

Sempre em terceira pessoa, pequenas Adharas surdas são traduzidas por cuidadores e 

familiares.  

Filmes infantis sem legendas no cinema, brinquedos indecifráveis, mães analfabetas 

que não sabem Língua de Sinais, nem o português, não ensinam a lição, não ajudam 

estudar... 

Medo do médico, cara feia do professor, tirar sangue, arrancar o dente? 

Para onde estão nos levando? Essa deve ser uma pergunta frequente no mundo de 

Adharas surdas, pegadas pelas mãos, levadas ao supermercado, ao banco, à escola, ao 

hospital... 

O que é isso? Pra que serve aquilo? Por que olham pra mim?  

Será que minha mãe vai voltar? Será que meus pais vão se separar? Por que não 

posso estar com meu pai? Ele não sabe se comunicar comigo? Onde estão meus amigos? 

Alguns anos serão necessários para poder brilhar em primeira pessoa, muitos anos! 

Até lá... 

Adharas choram, anseiam, sentem dores, problemas respiratórios, distúrbios do sono, 

sentimentos guardados, emoções transbordam.  

Um cenário comum, experienciar a exclusão desde a infância, no núcleo familiar, e 

assim continuamente, décadas após décadas, até o envelhecer e morrer.  

 

 

Experienciar a exclusão não é exclusividade de diversidade específica. Muitos 

vivenciam situações de exclusão em sua vida diária. Perdem o “rosto”, como retratou a 

criança que ilustra este trabalho. As Adharas, pequenas estrelas, nascidas diferentes, 

vivenciam a exclusão desde os primeiros anos de vida. Adharas surdas que um dia serão 

velhas e vivenciarão a velhice. A velhice que, na contemporaneidade, não encontra espaços 

para circular. Pequenas Adharas que já estão dentro da sociedade surda, excludente do 

pluralismo humano, e que perderão também seus cuidadores em futuro próximo.  

Famílias que levam vozes de Adharas e que nem sempre conseguem ser fiéis àquilo 

que essas estrelas sentem na intimidade, na subjetividade silenciada. Adharas que não 

entendem e não encontram, na aceleração da contemporaneidade, espaços de escuta.  

Escuto o choro de Adharas que não querem medicamentos, querem escuta. Adharas 

que mostram dores no peito, traduzem angústias. Adharas com diagnóstico de “autismo”, 

“déficit de atenção e concentração”, “hiperativas”, “depressivas”, no anseio por voz, em dizer 

livremente aquilo que escutam de si mesmas.  
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Adharas muitas vezes sem recursos, sem sentidos de vida, desnutridas de vida, de 

relações de comunhão. No texto “As armadilhas da exclusão”, Castel afirma que a tarefa da 

sociologia consiste precisamente em analisar os fatores que precedem a exclusão, para medir 

os riscos da fratura social. As ciências biomédicas aos poucos percebem a importância da 

educação em saúde, da prevenção das doenças.    

Excluídas da “normalidade”, as Adharas vivem, no núcleo familiar e sociail, à espera 

de um lugar onde reconheçam as forças e potencialidades. Terão uma grande luta para se 

mostrar capazes, fazer com que os direitos sejam exercidos, mostrarem o que “não” falta. 

Encontrarão lugar, talvez em espaços e relações autossegregadoras. 

 Achar “iguais” é encontrar pertencimento no mundo. Quando a confiança se mostra 

ameaçada, o poder pessoal é questionado (situações não incomuns na infância e velhice), estar 

entre os pares potencializa. A convivência com surdos mostra singularidades e o quanto 

revelam dessa subjetividade quando não se dá escuta, apenas, à estereotipagem da deficiência.  

O diagnóstico da surdez ou da deficiência auditiva impõe marca: a identidade da deficiência. 

Aqui dialogamos com Bauman (2005) sobre a identidade, para o qual num dos polos da 

hierarquia global emergente estão aqueles que constituem e desarticulam as suas identidades 

mais ou menos à própria vontade, escolhendo-as no leque de ofertas extraordinariamente 

amplo, de abrangência planetária. No outro polo se abarrotam aqueles que tiveram negado o 

acesso à escolha da identidade, que não têm direito de manifestar preferências, e que no final 

se veem oprimidos por identidades aplicadas e impostas por outros – identidades de que eles 

próprios se ressentem, mas não têm permissão de abandonar, nem das quais conseguem se 

livrar. Identidades que estereotipam, humilham, desumanizam, estigmatizam.  

No entanto, se a velhice deve ser entendida como “vir a ser” e não o “outro”, algo que 

faz parte do ciclo vital, centrar a atenção nas crianças surdas é construir um novo velho. Essa 

seria apenas uma “parte”, a atenção empoderaria essa população para construir um novo 

tempo para vivenciar outras velhices que não aquelas vivenciadas hoje. Assim, sujeitos com 

“rosto”, expandidos para além do estereótipo do modelo biológico da deficiência, apontador 

das deficiências pessoais, surdo àquilo que seria deficiência social de reconhecer que o 

diverso pede novas estruturações e novos olhares. 
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VI. Adharas em boas velhices ou “fora” delas 

 

As escutas aconteceram, novamente, na Associação São Joaquim de Apoio à 

Maturidade. A instituição é espaço de grande aprendizado para a profissional e pesquisadora, 

pois durante quase quatro anos de trabalho com acupuntura, aprendi a escutar além das dores. 

A acupuntura é apenas “parte” do “todo” oferecido pela São Joaquim por meio de outras 

atividades promotoras de saúde e bem-estar, aos seus mais de 400 usuários. Nos intervalos 

entre as sessões de acupuntura, circulando pelo espaço, é possível encontrar Adharas idosas 

em projetos de geração de renda, em atividades artísticas e físicas, em trabalhos 

psicoterapêuticos, cantando, tocando instrumentos, entre diversas atividades. Em um desses 

momentos, tivemos a oportunidade de fazer uma enquete com algumas Adharas para 

identificar, por meio da escuta, aspectos positivos no viver a velhice. O objetivo da enquete, 

em 2010, em entrevistas abertas com 26 pessoas idosas entre 60 e 77 anos (21 mulheres e 5 

homens), era ampliar o pensamento (reducionista) das ciências biológicas em relação à 

velhice. A pergunta norteadora foi “O que considera positivo na sua velhice?”. 

As respostas das Adharas indicam a noção do tempo que passa e declina o corpo e o 

espírito, criando modelos da identidade genérica de velho, estigmatizadores e fugidios pelos 

próprios velhos. As diferenças pessoais surgem e se contrapõem à categoria genérica de 

velho, surgindo um outro, não em contraposição a uma alteridade jovem, mas na produção de 

uma “subjetividade” negadora da identidade estigma, como observamos nos depoimentos a 

seguir: 

 

 

Agora, considero positivo na minha velhice a vida, conhecendo novas pessoas, 

que passaram a ser novos amigos. (M.S, 60) 

 

Saúde, felicidade da família, ter paz. Muita alegria. (E.M, 66)  

 

Muita saúde, muito sossego, paz com a família e com os estranhos. Também 

passear bastante, curtir os netos... Só isso que eu quero. (I.S, 66) 

 

Graças a Deus cheguei até aqui, no aprendizado da vida. Estamos sempre 

aprendendo. Positivo na velhice é também estar aprendendo e partilhando as 

experiências. (B.O, 60) 

 

A ausência de ansiedade, a compreensão entre as pessoas que supostamente já 

sofreram com as agruras da vida, a receptividade das pessoas, as alternativas 
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cada vez maiores para levar a velhice com dignidade, a descoberta de 

possibilidades que pareciam não existir... (C.P, 62) 

 

Para mim, o positivo na velhice é o máximo de experiência adquirida. É já 

estar com uma certa idade e ter saúde para presenciar tantas mudanças, tantas 

coisas novas. (M.P, 75) 

 

Antes eu achava que a velhice deixava a gente pra baixo, hoje vejo que pode 

ser cheia de vontade de viver. (M.S, 74) 

 

Minha velhice é a fase mais séria da minha vida, onde acumulo experiência, 

prudência, certo saber e reflexão, apesar ser um processo natural do ser 

humano. Cabe a cada um a escolha de ser velho ou não, independente da idade 

que se tem. Eu escolhi viver da melhor forma possível. No meu caso, a minha 

velhice é positiva porque sou feliz e isso mantém meu espírito sempre jovem. 

(N.B, 69)  

  

Além de uma carga de experiência, está sendo positivo desfrutar a vida com 

liberdade, uma vez que a lucidez me dá esse direito. Tenho a saúde 

relativamente boa (alguns problemas físicos da idade), o que não me impede 

vida socialmente ativa. (J.M, 64) 

 

Embora muito atribulado na mocidade devido à pobreza, considero essa parte 

da minha vivência bem positiva. Minha renda é boa, os filhos criados e com 

saúde. (J.J, 69) 

 

Ter conseguido me aposentar... (B.S, 61) 

 

Tudo... Não tenho queixa de nada. (T.S, 68) 

 

Tudo... Muitas coisas que eu achei que não iria alcançar, estou conseguindo. Só 

não faço mais porque não sei ler direito, mas com a minha sabedoria eu 

consigo resolver minhas coisas sozinha. (C.M, 69) 

 

 

 

No entanto, observamos que para algumas, mesmo tendo ultrapassado os 60 anos, fase 

cronológica considerada como velhice pela OMS, a velhice ainda não chegou. Velhos que 

negam a própria velhice, não se identificando com a categoria em si. 

 

 

Eu não me considero velha, velho é aquele morto de espírito. (F.O, 61) 

 

Que a velhice venha com muita saúde e alegria. (S.S, 66) 

 

 

Para outras, a velhice continua uma positiva “batalha”... 
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Eu considero positivo na minha velhice a fé, tenho atitude e acredito em tudo 

que quero. Sinto-me preparada para todas as barreiras da vida. (A.S, 65) 

 

Estou vivendo uma velhice saudável. Tenho muita disposição para fazer meus 

deveres. (M.S, 66) 

 

 

As entrevistas desvelaram, na fala das Adharas, temas abordados nos estudos do 

envelhecimento: envelhecimento ativo ou passivo, família, avosidade, saúde (ainda como 

conceito apenas biológico), socialização, “sossego”, desejos, resignação,  aprendizado. A 

percepção variável do tempo cronológico dentro do tempo vivido pelo sujeito, a diversidade. 

Em alguns casos, encontra-se o que Mercadante (1997) assinala em sua tese de 

doutorado: a diversidade indica a existência de uma pluralidade de formas de viver a vida 

pelos assim denominados velhos, revelando a heterogeneidade da velhice, evidenciando-a 

como situação complexa. A velhice localiza-se em uma história e insere-se num sistema de 

relações sociais compondo de forma variável a velhice biológica. Segundo a autora, as 

qualidades atribuídas aos velhos, que definem de fora o seu perfil identitário, são 

estigmatizadoras, pejorativas e, em relação às qualidades dos jovens (atividade, 

produtividade, beleza, força, memória etc.), representam uma produção ideológica da 

sociedade. Os velhos conhecem e partilham a ideologia que define o velho em geral, mas não 

o velho em particular. Eles não se sentem incluídos no grande modelo ideológico, novamente 

“velho é o outro”, “velho é para o outro” (MERCADANTE, 1997). Em outros casos, a velhice 

é futuro, é doença. 

Os depoimentos traduzem a complexidade, singularidade e subjetividade das velhices. 

Percebem-se possibilidades, realizações e aprendizados plurais nos convidando a envelhecer 

além do medo das incapacidades e das perdas tão enfatizadas pelas ciências biológicas para 

essa fase da vida. 
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Capítulo 3 

A SURDEZ: Uma analogia com a velhice 

 

Ilustração de Hechelmann (2010) na obra “O teatro de sombras de Ofélia” 
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Segundo Lopes (2011), a surdez, além da materialidade do corpo, é construída 

culturalmente dentro de distintas narrativas associadas e produzidas no interior de campos 

discursivos distintos – clínicos, linguísticos, religiosos, educacionais, jurídicos, filosóficos 

etc. Tais narrativas são forjadas a partir de nossos conhecimentos e interpretações sobre a 

materialidade de um corpo ou sobre o que dizemos ser a natureza de um corpo. Portanto, 

todas as interpretações possíveis sobre o que convencionamos chamar de surdez são 

interpretações sempre culturais. Culturalmente produzimos o normal, o diferente, o anormal, o 

surdo, o deficiente, o velho, o velho surdo, o desviante, o exótico, o comum, entre outros que 

poderiam compor uma lista infindável de sujeitos. Sustentando a produção dessa lista, vemos 

argumentos consistentes aceitos ou não. Qualquer escolha será sempre feita a partir de 

interpretações e representações que construímos, partindo de um conjunto de justificativas 

que escolhemos para sustentar nossas formas de entender aquilo que somos e aquilo que o 

outro é. Toda escolha que fazemos e as justificativas que lhe damos são culturais. 

A ciência, no desejo de produzir conhecimentos capazes de explicar o desconhecido, 

inventou a surdez por meio dos níveis de perdas auditivas, das lesões no tímpano, de fatores 

hereditários e adquiridos. Decorrentes da ciência e de padrões históricos estabelecidos por 

diferentes grupos culturais, foram criados distintos modos de se trabalhar com sujeitos 

acometidos pela surdez. Na maioria das vezes, abordagens corretivas, de normalização, de 

busca por um perfil idealizado de normalidade com referência ao sujeito ouvinte. A maioria 

dos discursos produziu saberes que orientam grupos a olhar os sujeitos com surdez como 

capazes de serem “tratados”, “corrigidos” e “normalizados”, olhares biologizantes.  

A velhice tem sido colocada em situação semelhante à vivida pelos sujeitos com 

surdez. Depoimentos relatados por Concone (2007) traduzem o medo do envelhecer, os 

apontamentos mostram a existência de um claro marcador para a velhice. Se há falas que 

reconhecem algum ganho na passagem da idade (experiência, fortaleza de espírito), a maioria 

sinaliza as perdas (não ter saúde, perder a autonomia, a beleza, a memória), a dependência, a 

solidão. É como se dissessem que “ser velho é ser gagá, o que não é o meu caso”, “é ser 

dependente, o que também não é o meu caso”, e assim por diante. Escapando das 

generalizações, do estigma da velhice que contrasta com os padrões de beleza, saúde e 

normalidade implícitos na juventude e, reforçando o dito por Mercadante (1997), velho é “o 

outro”. Tal fato não seria de ser admirado, dado que nosso modelo social de velho é 

fortemente biomédico. Ser velho é estar às margens. 
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Ensurdecido para a diversidade e a complexidade que envolve o humano, o 

contemporâneo avança aceleradamente. Concone (2007) lembra que as culturas humanas, 

desde meados do século XX, vivem um processo de intenso movimento, intensas mudanças 

que valorizam a busca por inovações, um elogio ao movimento como apontou Balandier, uma 

aceleração cega conforme Augé, o mundo líquido apresentado por Bauman, a descontinuidade 

contada por Sennett. O contemporâneo revela a ideologia positiva do novo, representações 

que têm, igualmente, caráter biologizante.  

A velhice, como construção sociocultural e dado de realidade, está sujeita às ações 

nominadoras da cultura, incluindo sua significação. O culto à juventude, o narcisismo e o 

individualismo são faces da identidade sociocultural contemporânea. Nesse cenário, a velhice 

atemoriza. O único modelo apreciado socialmente é (majoritariamente) de juventude que, 

contrastando com a velhice, mobiliza a negação do envelhecimento e do incluir-se velho.  

Voltando à surdez, Lopes (2011) propõe olharmos a questão não no lugar da 

deficiência, mas como diferença cultural, a surdez como marcador cultural primordial, 

sujeitos surdos e não sujeitos com surdez, sem cair nas oposições entre surdos e ouvintes. 

A surdez é um primeiro traço de identidade, e não somente materialidade sobre a qual 

apenas discursos médicos se inscrevem. Sobre tal materialidade inscreve-se qualquer saber 

que tenha como objeto a surdez ou o sujeito surdo, inclusive os saberes de cunho culturalista. 

Diante da experiência “natural” da surdez, há sentidos sendo criados a partir de modos 

particulares de vivenciar a questão; os significados são inseparáveis da cultura em que se 

formam e circulam; são eles os responsáveis pela visão do ser surdo. 

Assim como a surdez, a velhice é uma das fases que compõem a biografia do sujeito, a 

continuidade de um processo vital que se iniciou no momento do nascimento. Sobre a 

materialidade do corpo velho foram inscritos sentidos, significados singularizados.   

Sobre os sentidos que damos às coisas construímos nossas experiências cotidianas e 

nossas interpretações sobre nós e os outros. Sobre corpos surdos, velhos, plurais, se inscrevem 

saberes que permitem significar o sujeito dentro do contexto social, cultural e comunicativo 

em que ele está inserido. Se a palavra surdez remete a um sentido clínico e terapêutico, se a 

velhice remete a perdas e declínios, é porque a produzimos dessa forma.  

As produções surgem quando usamos a linguagem para descrevê-las, quando passam a 

existir em nosso cotidiano, quando passam a ter nomes. Se passarmos a narrar a surdez, a 
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velhice, e outras alteridades, dentro de circuitos não clínicos e medicalizantes, as 

inventaremos de outras formas.  

A cultura oferece possibilidades de intervenção, inscreve-se sobre uma materialidade. 

A cultura, ou caráter cultural, seria modificada, porém a base material sobre a qual ela se 

inscreve tem existência autônoma. Pensando a velhice, independentemente dos muitos 

significados culturais que lhe são atribuídos, o fato é que se envelhece. Mesmo que exista uma 

realidade além do nosso entendimento, ou aceitação, ela somente será pensada quando estiver 

sendo entendida. Tal realidade interessa apenas quando nos estiver conectada 

linguisticamente, quando estiver no âmbito da nossa linguagem, no âmbito da cultura.  

A materialidade que determina a surdez – como condição da natureza – não está 

dissociada das regras que a narram e a colocam em distintos contextos. Regras específicas são 

criadas a partir de uma série de contingências culturais determinadas por saberes temporais 

espacialmente específicos. Tais saberes criariam sentidos diferentes para a surdez. A diferença 

surda dá-se no âmbito da cultura sem excluir a diferença primordial inscrita no corpo surdo – 

o não ouvir. A “falta” não deve ser elemento definidor do ser surdo.  

A materialidade que determina a velhice na contemporaneidade – condição natural – 

cria narrativas que desqualificam o ser velho, tirando sua voz. Saberes temporais, em relação 

à velhice, criados a partir de perspectivas externas ao sujeito velho, restringindo os espaços 

para mostrarem as suas potências. Segundo Concone (2007), a presença de velhos nos espaços 

públicos ou privados nos confronta com a passagem do tempo para nós mesmos, obrigando-

nos a encarar nossa fragilidade e nossa finitude; a morte nos atemoriza e a passagem dos anos 

nos aproxima dela. Sobre as representações do velho, a autora afirma que no modelo não 

idealizado, no velho de “carne e osso”, a sabedoria é relativa, a experiência ultrapassada, a 

memória repetitiva, a bondade cansativa ou inexistente. Para esse velho restam os “não 

lugares”, está out, perdeu a vez, o “rosto” e a escuta.  

Como mencionado, o desconhecido, ou diverso, é patologizado por estar fora dos 

padrões normativos preestabelecidos pelos modelos biologizados de saúde, beleza e 

normalidade presentes na sociedade contemporânea. A esse respeito, convidamos Oliver 

Sacks (2010) para contar sua experiência com surdos, pois sua história tem muito a nos 

ensinar, ao construirmos uma analogia com a velhice. A condição e o lugar atribuído aos 

surdos, aos velhos, aos velhos surdos, ao “outro”, dependerão do significado a eles atribuídos. 

Sacks criou outro significado para a condição do ser surdo quando se abriu para a escuta. Essa 
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desconstrução do olhar que fragmenta, incapacita, exclui o “diferente”, amplia a escuta e os 

espaços de diálogo, permite que a vida floresça em toda sua diversidade. A partir de Sacks, 

um convite para a inclusão de “todos”. 

A obra de Sacks (2010) sobre a surdez, “Vendo Vozes”, sintetiza o olhar patológico 

colocado naquilo que é diverso ao que conhecemos. Por sua vez, Sacks apresenta outros 

autores que tratam do assunto, como David Wright, Sicard, Del‟Epée, Furth, Vygotsky, 

Schlesinger, Stokoe. 

Sacks escreve que ainda que jamais tenha esquecido a condição “médica” dos surdos, 

foi levado a vê-los sob luz nova, “étnica”, como um povo, com língua distinta, sensibilidade e 

cultura próprias. O estudo dos surdos mostra que boa parte do que é distintivamente humano 

em nós – nossas capacidades de linguagem, pensamento, comunicação e cultura – não se 

desenvolve de maneira automática, não se compõe apenas de funções biológicas, mas tem 

origem social e histórica; essas capacidades são um presente de uma geração para outra. 

Lewontin (2000) reafirma o pensamento de Sacks quando diz que é uma tendência da 

biologia reducionista propor que tudo que somos, nossa saúde e nossas doenças, nossa miséria 

e nossa riqueza, e a verdadeira estrutura da sociedade em que vivemos, estão todos 

definitivamente codificados em nosso código genético, no nosso DNA. Segundo o autor, por 

reducionismo se crê que o mundo é dividido em pequenos fragmentos e pedaços, cada um dos 

quais tendo suas propriedades, que se combinam para formar coisas maiores. O individual 

forma a sociedade e esta seria a manifestação das propriedades dos seres humanos como 

indivíduos. Na visão individualista do mundo biológico, onde o indivíduo está no centro de 

todas as coisas, as propriedades individuais internas são as causas, e as propriedades do social 

são os efeitos das causas. Essa visão postula um mundo exterior como seus próprios 

fragmentos, pedaços e leis, que os indivíduos enfrentam sem qualquer influência. Dicotomia 

entre o homem e a natureza, independência, passividade, sobrevivência ou morte.  

A partir da visão reducionista, o velho e/ou surdo estariam fora dos circuitos vivos da 

sociedade por não se localizarem dentro dos padrões de saúde e eficiência normatizados pela 

sociedade contemporânea. Se suas condições estão inscritas em seu DNA, nada pode ser feito. 

No tecido social, passivamente, cala-se a voz, a morte se impõe ao sujeito.   

O envelhecimento é fenômeno biológico universal, mas a velhice é fenômeno de outra 

natureza. A concepção da velhice varia no tempo e no espaço. Apesar da realidade do 
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envelhecimento populacional, afastar o processo do envelhecimento são desejos e promessas 

alegremente aceitos na contemporaneidade. 

Chauí, citada por Concone (2005), assinala: 

 

O velho teria sido desumanizado na medida em que se transforma numa peça 

descartável na esteira de produção; conhecimento e experiência não têm lugar 

numa sociedade tecnológica que fragmenta a produção e só espera dedos ágeis 

e vista apurada. (2005, p.137) 

 

Ainda segundo Concone, a imagem física do velho também é desvalorizada. Numa 

sociedade que aposta na juventude e no seu prolongamento, ser velho é estar fora dela. Uma 

série de representações negativas acompanha a população que envelhece, avaliando-a pelos 

aspectos físicos, pela aparência do corpo: beleza, juventude e saúde aparecem como tríade 

quase inseparável nas representações sociais. Se o velho é marcador biológico, a velhice é 

construção social. A existência de um lugar social, do reconhecimento da importância do 

papel que desempenhamos na vida da sociedade, do grupo ou da família, só teria 

consequências positivas na vida (e na saúde) de qualquer indivíduo. A ruptura de laços sociais 

e afetivos, a perda da identidade pessoal e social, a perda da voz, o impedimento em estar em 

relação, têm consequências de ordem física.  

Sacks cita a obra “Deafness”, ensaio autobiográfico do poeta e novelista sul-africano 

David Wright, surdo desde os 7 anos. Na obra, Wright também escreve sobre a falta de 

espaços relacionais: 

 

Não há muita coisa escrita por surdos sobre a surdez. Mesmo assim, 

considerando que só fiquei surdo depois de ter aprendido a língua, não estou 

em melhor posição do que uma pessoa ouvinte para imaginar como seria nascer 

no silêncio e chegar à idade da razão sem adquirir um veículo de pensamento e 

comunicação. Só o tentar já mostra a eloquência da extraordinária abertura do 

Evangelho de São João: No princípio era o Verbo. Como é que se formulam 

conceitos nessas condições? (2010, p.16) 

 

O mesmo ocorre em relação à velhice: não encontramos velhos escrevendo ou falando 

sobre a velhice, ou então não têm voz, outros falam por eles. O estudo francês apresentado por 

Brandão (2000) trata disto. A maioria dos trabalhos sobre o envelhecimento aponta os 
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problemas do idoso de uma perspectiva externa, pois não se ouve a sua voz. Os idosos são 

vistos como “objeto de estudo”, e as palavras do indivíduo aparecem codificadas (às vezes 

deturpadas) nos resultados finais de muitas pesquisas, especialmente da Gerontologia 

biomédica (que objetiva apenas a doença), reforçando a rejeição a essa etapa da existência 

humana.  

Com Sacks, mergulhamos na história, a fim de compreender a surdez e seu status no 

mundo. O termo “surdo” é vago, ou melhor, tão abrangente que impede de levar em conta os 

graus da surdez imensamente variados, graus com importância qualitativa, e mesmo 

“existencial”. Há pessoas com dificuldade para ouvir, pessoas que conseguem ouvir parte do 

que se fala com auxílio de aparelhos auditivos e um pouco de atenção e paciência provindos 

de quem fala. Há os “seriamente surdos”, vítimas de doença ou dano no ouvido na juventude; 

ainda é possível ouvir a fala com os novos aparelhos auditivos. Existem os “profundamente 

surdos” – às vezes chamados “totalmente surdos” -, que não têm esperança alguma de ouvir 

qualquer fala, não importa os avanços tecnológicos imagináveis surgidos. As pessoas 

profundamente surdas não são capazes de conversar de maneira usual – precisam ler os lábios 

(como fazia David Wright), usar a língua de sinais ou ambos.  

Não apenas o grau de surdez importa, mas principalmente a idade, ou estágio em que 

ocorre. Para as pessoas que nunca ouviram, sem lembranças, imagens ou associações 

auditivas possíveis, nunca ocorrerá a ilusão de som. Elas vivem num mundo de absoluto e 

contínuo silêncio e ausência de som.  

Nos casos de surdez pré-linguística – surdez ocorrida antes da aquisição da linguagem 

-, as pessoas, ou as crianças, são incapazes de ouvir seus pais, correndo o risco de ficar 

seriamente atrasadas, quando não permanentemente deficientes, na compreensão da língua, a 

menos que se tomem providências eficazes com toda a presteza. E ser deficiente na 

linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades mais terríveis, porque é apenas por 

meio da língua que entramos plenamente em nosso estado e cultura humanos, que nos 

comunicamos livremente com nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos 

informações. Se não fizermos isso, ficaremos incapacitados e isolados, de um modo bizarro – 

sejam quais forem nossos desejos, esforços e capacidades inatas.  

Traçando paralelo com o dito em relação à velhice em Schimacker (2005), alterações 

visuais e auditivas acontecem no processo natural do envelhecimento. O que acontecerá com 

todos nós, envelhecidos, a maioria na sociedade do futuro? Segundo pesquisas apresentadas 
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pelo autor, esse desgaste já é interpretado pelos jovens, em conversas, como sinal de fraqueza 

intelectual (2005, p.142). 

Por esse motivo as pessoas nascidas surdas foram julgadas “estúpidas” por milhares de 

anos, consideradas “incapazes” pela lei ignorante – incapazes para herdar bens, contrair 

matrimônio, receber instrução, ter um trabalho adequadamente estimulante –, e que lhes 

foram negados os direitos humanos fundamentais. A situação começou a ser remediada 

somente em meados do século XVIII, quando a percepção e a realidade dos surdos se alteram 

radicalmente. 

A situação das pessoas com surdez pré-linguística antes de 1750 era de fato uma 

calamidade: incapazes de desenvolver a fala e, portanto, “mudos”, incapazes de comunicar-se 

livremente até mesmo com pais e familiares, restritos a alguns sinais e gestos rudimentares, 

isolados, exceto nas grandes cidades, até mesmo da comunidade de pessoas com o mesmo 

problema, privados de alfabetização e instrução, de todo o conhecimento do mundo, forçados 

a fazer os trabalhos mais desprezíveis, vivendo sozinhos, muitas vezes à beira da miséria, 

considerados pela lei e pela sociedade como pouco mais do que imbecis. Sacks relata que de 

fato a sorte dos surdos era evidentemente medonha. 

Mas se evidenciava nada em comparação com a destituição íntima – a destituição do 

conhecimento e do pensamento que a surdez pré-linguística acarretaria, na ausência de 

comunicação ou medidas reparadoras. O estado deplorável dos surdos despertou a curiosidade 

e a compaixão dos philosophes. Um deles, o abade Sicard, perguntou: 

 

Por que a pessoa surda sem instrução é isolada na natureza e incapaz de 

comunicar-se com os outros homens? Por que ela está reduzida a esse estado 

de imbecilidade? Será que sua constituição biológica difere da nossa? Será que 

ela não possui tudo de que precisa para ter sensações, adquirir ideias e 

combiná-las para fazer tudo que fazemos? Será que não recebe impressões 

sensoriais dos objetos como nós recebemos? Não serão essas, como ocorre 

conosco, as causas das sensações da mente e das ideias que a mente adquire? 

Por que então a pessoa surda permanece estúpida enquanto nos tornamos 

inteligentes? (SACKS, 2010, p. 24) 

 

As mesmas perguntas seriam hoje feitas em relação à velhice. Pensando nela, a partir 

do sujeito surdo, reflete-se sobre a padronização e normatização impostas pela sociedade 

contemporânea à vida humana, patologizando o desconhecido, o altero, o diverso. Para Castel 



65 
 

(1997), os “in” produzindo os “out”; para Elias, (2000), condições não justificadas criam a 

crença de que alguns seres humanos são superiores e melhores que os outros, e para Lewontin 

(2000), tendências reducionistas indicam que o código genético determina as condições de se 

estar no mundo. No caso da velhice, consequências do modelo biologizado que contrastam o 

velho com o jovem - entendido como sujeito de saúde, força, beleza, produtividade, 

flexibilidade, “normalidade”.   

Sicard prossegue na narrativa de Sacks explicando que, em razão de a pessoa surda 

não possuir “símbolos para fixar e combinar ideias [...], existe um vácuo absoluto de 

comunicação entre ela e as outras pessoas” (2010, p. 25). Mas o que era de máxima 

importância e fonte de confusão fundamental desde as declarações de Aristóteles sobre o 

assunto foi, segundo Sacks, duradoura e equivocada ideia de que os símbolos tinham de ser 

falados. Algumas vozes profundas insinuavam que isso não precisava ser assim, como, por 

exemplo, o comentário de Sócrates no Crátilo de Platão, citado por Sacks, 

 

Se não tivéssemos voz nem língua e ainda assim quiséssemos expressar coisas 

uns aos outros, não deveríamos, como aqueles que ora são mudos, esforçar-nos 

para transmitir o que desejássemos dizer com as mãos, a cabeça e outras partes 

do corpo? (2010, p.25) 

 

No século XVI, a noção de que a compreensão das ideias não dependia de ouvir 

palavras era revolucionária, ressalta Sacks. O que muda a história, o que desencadeia as 

revoluções, são o encontro das ideias dos filósofos e a prática das pessoas comuns. O autor 

cita uma mente grandiosa – do abade Del I‟Epée –, que teve de encontrar um uso humilde – a 

língua de sinais nativa dos surdos pobres que vagavam por Paris – para possibilitar uma 

transformação significativa. A escola de Del I‟Epée, fundada em 1755, foi a primeira a obter 

auxílio público. Em 1791 se transformou na National Instituition for Deaf-Mutes em Paris, 

dirigida pelo gramático Sicard. 

Para Sacks, a surdez pré-linguística predisporia a pessoa, a menos que isso seja 

prevenido, à condição de ficar praticamente sem língua. Os surdos sem língua, segundo 

Sacks, de fato seriam como imbecis – e de modo particularmente cruel, pois a inteligência, 

embora presente e talvez abundante, fica trancada pelo tempo que durar a ausência de uma 

língua. 
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Sacks cita o psicólogo Hans Furth, cujo trabalho é voltado para a cognição dos surdos. 

O autor explica que os surdos congênitos sofrem de “privação de informações”, são menos 

expostos ao aprendizado “incidental” que se dá fora da escola (pano de fundo da vida 

cotidiana), televisão não legendada. Furth nos dirá que se gasta tanto tempo ensinando as 

crianças surdas a falar (5 a 8 anos de ensino individual intensivo) que sobra pouco tempo para 

transmitir informações, cultura, habilidades complexas ou qualquer outra coisa. 

O fato é percebido na prática, no convívio com Adharas surdas. A maioria das 

informações cotidianas é perdida, ou mal compreendida, 

 

As pessoas profundamente surdas não mostram nenhuma inclinação inata para falar, 

demonstram inclinação imediata e acentuada para a língua de sinais, uma língua visual. A 

língua deve ser introduzida e adquirida o quanto antes, senão seu desenvolvimento talvez seja 

permanentemente retardado e prejudicado. No caso dos profundamente surdos, isso é feito por 

meio da língua de sinais. Portanto, a surdez deve ser diagnosticada o mais cedo possível. As 

crianças surdas precisam ser postas em contato primeiramente com as pessoas fluentes na 

língua de sinais, sejam seus pais, professores.... Assim que a comunicação por sinais for 

aprendida – e ela tem como ser fluente aos três anos de idade -, tudo então decorreria: livre 

intercurso de pensamento, livre fluxo de informações, aprendizado da leitura e escrita e, 

talvez, da fala.    

O pensamento e a linguagem possuem origens (biológicas) separadas; examinamos, 

mapeamos o mundo e reagimos a ele muito antes de aprender uma língua. O ser humano não 

é desprovido de mente ou mentalmente deficiente sem uma língua, porém está gravemente 

restrito no alcance de seus pensamentos, confinado, de fato, a um mundo imediato, pequeno. 

  Era uma manhã de trabalho no Instituto Adhara, instituição sem fins lucrativos 

que atende a 85 crianças e jovens surdos, na região metropolitana de São Paulo. Na 

época, uma revista semanal trazia a foto de um jogador de futebol, conhecido 

mundialmente, aos prantos. Então, foi perguntado às Adharas surdas qual seria o motivo 

daquele choro. Foram muitas as respostas, machucou-se, foi expulso do jogo, brigou com 

o técnico, entre tantas outras. Nenhuma das Adharas poderia imaginar que aquele 

jogador estava se aposentando. Outro episódio aconteceu no casamento do príncipe 

inglês, Willian, filho do Príncipe Charles e da Princesa Diana, ocorrido em 29 de abril de 

2011. Então, foi preciso explicar onde ficava a Inglaterra, quem eram aqueles jovens... 
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A língua possibilita generalizar, passar de um mundo de inúmeras vertentes específicas, sem 

conexão, para um mundo relacionado, inteligível e inteligente. 

Algumas crianças surdas provindas de lares desfavorecidos nos quais, além da surdez, 

existe pobreza, possuem a inteligência solapada, muitas vezes tímidas e passivas, sem 

espontaneidade, segurança e desenvoltura social, menos animadas e afeitas à brincadeira. 

Sacks relata o exemplo de Braefield, um colégio não interno, cujas crianças voltam para casa, 

lares onde os pais não sabem se comunicar com eles, onde a televisão sem legendas é 

ininteligível, onde elas não absorvem informações básicas sobre o mundo. 

 

Assistir um filme com Adharas surdas pequenas não é tarefa tão simples, elas não 

conseguem ler as legendas, os filmes e desenhos nacionais não dispõem de legendas, e o 

português será a segunda língua dos surdos. Todas as imagens precisam ser traduzidas, 

decifradas, a necessidade do diálogo se apresenta a todo instante. Conforme já apresentado, 

na aceleração contemporânea, escutar e acolher não são virtudes à disposição. A questão da 

pobreza e do analfabetismo também dificultam a comunicação, os trabalhos do Instituto 

Adhara precisaram ser estendidos às famílias, elas também estão sem voz, ou não possuem a 

voz necessária para que haja uma comunicação ampla e efetiva com seus filhos surdos. A 

falta de escolaridade e da língua de sinais, por parte dos pais, irmãos e familiares, impedem 

o acompanhamento e o apoio nas tarefas escolares. A falta de comunicação pode tornar a 

casa um ambiente estéril. A “família” pode estar fora de casa, nas escolas especiais, nas 

salas de espera das clínicas de fonoaudiologia, nos asilos, em espaços públicos de passagem 

e encontros como metrôs, shoppings, em espaços autossegregados. Enfim, não lugares que se 

tornariam lugares de pertencimento.  

 

Sobre a linguagem, Sacks (2010) cita Church, para o qual a linguagem não é apenas 

mais uma faculdade ou habilidade, mas o que possibilita o pensamento, o que separa o 

pensamento do não pensamento, o que distingue o humano do não humano. 

O primeiro uso da linguagem, a primeira comunicação, geralmente se dá entre mãe e 

filho, e a língua, adquirida, emerge entre ambos. Somente por meio da transação com outra 

pessoa se desenvolve a linguagem. 



68 
 

Mas as palavras da mãe, e o mundo por trás dela, não teriam sentido para o bebê se 

não correspondessem a algo encontrado em sua própria vivência. A criança possui uma 

experiência de mundo independente que lhe é dada pelos sentidos; e essa experiência forma 

correlação ou confirmação da língua da mãe e, por sua vez, recebe dela seu significado. A 

língua da mãe, internalizada pela criança, permite a ela passar da sensação para o “sentido”, 

ascender do mundo perceptivo para o conceitual. 

De acordo com Vygotsky, a linguagem tem sempre, e ao mesmo tempo, função social 

e intelectual, e não se esquece nem por um momento da relação entre intelecto e afeto, de que 

toda comunicação, todo pensamento, é também emocional, refletindo “as necessidades e 

interesses pessoais, as inclinações e impulsos” do indivíduo (SACKS, 2010, p.60). 

Se a comunicação for imprópria surgirão consequências para o crescimento 

intelectual, o intercurso social, o desenvolvimento da linguagem e as atitudes emocionais, 

simultânea e inseparavelmente. E isso, obviamente, ocorreria, e de fato ocorre com grande 

frequência, quando uma criança nasce surda. 

 

A surdez profunda na infância é mais do que um diagnóstico médico; é um 

fenômeno cultural com padrões e problemas sociais, emocionais, linguísticos e 

intelectuais que estão inextricavelmente ligados. (SACKS, 2010, p.60) 

 

Afirma-o Hilde Schlesinger e Katrin Meadow no livro Sound and Sign (1972), 

referido por Sacks. Registrando interações entre mãe e filho desde os primeiros tempos de 

vida, Schlesinger mostrou que as crianças são de uma curiosidade insaciável: estão 

constantemente à procura de causa e significado. A ausência desse questionamento, a própria 

falta de compreensão das formas interrogativas que pareceram tão ominosas quando esteve 

em Braefield.  

 

Aos 8 anos de idade, muitas crianças surdas apresentam um atraso no 

entendimento das perguntas, ainda continuam a rotular, não impõem 

“significados centrais” a suas respostas. Têm um senso de causação deficiente 

e raramente introduzem ideias sobre o futuro. (SACKS, 2010, p.61) 
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Sacks fala ainda que a mãe, ao que parece, detém um poder tremendo: comunicar-se 

apropriadamente com o filho ou não; introduzir perguntas que induzem à investigação, do 

tipo: “Como?”, “Por quê?” e “E se?”, ou substituí-las por um monólogo indiferente composto 

de “O que é isso?” e “Faça isso?”; transmitir um senso de lógica e causalidade ou deixar tudo 

no nível obtuso do inexplicável; introduzir um vívido senso de lugar ou tempo ou referir-se 

apenas ao aqui e agora; introduzir “reflexão generalizada sobre a realidade”, mundo 

conceitual que dará coerência e significado à vida e instigará a mente e as emoções da criança, 

ou deixar tudo no nível do não generalizado, do não questionado, algo quase abaixo do nível 

perceptivo do animal. As crianças, ao que parece, não escolhem o mundo no qual desejam 

viver – nem o mundo físico nem o mundo mental e emocional; dependem, no princípio, do 

que lhes apresentar a mãe.   

O problema é que a mãe acaba sendo, em grande parte dos casos, referência única na 

vida das Adharas surdas. No esforço em adquirir a língua de sinais, sobrecarrega-se em 

conciliar filhos surdos e ouvintes, desgasta-se para estreitar outros vínculos familiares, como a 

aproximação da figura paterna. Com dificuldade em compartilhar os cuidados dessa Adhara 

surda, estrangeira no mundo ouvinte, a mãe fica impedida de sair para trabalhar, em encontrar 

uma creche perto de casa com condições de acessibilidade. Com a renda restrita, mães 

buscam a aquisição de benefícios no poder público, direitos que nem sempre são 

contemplados. O medo de não conseguir ser a voz do filho por longo tempo, de não estar 

presente, de não estar viva, são emoções reveladas por mães de surdos. 

Crianças surdas de pais ouvintes correm o risco, a dificuldade de comunicação  

restringiria a formas rudimentares de diálogos e linguagem que não favorecem o progresso da 

mente da criança, impedindo seu avanço. Schlesinger, citado por Sacks, ressalta que o diálogo 

inadequado, a comunicação falha, levam não apenas à constrição intelectual, mas à timidez e 

à passividade; o diálogo criativo, intercurso comunicativo rico durante a infância, desperta a 

imaginação e a mente, leva a uma autossuficiência, um arrojo, um espírito brincalhão, um 

humor que acompanharão a pessoa pelo resto da vida (2010, p.63). 

As crianças nascidas surdas têm de viver num mundo auditivo-oral mal equipado 

biológica, linguística e emocionalmente para lidar com elas. A surdez em si não é o 

infortúnio; o infortúnio sobrevém com o colapso da comunicação e da linguagem. Se a 

comunicação não é obtida, se a criança não é exposta à língua e ao diálogo apropriados, 
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verificamos todos os reveses mencionados por Schlesinger – reveses ao mesmo tempo 

linguísticos, intelectuais, emocionais e culturais. 

Schein, citado por Sacks, afirma que “as crianças surdas, em sua maioria, crescem 

como estranhas na própria família” (2010, p.102). Ter um filho surdo requer flexibilidade e 

engenhosidade especiais dos pais. Muitos pais de crianças surdas sentem-se impotentes diante 

de tamanha barreira de comunicação com o filho, e a possibilidade de uma barreira assim ser 

derrubada é tributo à adaptabilidade dos pais e da criança. 

Por fim, ainda muito raramente, há os surdos que se saem bem, ao menos no que 

respeita a concretizar capacidades inatas, assinala Sacks. Para isso, é fundamental a aquisição 

de uma língua numa idade “normal”, no início da vida – essa primeira língua pode ser a de 

sinais ou a falada, pois é a língua, e não qualquer língua específica, que desperta a 

competência e, com isso, a competência intelectual. A língua não é apenas um esquema 

formal, e sim a mais exata expressão de nossos pensamentos, nossas aspirações, nossa visão 

do mundo.  

A língua de sinais, usada pelos surdos, é a voz do usuário, uma voz com força 

especial, emitida de modo imediato, com o corpo. A língua de sinais surge dos gestos, da 

representação emocional-motora espontânea.  

O “caráter” de uma língua, para Humboldt, citado por Sacks, é essencialmente cultural 

– expressa (e talvez em parte determine) o modo como um povo pensa, sente e aspira. Sacks 

assinala que a língua emerge – biologicamente – de baixo, da necessidade irreprimível que 

tem o indivíduo de pensar e se comunicar. Mas ela também é gerada, e transmitida – 

culturalmente – de cima, viva e urgente incorporação da história, das visões de mundo, das 

imagens e paixões de um povo. A língua de sinais é para os surdos a adaptação única a outro 

modo sensorial; mas é igualmente, corporificação da identidade pessoal e cultural dessas 

pessoas, assegura Sacks. Pois na língua de um povo, observa Herder, “residem toda a sua 

esfera de pensamento, sua tradição, sua história, religião e base da vida, todo o seu coração e 

sua alma” (SACKS, 2010, p.105). Isso vale especialmente para a língua de sinais, porque ela 

é a voz – não apenas biológica, mas cultural, e impossível de silenciar, dos surdos. 

Para Sacks (2010), a visão médica da surdez como doença ou deficiência que tinha 

que ser “tratada”, foi transformada pela aquisição da visão “cultural” dos surdos como 

formadores de uma comunidade que tem língua e cultura complexas e próprias.    
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Alguns alunos da Gallaudet, a única faculdade de ciências humanas para surdos do 

mundo, localizada nos Estados Unidos, em Washington, ocasionalmente relutavam em trocar 

o aconchego, isolamento e proteção, o conforto de um mundo pequeno, mas completo e 

autossuficiente, pelo cruel e incompreensivo mundo lá fora.  

A esse respeito, Sacks comenta sua experiência na Gallaudet:  

 

Observo conversas em todo canto, e eu não consigo entender nada; eu me sinto 

como os surdos, hoje sou eu o sem-voz - o deficiente, a minoria naquela grande 

comunidade usuária da língua de sinais. (2010, p.111)  

 

As escolas atuaram como focos para a comunidade surda, transmitindo a história e a 

cultura dos surdos de geração em geração. Sua influência ultrapassou a sala de aula: 

comumente, comunidades de surdos surgiram nos arredores das escolas, e os formados com 

frequência permaneceram perto da escola ou até passaram a nela trabalhar. No ambiente 

informal do dormitório, as crianças não só aprendem a língua de sinais, mas o conteúdo da 

cultura.   

No Brasil, a realidade não é a mesma. A experiência, em São Paulo, mostra que são 

poucas as escolas especiais para surdos; na maioria das vezes, as crianças são colocadas em 

escolas inclusivas, frequentam as aulas com crianças ouvintes. Apesar do direito ao intérprete 

da língua de sinais, nem sempre se encontra essa realidade na prática. São recorrentes as 

Adharas pouco instrumentadas em LIBRAS e português. Quando adultas, as dificuldades são 

ainda maiores, o poder pessoal e a estima estão bem diminuídos, as potências desconhecidas, 

o silêncio aumentado, o “rosto” perdido. Quando velhos? Onde estarão? Quem os escutará? 

Com muita rapidez, nos anos após 1817, disseminaram-se pelos Estados Unidos não 

apenas uma língua e uma alfabetização, mas um conjunto de conhecimentos comuns, de 

crenças comuns, de narrativas e imagens estimadas que logo constituíram uma cultura rica e 

distinta. Então, pela primeira vez, houve para os surdos “identidade”, não meramente pessoal, 

mas social e cultural. Segundo Sacks, eles já não eram apenas indivíduos, com as dificuldades 

ou os triunfos de indivíduos; eram um povo, com sua cultura, como  judeus ou galeses (2010, 

p.116).  
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Na década de 1850, a educação superior mostrava-se essencial. Em 1857, o filho de 

Thomas Gallaudet foi nomeado diretor da Columbia Instituition for the Instruction of the 

Deaf and the Dumb and the Blind. Em 1864, com patrocínio federal, tornou-se o Gallaudet 

College. Na época da morte de Gallaudet, sua faculdade alcançara fama mundial e provara de 

uma vez por todas que os surdos, dados oportunidade e meios, se equiparariam aos ouvintes 

em todas as áreas da atividade acadêmica e atlética. 

Entre a fundação por Thomas Gaulladet do American Asylum e a morte de Edward 

Gallaudet (seu filho) em 1917, constatam-se ascensão e queda, legitimação e fim da 

legitimidade da língua de sinais nos Estados Unidos. A supressão da língua de sinais na 

década de 1880 teve efeito danoso para os surdos durante 75 anos. Era época com tendência à 

opressão, à intolerância com as minorias e com as práticas das minorias de todos os tipos – 

religiosas, linguísticas, étnicas. Nessa época as “pequenas nações” e as “pequenas línguas” do 

mundo se viram pressionadas a se incorporar ou se submeter.  Neste caso, a “norma” era falar, 

tempos da ciência como poder, tempos de comandar a natureza e nunca dobrar-se a ela (2010, 

p.35). 

 Em 1960, o trabalho de Stokoe, Sign Language Structure, foi o primeiro caso de 

atenção séria e científica dada ao sistema de comunicação visual dos surdos americanos. Em 

1965, com colegas surdos Dorothy Carterline e Carl Croneberg, publicou A dictionary of 

American Sign Language, convencido de que os sinais não eram figuras, e sim complexos 

símbolos abstratos com estrutura interna complexa, capaz de enunciar de modo essencial 

qualquer  palavra dita na língua falada. As paixões de Stokoe eram as de um cientista – mas 

cientista da língua é tipo especial de criatura, que precisa ter ao mesmo tempo interesse pela 

vida humana, pela comunidade e culturas humanas, que tem pelos determinantes biológicos 

da língua. Seu dicionário incluiu um apêndice (de seu colaborador Cronenberg) sobre “A 

comunidade linguística”, a primeira descrição das características sociais e culturais dos surdos 

usuários da Língua Americana de Sinais. 

 Escrevendo sobre o Dictionary, 15 anos mais tarde, Padden considerou o estudo de 

Stokoe um marco: 

Foi excepcional descrever o “povo surdo” como formadores de um grupo 

cultural [...] representou uma ruptura com a longa tradição de “patologizar” os 

surdos. [...] Em certo sentido, o livro trouxe o reconhecimento oficial e público 

para um aspecto mais profundo da vida do povo surdo: sua cultura. (SACKS, 

2010, p.119) 
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No início da década de 1970, o oralismo que imperou exclusivo durante 96 anos 

entrou em reversão, e a “comunicação total” (o uso conjunto da língua de sinais e da língua 

falada) foi introduzida (ou reintroduzida). 

Barbara Kannapel identifica a influência de Stokoe, da nova consciência, em si mesma 

e no modo como tomou consciência de si mesma como pessoa surda com identidade 

linguística especial – “minha língua sou eu” –, e a partir disso passou a considerar a língua de 

sinais fundamental para a identidade comum dos surdos, língua criada pelos surdos como 

grupo [...], a única coisa que pertence totalmente aos surdos. Em 1972, Kannapel funda a Deaf 

Pride [Orgulho Surdo], organização dedicada a despertar a consciência dos surdos.  

Era época na qual havia o espírito dos anos 1960, preocupação especial pelos pobres, 

incapacitados, as minorias – movimento pelos direitos civis, ativismo político, diversos 

movimentos de “orgulho” e “libertação”; em marcha na mesma ocasião em que a língua de 

sinais era legitimada cientificamente, e em que os surdos pouco a pouco reuniam senso de 

autoestima e esperança, lutando contra imagens e sentimentos negativos que os perseguiam 

havia um século. Existia a crescente tolerância, de modo geral, com a diversidade cultural, 

aumentando gradativamente o senso de que as pessoas seriam muito diferentes e ainda assim 

teriam valor para os outros e seriam iguais a todo mundo; crescia o senso, especificamente, de 

que os surdos eram um “povo”, e não apenas um punhado de indivíduos isolados, anormais, 

inválidos;  movimento que abandonava o ponto de vista médico ou patológico em favor do 

antropológico, sociológico ou étnico (2010, p.125). 

Concomitantemente a essa “despatologização” da surdez, ocorreu aumento nas 

representações de pessoas surdas nos meios de comunicação, de documentários a novelas – 

representações cada vez mais simpáticas e imaginativas. 

Os surdos e quem os estudava começaram a investigar o passado para descobrir (ou 

criar) uma história, uma mitologia, uma herança surda. Os surdos, que antes haviam aceitado 

as caracterizações de si mesmos como “inválidos” e “dependentes” – pois assim tinham sido 

considerados pelos ouvintes -, agora passavam a julgar-se poderosos, uma comunidade 

autônoma. Mais cedo ou mais tarde, estava claro, teria de haver revolta, marcante afirmação 

política de autodeterminação e independência e repúdio definitivo ao paternalismo, o qual se 

baseia em piedade e condescendência e numa opinião implícita de “incompetência”, senão 

“doença”. Objetou-se em especial a alguns médicos envolvidos nos assuntos do Gallaudet 
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que, julga-se, tendem a encarar os surdos meramente como possuidores de ouvidos doentes e 

não como povo adaptado a outro modo sensorial.  

Em geral, acredita-se que a benevolência ofensiva se alicerça num julgamento de valor 

por parte dos ouvintes, que diriam: “Sabemos o que é melhor para vocês. Deixem que nós 

cuidamos das coisas” (2010, p.127). Os surdos se sentiam comandados, tratados como 

crianças. Em 13 de março de 1988, King Jordan tornou-se o primeiro reitor surdo Gallaudet, 

assinalando que “Não mais aceitamos os limites ao que podemos realizar” (SACKS, 2010, 

p.133). 

Parafraseando Sacks, pensamos e acreditamos saber o que é melhor para os velhos, 

pois estamos cuidando das coisas. Os velhos são tratados como crianças, comandados, não 

escutados. Estão sendo bem cuidados? Cuidarão bem de nós?   
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CONSIDERAÇÕES: No diálogo, a despatologização da velhice 

 

Na experiência do diálogo, constitui-se entre mim e o outro um terreno comum, 

meu pensamento e o dele formam um só tecido, minhas falas e as dele são 

invocadas pela interlocução, inserem-se numa operação comum da qual 

nenhum de nós é o criador. Há um entre-dois, eu e o outro somos 

colaboradores, numa reciprocidade perfeita, coexistimos no mesmo mundo. No 

diálogo fico liberado de mim mesmo, os pensamentos de outrem são dele 

mesmo, não sou eu quem os formo, embora eu os aprenda tão logo nasçam e 

mesmo me antecipe a eles, assim como as objeções de outrem arrancam de 

mim pensamentos que eu não sabia possuir, de tal modo que, se lhe empresto 

pensamentos, em troca ele me faz pensar. Somente depois, quando fico sozinho 

e me recordo do diálogo, fazendo deste um episódio de minha vida privada 

solitária, quando outrem tornou-se apenas uma ausência, é que posso, talvez, 

senti-lo como uma ameaça, pois desapareceu a reciprocidade que nos 

relacionava na concordância e na discordância. (PONTY, citado por CHAUÍ, 

2009, p. 340) 

 

O presente trabalho, na “voz” das Adharas, mostrou a velhice frequentemente na 

terceira pessoa, a velhice mostrada sob perspectiva externa ao velho. A falta de diálogo com 

os sujeitos velhos os deixa marginalizados, tímidos e passivos.  

O diálogo impulsiona a linguagem, a mente; mas, depois de impulsionada, 

desenvolvemos novo poder, a “fala interna”, imprescindível para nosso desenvolvimento mais 

amplo, nosso pensamento. “A fala interna”, explica Vygotsky,  

 

É uma fala quase sem palavras [...] ela não é o aspecto interior da fala externa, 

é uma função em si mesma. [...] Enquanto na fala externa o pensamento 

corporifica-se em palavras, na fala interna as palavras morrem quando dão à 

luz o pensamento. A fala interna é, em grande medida, pensamento e 

significado puros. (SACKS, 2010, p.67) 

 

O diálogo é o início, a língua é externa e social, mas depois, para pensar, para nos 

tornarmos nós mesmos, temos de passar para um monólogo, para a fala interna. Esta é 

essencialmente solitária, profundamente misteriosa, tão desconhecida pela ciência, escreveu 

Vygotsky, “quanto o outro lado da lua”.  
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Que fala interna nós, velhos ou não, surdos ou não, estamos elaborando a partir da 

escuta externa e social contemporânea sobre a velhice? Com quem estamos dialogando? 

Quais significados produzindo?  

A sociedade contemporânea contribui para o fortalecimento desse “lugar” no qual a 

velhice está excluída. Infelizmente o leitor não encontrará neste capítulo, apesar do título, o 

diálogo, mas uma proposta para a construção de um novo lugar, em que o velho tenha voz e 

escuta, outro significado para o ser velho. Para isto, ele precisa se mostrar além da identidade 

estigmatizadora que aponta apenas para seus declínios e perdas biológicas, encobrindo 

potências e habilidades. A identidade de velho, aprisionada no modelo biológico de saúde e 

perfeição, exclui a velhice na diversidade e na complexidade que a compõem. Tira o “rosto”, 

homogeneiza, estigmatiza e aprisiona. A visão biológica se impõe sobre o sujeito a partir de 

um único enfoque: corpos físicos enfraquecidos, disfuncionais e frágeis. 

Compartilhamos com Mercadante (1997), quando ressalta que essa visão de um corpo 

imperfeito, enfraquecido e em declínio, não avalia somente o corpo, mas a personalidade, 

papel social, econômico e cultural do idoso. A ideia do tempo passa a ser fundamental e 

limitadora para investimentos presentes e projeções futuras.   

Como disseram Morin (1996), Mercadante (1997) e de certa forma Lewontin (2000), o 

pensamento redutor, disjuntivo e parcial não analisa amplamente a velhice, que se mostra 

como fenômeno multifacetado com fatores biológicos atravessados por situações 

socioculturais e históricas diversas. Existe pluralidade de formas de viver a vida pelos assim 

denominados velhos, revelando a heterogeneidade da velhice, evidenciando-a como situação 

complexa. 

Longe de se tratar de incapacidades pessoais, pois as capacidades não encontram 

espaços para se mostrar, a situação de exclusão se define como situações impostas pela 

sociedade contemporânea. A velhice se encontra fora dos circuitos vivos dessa sociedade. 

Neste tempo de excessos e não lugares, parece faltar tempo à escuta da diversidade, deslocada 

ou invisibilizada, isolada e silenciada. O que se diz da velhice promove doenças, fugas ou 

negações, reluta-se em aceitá-la ou se incluir no processo.    

O humano “desumanizado” não está apenas nos consultórios médicos, na ciência, 

circula na sociedade sem escuta. Assim como as ciências biológicas enxergam o sujeito pelas 

suas “partes”, a sociedade se fragmenta, mostra-se em pedaços, perde a complementaridade 
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dos opostos, perde o movimento e a habilidade em incluir diferenças, agitação cega sem 

sentido; ao contrário, obstruída nos sentidos, sem cor, como Sacks assinala, 

 

Havia uma estranha ausência de um senso histórico, a sensação de uma vida 

que não possuía dimensão autobiográfica e histórica, a sensação de uma vida 

que só existia naquele momento, no presente. (2010, p.43)      

 

Medeiros e Diniz (2011) lembram ainda que no caso das pessoas idosas, ambientes 

hostis fariam com que lesões visíveis, acumulações de limitações leves na funcionalidade 

corporal, como diminuições da acuidade visual e auditiva, entre outras, tornem-se causas de 

grandes deficiências entre idosos, aumentando a probabilidade dos riscos de quedas, 

restringindo lugares, isolando e excluindo. Os autores reforçam que a sociedade também 

gerará doença se não estiver preparada para acolher a diversidade humana. 

Convidamos Morin (2000) para refletir sobre uma saída quanto a um espaço para a 

promoção do diálogo na contemporaneidade. O autor dirá que a história avança não de modo 

frontal como um rio, mas por desvios que decorrem de inovações ou de criações internas, de 

acontecimentos ou acidentes externos (2000). Segundo ele, toda evolução é fruto do desvio 

bem-sucedido cujo desenvolvimento transforma o sistema onde nasceu: desorganiza o 

sistema, reorganizando-o. Não há evolução não desorganizadora/reorganizadora em seu 

processo de transformação. A história não é linear, mas um complexo de ordem, desordem e 

reorganização, obedece a determinismos e acasos. O acaso globalizou a velhice, ampliou a 

vida, aumentou o número de velhos. Usando os termos elencados por Castel (1997), os velhos 

estão “out”, mas apenas das nossas percepções, formam realidade crescente com a qual 

teremos que dialogar.  

Um cenário para o diálogo com o velho estaria na multi e interdisciplinaridade da 

Gerontologia. Considerar o velho como ser biológico inserido em determinado contexto 

histórico e socioambiental, singulares, é dar voz à velhice, e este é o grande esforço da 

Gerontologia Social, pois entende que o velho é ser complexo. E, permanecendo sob o olhar 

das ciências médicas, perderá o “rosto”, permanecerá na terceira pessoa. Nas humanidades, a 

Gerontologia permite a desordem criativa, sem pretender respostas objetivas à complexa 

questão que envolve o envelhecimento e a velhice, aberta às ações sociais que respondem ao 

velho que se apresenta, a todo instante, diverso.   



78 
 

A questão não é apenas falar de situações de exclusão, do velho, do surdo, do “outro”, 

mas pensar no que elas se justificam. A surdez, invisibilizada, talvez não faça parte da 

realidade de todos, mas tornar-se velho compõe o ciclo vital. Teremos que dar voz e escuta à 

velhice. Ela se tornará perceptível aos olhos dos outros, será desvelada em nossa biologia. 

Segundo Concone,   

 

A passagem do tempo, apontada pelos outros, colhe-nos de surpresa; parece 

abrupta e não processual. Nessas revelações há um descompasso entre Cronos 

e Kairós. Cronos como passagem do tempo marcada pelo acúmulo dos 

aniversários é detectada primeiro pelos outros; nós mesmos envelhecemos 

conosco, nos acompanhamos, vivemos Kairós, enquanto deslizamos no tempo 

cronológico sem grandes rupturas; nos reconhecemos, a partir de dentro, sem 

saltos, de modo contínuo. (2007, p.23) 

 

Será essencial construir outro significado para a velhice. Ser surdo não é sinônimo de 

doente, assim como a velhice e o ser velho não são sinônimos de perdas, disfunções e 

incapacidades. Enxergar as diferenças como normalidades e saúde é construir espaço para o 

diálogo. 

Sacks e Ayres, entre outros autores presentes neste diálogo, flexibilizaram para 

encontrar o outro e a si mesmos. Autores que inspiram movimento de mudança e 

acessibilidade. O aumento da expectativa de vida apresentou a velhice à sociedade 

contemporânea, na qual surgiram mais pessoas com deficiências, incluindo velhos. Para ter e 

dar acesso a essa população é preciso escutar cada vida vivida, atravessada pelos contextos 

histórico, social e cultural. Singularizações da existência de saúdes e doenças. 

 Fazendo analogia com as perguntas de Sacks (2010, p.38) sobre se “os surdos, sempre 

e em toda parte, foram vistos como “deficientes” ou “inferiores”, se sempre tiveram sido alvo 

de discriminação e isolamento, perguntamos se os velhos sempre estiveram “out”. Que a 

cronologia e a biologia sejam apenas “parte” da complexidade humana na experiência da 

vida. 

Como assinala Lewontin, 

 

Nosso DNA tem uma poderosa influência sobre nossas anatomias e fisiologias, 

e tornou possível um cérebro complexo como o dos seres humanos. Os genes 

tornaram possível a existência da natureza humana e social, cujas limitações e 
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possibilidades não são conhecidas, exceto na forma em que a consciência 

humana já tornou possível (...) Os genes, ao tornarem possível o 

desenvolvimento da consciência humana, cercaram seus poderes para 

determinar tanto o indivíduo como o seu ambiente. Eles foram substituídos por 

um nível inteiramente novo de causas, tais como a interação social com suas 

próprias leis e sua própria natureza, que podem ser compreendidas e exploradas 

apenas por uma única forma de experiência, a ação social. (LEWONTIN, 2000, 

p.134) 

 

Tirar o velho das condições estigmatizadoras, identidades fixas (Bauman, 2005), 

impostas por um saber externo ao ser velho, mostra-se um grande desafio, principalmente 

quando este acredita no que se diz da velhice, quando acredita que sua biografia se restringe à 

sua biologia.  

A Medicina Tradicional Chinesa e a Gerontologia Social cumprem seu papel ao 

escutar o idoso como um ser complexo que integra, em seu “todo”, aspectos físicos, mentais e 

emocionais. E essa complexidade está em relação. Como Yamamura (2003) ressalta, o corpo 

humano reproduz os mesmos fenômenos naturais, porque ambos (natureza e ser humano) são 

“partes” integrantes do Universo (2003, p. XLIII).  

Quantas doenças, encontradas na fisiologia humana do velho, são respostas às 

condições externas adversas nas quais a velhice está inserida? Qual a verdadeira natureza de 

sua doença? Esta se mostra nas macas de acupuntura, na escuta ampliada implícita na técnica, 

no acolhimento oferecido; as doenças se mostram além da representação biológica do ser 

velho, estão naquilo que se diz do velho na sociedade contemporânea, diminuindo potências, 

estima, lugares.  

O acolhimento seria o início de uma boa escuta, da aproximação do sujeito, da retirada 

do lugar submisso e paciente no qual costuma ser colocado. O acolhimento dialogado 

apresentado por Teixeira (2005) e outros autores com os quais dialogamos, revela que nesse 

espaço o saber do outro é valorizado, as respostas emergem na construção de saberes 

compartilhados, entre falas e escutas, novas significações.  

Como disse Concone (2007), pensamos o envelhecimento e a velhice como construtos. 

Segundo ela, a cultura é sempre ação de construção do mundo. Nomear é criação por 

excelência, e toda cultura dá nomes, classifica, cria categorias, empresta sentidos. Toda 

cultura sofre mudanças no decorrer do tempo, num jogo contínuo que tece os processos 

socioculturais.   
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Para construir novo tecido social, Balandier (1997) deixaria aflorar a desordem que, 

segundo ele, permite emergir a criatividade, as vozes dos velhos dizendo de si mesmos. Para o 

autor, a riqueza está na desordem, encoberta pela ordem estática na qual pensamos viver, pois 

esta (a desordem) seria produtora de movimento, de história, de outros sujeitos. Teríamos que 

entrar no novo contexto contemporâneo de ampliação da população idosa com outro olhar, 

despatologizando a velhice para ela se mostrar em saúde. 

Para Vygotsky, citado por Sacks (2010), “nós somos a linguagem”, costuma-se dizer; 

mas nossa verdadeira linguagem, nossa identidade residem na fala interna, no incessante fluxo 

e geração de significado que constitui a mente individual. Por meio da fala interna 

desenvolvemos os próprios conceitos e significados; por meio da fala interna conquistamos a 

identidade; por meio da fala interna, finalmente, construímos o próprio mundo. O que é ser 

velho? O que significa e como significar a velhice? É preciso dar escuta, permitir emergirem a 

pluralidade, a heterogeneidade desorganizadora. 

Parafraseando Concone - quando diz que “se as nossas opções intelectuais ou 

acadêmicas estiverem isoladas do cotidiano, serão opções de superfície, estéreis” (2007, p. 

20) -, assinalamos que se as nossas concepções sobre a velhice e o envelhecimento estiverem 

descoladas da escuta aos sujeitos velhos, enquanto estes estiverem reduzidos a sujeitos 

biológicos, nossas ações e reflexões serão de superfície, estéreis. 

De acordo com Lewontin (2000), quando nos libertamos do reducionismo 

encontramos um conjunto de relações entre os organismos e o mundo ao redor muito mais 

rico, menos superficial. Existe correlação entre organismos e ambiente, organismos constroem 

seus ambientes com os fragmentos e pedaços do mundo físico e biológico. Fragmentos e 

pedaços do mundo exterior tornam-se relevantes para os organismos por meio de suas 

atividades da vida. Existe uma infinidade de maneiras pelas quais as partes do mundo são 

montadas para formar um ambiente, uma pluralidade imposta pela grande diversidade 

humana. O ambiente está constantemente sendo refeito durante a vida dos seres vivos; cada 

organismo vivo está num constante processo de mudança dentro do mundo em que vive, 

absorvendo certas substâncias e eliminando outras. Cada organismo está produzindo ou 

destruindo as condições da sua existência. O mundo externo não é constante, nem fixo, não 

vivemos sem mudar o ambiente.  

O presente estudo, ao propor uma reflexão sobre a velhice e o envelhecimento na 

contemporaneidade, abordou a patologização da velhice na sociedade contemporânea, o 
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reducionismo, a surdez, a retirada do “rosto” dos velhos e de suas vozes, como se fossem 

objetivamente seres humanos homogêneos. Nesse contexto histórico e social, a velhice 

adoece, não encontrando remédios no arsenal médico-terapêutico para curar doenças e dores.  

A partir de Lewontin (2000), se os sociobiologistas estiverem certos, os seres humanos 

possuem limitações, codificadas nos genes, que os fazem individualmente empreendedores, 

egoístas, agresssivos, xenófobos, voltados à dominância. A organização social e política 

humana é reflexo do nosso ser biológico. Ainda, segundo o autor, 

 

Os seres humanos podem planejar as mudanças que ocorrerão no mundo, eles 

não podem evitar as mudanças no mundo, mas podem ser capazes, através de 

uma organização social apropriada, de desviar essas mudanças para uma 

direção mais benéfica, e assim, talvez adiar a própria extinção. (2000, p. 130) 

 

Nós seremos os velhos do amanhã, estaremos out se não pensarmos em colocar nossos 

genes a serviço da construção de um novo tecido social, mais includente, mais tolerante e 

receptivo às diferenças. 
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ANEXO  

 

a) Teoria do Yin e do Yang: observando-se a natureza, verifica-se que tudo é composto por 

dois aspectos específicos essenciais, denominados de Yin e de Yang, que se complementam e 

que mantêm entre si um equilíbrio dinâmico. O Yin e o Yang são os princípios essenciais à 

existência de tudo o que existe no universo. O Yang só pode existir na presença do Yin, e 

vice-versa, e é esta dualidade que determina a origem de tudo na natureza, incluindo a vida. O 

Yin representa o frio, o repouso, a escuridão, retração, implosão, a terra, a mulher. O Yang, 

oposto complementar do Yin, representa o calor, o movimento, a claridade, a força, expansão, 

explosão, o sol, o homem. A partir dessa classificação só é possível entender a concepção de 

Yin e Yang no conjunto, ou seja, não há como se conceber um dos aspectos observados 

isoladamente. Para classificar o “calor”, a “vida”, é preciso ter um referencial do “frio”, da 

“morte”. A fisiologia humana também obedece a um equilíbrio dinâmico decorrente da 

influência de estímulos opostos e complementares. Esse fato pode ser observado em todos os 

aspectos do dinamismo do corpo, a saúde expressa um equilíbrio dinâmico entre os aspectos 

Yin e Yang no corpo. As doenças são desequilíbrios entre essas polaridades, promovendo 

estados de hipo ou hiperfunções. A terapêutica chinesa visa restabelecer esse desequilíbrio 

energético. 

b) Teoria dos Cinco Movimentos: baseia-se na evolução dos fenômenos naturais, em como os 

vários aspectos que compõem a natureza geram e dominam uns aos outros. Todos os 

fenômenos naturais têm características próprias que permitem que sejam classificados em 

cinco categorias diferentes: 

- Movimento Água: representa os fenômenos naturais que se caracterizam por retração, 

profundidade, frio, declínio, queda, eliminação. 

- Movimento Madeira: representa os aspectos de crescimento, movimento, florescimento. 

- Movimento Fogo: fenômenos com características de ascensão, desenvolvimento, expansão, 

atividade. 

- Movimento Terra: representa os fenômenos naturais que se traduzem por transformações, 

mudanças.  

- Movimento Metal: fenômenos caracterizados pela purificação, seleção, análise, limpeza. 
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Os Cinco Movimentos interagem entre si obedecendo aos princípios de geração e 

controle mútuos, garantindo a saúde e as condições de normalidade. Assim, a Água gera a 

Madeira, a Madeira gera o Fogo, o Fogo gera a Terra, a Terra gera o Metal e o Metal gera a 

Água. No caso do controle, a Água controla o Fogo, o Fogo controla o Metal, o Metal 

controla a Madeira, a Madeira controla a Terra e a Terra controla a Água. Esses ciclos 

traduzem uma ordem, dinâmica, que explica os fenômenos naturais e humanos, as estações do 

ano e suas transformações climáticas, aborda os ritmos e ilustra a saúde e a normalidade como 

a capacidade de transmutar. 

 

 

Fig.1. Teoria dos Cinco Movimentos e os princípios de Geração e Dominância (2003, p.XLVIII) 

 

  As características próprias que individualizam cada um dos Cinco Movimentos 

permitem que se possam articular os aspectos da natureza como integrantes de um dos 

movimentos. As estruturas do corpo, os órgãos, as emoções e pensamentos também podem 

ser classificados a partir da ação ou da função que promovem. Por exemplo, as articulações 

promovem o movimento, então se relacionam ao Movimento Madeira; o intestino é um órgão 

de excreção, portanto promove a limpeza relacionada ao Movimento Metal; o medo paralisa, 

retrai a atividade, por isso relaciona-se ao Movimento Água. 
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Elemento Água Madeira Fogo Terra Metal 

Significado Início e eliminação Crescimento e 

movimento 

Desenvolvimento Transformação Purificação 

Zang (órgão) Shen (Rim) Gan (Fígado) Xin (Coração) Pi (Baço-Pâncreas) Fei (Pulmão) 

Fu (víscera) Pangguang 

(Bexiga) 

Dan (Vesícula Biliar) Xiao Chang 

(Intestino Delgado) 

Wei (Estômago) Da Chang 

(Intestino 

Grosso) 

Relação 

Yin/Yang 

Yin máximo (Yin 

do Yin) 

Yang do Yin Yang máximo (Yang 

do Yang) 

Equilíbrio Yang/Yin Yin do Yang 

Energia 

celeste 

Frio Vento Calor Umidade Secura 

Estação do 

ano 

Inverno Primavera Verão Centro Outono 

Direção Sul (Norte) Leste (Oeste) Norte (Sul) Centro Oeste (Leste) 

Cor Preto Azul-esverdeado Vermelho Amarelo Branco 

Sabor Salgado Ácido/Azedo Amargo Doce Picante 

Emoção Medo Raiva Alegria excessiva Preocupação 

excessiva 

Tristeza 

Órgão do 

sentido 

Orelhas Olhos Língua Boca Nariz 

Função 

sensorial 

Audição Visão Fala Paladar Olfato 

Sons Gemidos Gritos Riso Canto Choro 

Tecidos Ossos Tendões Vasos sanguíneos Carne Pele 

Energia 

psíquica 

Zhi (vontade) Hun (alma 

vegetativa) 

Shen* (consciência) Yi (pensamento, 

reflexão) 

Po (alma 

sensitiva, 

sensorial) 

Emoção 

(Yang) 

Autoritarismo Nervosismo, Raiva, 

Ódio, Ira 

Ansiedade Ideias obsessivas Angústia 

Emoção (Yin) Medo Indecisão Alegria excessiva Preocupação 

excessiva 

Tristeza 

Estruturas 

orgânicas 

Orelha/audição 

cabelos, ossos, 

dentes, sistema 

reprodutor 

masculino, medula 

óssea e espinhal, 

encéfalo 

Olho/visão, 

tendões,unhas, 

músculos,nervos, 

hormônios, 

ligamentos, cápsula 

articular, sistema 

reprodutor feminino 

Língua/fala, vasos 

sanguíneos, vasos 

linfáticos, sangue 

Boca/paladar, tubo 

digestivo, carne, pele 

(derme) 

Nariz/olfato, 

pele 

(epiderme), 

pelos, 

conjuntiva 

Fig.2. Correspondência dos Cinco Movimentos com a natureza, estruturas orgânicas e com o psiquismo (2003, p. 

LI-LII)  
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c) Teoria dos Zang Fu: na concepção chinesa, diferentemente da ocidental, os órgãos internos 

possuem três aspectos distintos – energético, funcional e orgânico. O estudo desses aspectos é 

abordado pela teoria dos Zang Fu. Os aspectos energéticos dos órgãos e das vísceras, Zang 

Fu, são responsáveis pela integridade do corpo. Estando em harmonia energética, as funções 

psíquicas, e a dos órgãos e vísceras e das demais estruturas, apresentarão bom desempenho 

funcional, mantendo-se na normalidade. As alterações da energia dos Zang Fu para mais ou 

para menos promovem consequências, inicialmente na energia mental, depois na coloração da 

tez, nas manifestações funcionais dos órgãos/vísceras e, por fim, alterações orgânicas das 

estruturas do corpo. Como exemplo, uma alteração da energia do Gan (Fígado) manifestar-se-

á por plenitude e vazio. 

Em plenitude, teremos alterações na energia mental (raiva, irritabilidade, revolta, 

tensão, nervosismo, atividade cerebral e raciocínio aumentados); tez azul-esverdeada e 

alterações nas estruturas orgânicas (hipercinesia biliar, hiperexcitabilidade dos nervos, hiper-

reflexibilidade, visão com escotomas cintilantes, hiperfunção endócrina, hipertireoidismo, 

endometriose, mastodinia, dismenorreia, gastrite, hipertonia). 

Em vazio, teremos alterações na energia mental (indecisão, medo-nervosismo, 

atividade mental e raciocínio embotados); tez azul-esverdeada e alterações orgânicas 

(hipocinesia biliar, hipoexcitabilidade dos nervos, visão cansada, hipofunção hormonal, 

hipotireoidismo, hipofunção gonadal, má digestão, hipotonia). 

As alterações mentais representam desequilíbrio do órgão energético correspondente, 

por isso são usadas como diagnóstico na MTC. As modificações que ocorrem no exterior, nas 

estruturas orgânicas, significam exteriorização de processos internos. Os órgãos também se 

manifestam ao longo dos canais de energia ou meridianos de acupuntura. À medida que as 

alterações energéticas se intensificam surgem alterações funcionais (exames laboratoriais e 

complementares) e físicas dos tecidos (exames anatomopatológicos). 
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